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Abstract 
Inom Linköpings kommun finns en decentraliserad organisation för publicering av material 
på Linköpings kommuns webbplats www.linkoping.se. Inom den ledande gruppen i 
organisationen har man insett att en wiki skulle kunna underlätta arbetet för medlemmarna 
i organisationen att dela kunskap med varandra. 

Studien syftar till att identifiera och verifiera faktorer som ger en framgångsrik wiki. Dessa 
kan sedan användas som bakgrund vid skapandet av en eventuell wiki för organisationen 
eller andra organisationer inom Linköpings kommun. Studien består av en litteraturstudie 
och en fallstudie av fallstudie av LKDATAs (affärsområdet för IT och kommunikation inom 
Linköpings kommun) dagligen använda och väl fungerande wiki. Litteraturstudien 
resulterade i sex utvalda framgångsfaktorer: Social kultur, Ledningens inflytande, Renommé, 
Nytta, Reciprocitet samt Användarvänlighet. 

Fallstudien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning på LKDATA angående de fyra 
olika delarna inom användning: spenderad tid, frekvens av användning, frekvens av sökning 
samt frekvens av delning av information på wikin. Av svaren från enkäten gjordes en 
korrelationsanalys samt en regressionsanalys i SPSS. Analysen visade på svaga men 
signifikanta korrelationer mellan hur mycket wikin används och framförallt Nytta. Däremot 
kan inga slutsatser dras ur regressionsanalysen. Den viktigaste faktorn som påverkar 
användandet på LKDATA verkar dock vara vilken grupp den anställde tillhör och alltså vilka 
arbetsuppgifter denne har snarare än andra faktorer.  
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1.  Inledning 
Under hela 00-talet har användandet av internet ökat, samt utvecklingen och användandet 
av sociala medier. Idag möter många människor sociala medier dagligen i hemmet, i skolan, i 
arbetet eller i mobiltelefonen (Findahl, 2012). Internet är långt ifrån vad Clifford Stoll (1995) 
antog då han raljerade över alla som förutspådde en framtid liknande den vi faktiskt sett och 
sociala medier är en stor del av orsaken. 

Företag använder idag sociala medier för marknadsföring och för att samla in feedback från 
kunder och användare (Carlsson, 2009). Sociala medier har även blivit verktyg för internt 
användande för kunskaps- och informationsdelning, i form av wikier och bloggar.  

Arbete och forskning om kunskap och dess bevarande är i sig ingen nymodighet. 
Kunskapsarbete har många år på nacken men med teknikutvecklingen och tillgången till den 
under 90-talet öppnades nya möjligheter (Butler & Murphy 2006). Man började arbeta med 
vad som skulle kallas Knowledge Management, hur man digitalt kunde hjälpa till att stödja 
bevarandet av kunskap inom ett företag (Land, Nolas & Amjad 2006). De verktyg (system) 
som skapades, kallade Knowledge Management-system (KMS) och utvecklingen och 
forskningen av dessa började ta fart (Ruppel & Harrington 2001). 

Wikin var något som snabbt uppfattades som något som kunde användas som ett KMS. 
Wikin som KMS gjorde det mer dynamiskt och informationen blev lättare att hitta. Men 
överallt lyckas man inte (Kankanhalli, Tan & Wei 2005b) 

1.1. Bakgrund till studien 

Under senhösten 2009 började ansvariga inom Linköpings kommun arbetet med att ta fram 
ett nytt intranät. Det gamla intranätet uppfattades av många som statiskt och vissa saker 
kunde vara svåra att hitta. Under arbetet med att ta fram ett nytt intranät tittade de en hel 
del på sociala medier om och i så fall hur dessa skulle vara en del. De tyckte att ett 
examensarbete kunde vara en lösning för att undersöka detta vidare. 

1.1.1. OFPE 

Inom Linköpings kommun finns en organisation (OFPE1) kring de som publicerar information 
på kommunens webbplats www.linkoping.se. I den ledande gruppen uppfattade vissa ett 
problem då de fick många frågor av supportkaraktär och de hade en fundering på om en wiki 
skulle kunna underlätta arbetet för användarna. 

1.1.2. LKDATA 

LKDATA är Linköpings kommuns IT-enhet och ingår i Leanlink, vilket är en 
utförarorganisation inom Linköpings Kommun. LKDATA omfattar cirka 80 anställda och 
omsätter cirka 110 miljoner kronor. LKDATA är internt uppdelat i åtta grupper med tre till 
arton anställda i varje grupp. Företaget sitter i gemensamma lokaler i Linköping. Lokalerna är 
fördelade över tre våningar och man har möjlighet att röra sig mellan våningarna utan att 
behöva lämna företagets lokaler. På en av våningarna finns ett stort lunch- och fikarum som 
är gemensamt för alla och där många av de anställda äter lunch och fikar två gånger per dag. 
I anslutning till företagets lokaler finns även en utbildningslokal där LKDATA anordnar IT-

                                                      
1
 Organisationen För Publicering EPiServer (författarens förkortning), se vidare i Appendix. 
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utbildningar för egna anställda samt andra anställda inom Linköpings kommun. (LKDATA 
2013) 

På LKDATA finns ett belöningssystem. De anställda får poäng i systemet när mål uppnås. Ett 
exempel på mål för gruppen Televäxel kan vara att ett visst antal procent av alla inkomna 
samtal ska bli besvarade. Det finns inga enskilda mål och inget sätt en enskild anställd kan på 
poäng i systemet. Belöningar kan exempelvis vara extra ledighet. 

På LKDATA bedrivs ingen egen utvecklig i större skala. Den tjänsten upphandlas. Ett exempel 
på detta är kommunens intranät vilket utvecklades av ett konsultbolag. Mindre utveckling 
och modifieringar av programvaror samt inställningar sker dock på LKDATA. Vidare ansvarar 
LKDATA för drift av kommunens datorer och tillhandahåller service av dessa och support för 
användandet. LKDATA ansvarar också för kommunens telefonsystem och växeln. 

LKDATAWiki 

Sedan 2009 finns en wiki vid namn LKDATAWiki på LKDATA. Wikin skapades då man hade 
uppfattat problem med det dåvarande arbetssättet med att använda Microsoft Word-
dokument i en vanlig mappstruktur för att dokumentera och styra arbetet (Lööw 2010). 
Arbetssättet upplevdes vara omständigt framförallt då dokument behövde redigeras. Målet 
var att wikin skulle hjälpa till att lösa detta. På LKDATAWiki finns även information av mer 
informell karaktär som exempelvis när de anställda har semester under sommaren. Varje 
dag sker i genomsnitt 75 redigeringar (LKDATAWiki 2013).  

LKDATAs grupper 

LKDATA består internt av åtta grupper om tre till nitton personer. Grupperna sitter samlade 
och ingen grupp är spridd över mer än ett plan. Utövergrupperna Staben, Marknad och 
försäljning, Televäxel samt Kundservice vars namn är självförklarande finns grupperna Teknik 
och service, System och kommunikation, Produkt och utveckling samt Konsultgruppen. 
Teknik och service ansvarar för alla Linköpings kommuns IT-arbetsplats-datorer. Vidare tillser 
de att dessa datorer har rätt uppdateringar i form av operativsystem och virusskydd. De 
handhar och löser även problem av mer komplex karaktär än kundservice då dessa uppstår, 
antingen på distans från LKDATAs lokaler eller på plats vid arbetsplatsen där fel uppstått. 
System och kommunikation är gruppen som hanterar drift av servrar samt Linköpings 
kommuns nätverk samt att allt information säkerhetskopieras och finns tillgängligt. Inom 
Konsultgruppen arbetar man främst med projektledning och verksamhetsutveckling. Bland 
annat var det konsultgruppen som arbetade med framtagandet av Linköpings kommuns nya 
intranät. Den sista gruppen, Produkt och utveckling arbetar med att ta fram och utveckla 
verktyg, bland annat var det den gruppen som tog fram LKDATAWiki. (LKDATA 2013) 

1.2. Syftet med studien 
Det skulle vara bra att veta vad det är som gör att en wiki lyckas och om det är något 
speciellt man behöver tänka på för att den ska lyckas. Detta för underlätta för LKDATA att 
kunna hjälpa till ifall någon organisation (exempelvis OFPE) inom Linköpings kommun 
önskade införa en wiki. Studien önskar utvärdera om det finns några specifika faktorer som 
påverkar användandet så att vissa wikier blir mer aktiva och framgångsrika än andra.  
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1.3. Frågeställning 
Utifrån syftet sammanställdes en frågeställning bestående av tre frågor på vilken studien 
skulle grundas. 

 Vilka faktorer karaktäriserar en framgångsrik wiki? 

 Vilka faktorer har betydelse för att LKDATAWiki fungerar framgångsrikt? 

 Vilka generaliseringar, om några, för annan användning inom Linköpings kommun 
kan dras? 

1.4. Avgränsningar 

Vid litteraturstudien har prioriteringar fått göras av vilka identifierade faktorer som 
presenteras. Flera faktorer finns identifierade i litteraturen men har av utrymmesskäl fått 
lämnas åt andra studier. De faktorer som nämns är de som i den undersökta litteraturen 
främst förekommer som signifikanta faktorer.  

1.5. Disposition och läsanvisningar 

Rapporten är skriven i syfte att läsas från början till slut. Vill man läsa en kortare del föreslås 
inledningskapitlet samt diskussionen. Rapporten är skriven för att i första hand läsas av 
anställda på LKDATA, anställda inom den ledande gruppen inom OFPE, anställda på IDA på 
Linköpings universitet samt andra studenter inom området på Linköpings universitet; i andra 
hand är den skriven för övriga anställda inom Linköpings kommun, anställda på andra 
svenska kommuners IT-enheter, studenter inom området på andra universitet, samt övriga 
anställda på Linköpings universitet. 

Med Linköpings kommun menas alltid organisationen/arbetsgivaren och inte det geografiska 
området. 
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2.  Strategi och metod 
I följande kapitel presenteras den strategi och metod som använts samt hur arbetet 
genomfördes. Varje avsnitt inleds med en presentation av strategi och metod varefter 
genomförandet presenteras. För att försöka besvara frågeställningen valdes att dels göra en 
litteraturstudie för att försöka besvara det lite mer allmänna fallet men även en fallstudie av 
LKDATAs wiki LKDATAWiki för att försöka få en lite klarare inblick i hur väl det generella 
resultatet kan tillämpas i närmiljö. 

2.1. Litteraturstudie 

En litteraturstudie ger både författaren och läsaren (som tar del av resultatet) en bakgrund 
till ämnet (Blaikie, 2000) (Denscombe, 2000) och sätter även forskningen i ett sammanhang 
(Denscombe, 2004). Litteraturstudien kan även vara mer ingående och vara en jämförande 
studie av flera tidigare studier och utvärdera resultaten i förhållande till varandra (Neuman, 
2011). Beroende på storleken på studien kan det röra sig om två tidigare studier eller flera 
hundra.  

Vid sökandet och val av litteratur finns flera saker att beakta. Var, hur och vad man söker. 
Var man söker beror till stor del på vad man söker. Vanliga nyhetsartiklar kan ofta hittas med 
en enkel sökning på Google eller annan sökmotor, böcker hittas enklast via ett bibliotek och 
vetenskapliga artiklar via en artikeldatabas (Neuman, 2011). Redan hittade källor kan i sin tur 
vara uppslag för nya källor i form av referenslistan (Denscombe, 2004). Vad man söker beror 
till stor del på vad man skriver för. Ju högre vetenskaplig nivå desto högre grad av 
vetenskaplig nivå krävs också på källorna. Hur man söker beror också på vad man vill 
åstadkomma. Vad man har för kriterier och hur mycket man smalnar av sökningen. Vilka 
sökord eller ämnen man utgår ifrån och vilken databas man använder. 

Även utvärderingen av litteraturen är viktig (Denscombe, 2000); hur trovärdig källan är. Det 
är viktigt att undersöka i vilket syfte källan skrevs och publicerades, på vilket förlag eller i 
vilken tidskrift publiceringen skedde. 

2.2. Fallstudie 

Vid en fallstudie fokuserar man mer på det speciella än på det generella (Denscombe, 2000). 
Genom en fallstudie försöker man förstå eller beskriva ett problem genom att studera ett 
speciellt fall. Fallstudien kan beskrivas som effektiva i att de kan genomföras med 
begränsade resurser (Blaikie, 2000). Viktigt med fallstudier är att iakttaga stor försiktighet 
när det gäller generaliseringar då ett specifikt fall kan ha många unika aspekter som 
påverkar. 

En enkätundersökning tillåter att man når ut till många med relativt små medel. Den är bra 
för att kunna styra vilken typ av svar så man får svar på rätt fråga, vilket är målet i detta fall 
då det gäller verifiering av tidigare funna faktorer snarare än att hitta nya (Jacobsen, 2002).  

Vid utformningen av frågorna till enkäten är det viktigt att de är ställda korrekt – att de 
faktiskt frågar om rätt sak – så att man får ett validerbart resultat (Jacobsen, 2002). För att få 
ett bättre svar kan man även kombinera flera frågor för att skapa en konstruktion. Det kan 
vara svårt att med en fråga få ett svar på hur en person känner sig. Istället ställs kanske fyra 
frågor där respondenten svarar på i hur stor grad den känner sig exempelvis arg, sorgsen, 
glad respektive pigg. Svaren på frågorna sammanställs till en summa och summan används 
som ett index för att visa på hur en person känner sig. Viktigt är att se till att vända på skalor 
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som har motsatta värden. I exemplet ovan vänder man på skalorna på arg och sorgsen vid 
summeringen. Summationsindexen kan användas direkt eller så kan det divideras med 
exempelvis antalet frågor för att få samma variation på index som på frågorna. (Trost 2012) 

Hur man ber respondenten att avge svar har också betydelse. Vanligt förekommande är att 
man använder sig av en så kallad Likertskala. Där får respondenten gradera på en skala från 
ett till, vanligtvis fem eller sju, hur väl han eller hon exempelvis instämmer med ett 
påstående. En Likertskala ger resultat som är enkelt kan jämföras. (Denscombe, 2000) 

En digital enkät har fördelarna att det är betydligt lättare och billigare att distribuera och 
sammanställa svaren. En digital enkät har dock generellt sätt lägre svarsfrekvens (Hultåker 
2012). Det beror på flera orsaker. Det är betydligt svårare att överblicka en digital enkät 
vilket kan få respondenterna att tappa lusten (Kylén 2004). Det är även lättare att tappa bort 
eller glömma ett e-post-meddelande än ett vanligt brev och påminnelser känns i högre grad 
tjatiga via e-post (Hultåker 2012 ). 

2.3. Dataanalys 

För att få ut något av svaren från en enkät krävs att man analyserar svaren. Vid analysen 
finns det flera steg innan man landar i ett slutgiltigt resultat. Har man använt en konstruktion 
med flera frågor för att beskriva något bör man göra en analys av intern överensstämmelse 
mellan frågorna, alltså hur väl frågorna belyser samma område. Bland de vanligaste om inte 
det vanligaste måttet är Cronbachs alfa. För att sedan försöka hitta ett samband använder 
man sig av en korrelationsanalys där man jämför hur svaren för en fråga eller konstruktion 
förhåller sig till en annan fråga eller konstruktion. 

2.3.1. Cronbachs alfa 

Med Cronbachs alfa beräknar man hur väl flera frågor (eller kanske mer korrekt svaren) 
stämmer överens och svarar på ungefär samma sak. Ett enkelt exempel kan vara att man vill 
mäta någons humör med frågor om hur glad, positiv respektive lycklig en person känner sig. 
Beroende på  hur väl svaren på de tre frågorna följer varandra eller varierar får man ett 
värde mellan 0 och 1, vilket visar om de mäter samma sak. Med fördel används ett 
dataprogram som exempelvis SPSS (IBM 2013) för att beräkna Cronbachs alfa men det kan 
även göras manuellt. Cronbachs alfa ( ) beräknas då med formeln: 

  
 

   
(  

∑    (  )
 
   

   (    )
) 

Där   är antalet frågor i konstruktionen,    är svaren på fråga   i konstruktionen och      är 
summan av svaren på alla frågorna i konstruktionen. 

2.3.2. Korrelationsanalys 

Vid en korrelationsanalys undersöker man hur väl två variabler korrelerar, alltså hur väl de 
följer varandra. Ett enkelt exempel kan vara längd och vikt hos ett antal människor. I en graf 
plottar man på ena axeln en persons längd medan man på den andra plottar vikten. Med 
hjälp av hur grafen sedan ser ut kan man sedan eventuellt dra slutsatser. I fallet med längd 
och vikt bör man se att för ökande längd då ökar även vikten. Det finns ett ganska tydligt 
samband och man kan se att plottarna ser ut att vara arrangerade efter en linje. Ju tydligare 
linje desto större korrelation. Analysen behöver inte göras grafiskt och datorhjälpmedel i 
form av exempelvis SPSS kan göra en mer omfattande uträkning av korrelationen. Ett 
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exempel på en plot med längd och vikt kan ses i Figur 1 nedan. (Ejlertsson 2003; Borg & 
Westerlund 2006) 

Värt att notera vad gäller korrelation är att bara för att det finns en korrelation mellan två 
variabler behöver det inte betyda att det finns ett samband, kausalitet. Om man vid en 
mindre undersökning funnit att person 1 bor 20 mil från huvudstaden och väger 50 kg, 
person 2 bor 30 mil från huvudstaden och väger 60 kg och person tre bor 50 mil från 
huvudstaden och väger 100 kg. Det finns en tydlig korrelation mellan svaren men det är föga 
troligt att det finns ett samband.  

Det kan även handla om skensamband där två variabler korrelerar men där båda beror på en 
tredje faktor (Trost 2012). Exempelvis kanske man finner en korrelation mellan 
inomhusvistelse under sommaren och snuva. De som är inne mer under sommaren är 
snuvigare än de som är ute mer. I verkligheten beror båda kanske på en tredje faktor, allergi. 
På grund av allergiska besvär stannar allergiker med snuva inne för att lindra besvären. 

 

 
Figur 1: Graf med plottar för längd och vikt för sju personer 

 

Hur stor korrelationen är beskrivs med hjälp av en korrelationskoefficient (ofta  ). Den 
varierar mellan 0 och ±1. En negativ koefficient tyder på en negativ korrelation. 
Korrelationen mellan antalet kockar och hur bra soppan är kan vara ett exempel på en 
negativ korrelation. Ju högre värdet är på antalet kockar, desto lägre blir värdet på hur bra 
soppan är. En positiv korrelation skulle kunna vara hur gammal man är och hur hög lön man 
har. Ju högre värde på ålder, desto högre värde på lön. Storleken på korrelationen beskriver 
hur väl plottarna följer en linje. Om alla plottar ligger på en rät (sluttande) linje är 
korrelationskoefficienten 1. Ligger de samlat i en klump är korrelationskoefficienten 0 
(Ejlertsson 2003). Hur stor koefficienten måste vara för att det ska vara en stark respektive 
svag korrelation är inte entydigt, det beror på vad man kan förvänta sig (Borg & Westerlund 
2006). Får man en korrelation på 0,5 mellan längd och vikt på en grupp människor och 
samma korrelation mellan vikt vid 25 års ålder och antal tappade mjölktänder vid 8 års ålder 
kan man anta att det är en dålig korrelation i det första fallet men en bra korrelation i det 
andra fallet, det beror lite på vad man förväntar sig. Storleken på studien har också 
betydelse. För en studie med 30 deltagare behöver man ha en högre koefficient för att räkna 
den som bra än om man har 150 deltagare i studien (Borg & Westerlund 2006). 
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2.3.3. Regression 

Nästa steg är att man försöker ta fram en ekvation för att kunna prediktera vilket resultat 
man kommer att få då man har en uppsättning variabler. Har vi mått på hur bra soppan är 
med en, två, fyra respektive sex kockar kanske vi kan komma fram till hur bra soppan 
kommer vara med fem kockar. Vid vanlig linjär regression med en oberoende variabel 
(kockar) och en beroende (soppkvalitet) variabel kan ekvationen beskrivas med den 
regressionslinje som dras genom plottarna och linjens skärning med y-axeln. (Borg & 
Westerlund 2006) 

Vid multipel linjär regression (som kan ses som ett allmänt fall där enkel linjär regression är 
ett specialfall) använder man flera oberoende variabler för att försöka prediktera den 
beroende variabeln. Riktigt så enkelt som att titta på respektive oberoende variabels 
korrelation till den beroende variabeln är det inte. De oberoende variablerna kan ju även 
påverka varandra. Därför måste hänsyn tas även till övriga oberoende variabler. Sambandet 
kan beskrivas med följande ekvation: 

                 

I ekvationen är   antalet oberoende variabler och    den konstant som motsvarar 
skärningen med  -axeln. I ekvationen ovan utgör    koefficienten för den oberoende 
variabeln    . Vid en regressionsanalys med flera oberoende variabler kan man behöva göra 
flera analyser och sätta upp flera modeller. Initialt kan man exempelvis börja med en modell 
där man har med alla oberoende variabler och utvärdera denna med hjälp av ett 
datorprogram. Man får ett mått på vilka variabler som verkar ha större påverkan på den 
beroende variabeln och kan skapa en ny modell utan variabler som inte verkar ha en 
påverkan. (Borg & Westerlund 2006) 

Till hjälp för detta använder man sig av determinationskoefficienten   .   är 
korrelationskoefficienten beskriven ovan i avsnitt 2.3.2. Determinationskoefficienten (som 
alltså ligger mellan 0 och 1) är ett mått på hur stor del variansen i den beroende variabeln 
kan förklaras med hjälp av den oberoende variabeln. Determinationskoefficienten ges ofta 
automatiskt vid dataanalys med hjälp av datorprogram. (Borg & Westerlund 2006) 

Då använder SPSS för att göra en multipel linjär regressionsanalys finns det flera val man kan 
göra på hur SPSS ska försöka föra in de oberoende variablerna i en ekvation. 
Valmöjligheterna är bland annat att SPSS lägger in alla oberoende variabler på samma gång 
(Enter). En annan är att programmet börjar med den variabel som har mest signifikant 
korrelation med den beroende variabeln och fortsätter därefter med att lägga in variabler till 
dess att SPSS ser att en ny i ekvationen inte förbättrar ekvationens möjlighet att beskriva 
sambandet (Forward). En tredje möjlighet är att programmet lägger in alla oberoende 
variabler för att sedan plocka bort de variabler som den inte anser påverka (Backward). Den 
vanligaste använda metoden är dock en kombination av metoderna Forward och Backward 
(Stepwise). Möjlighet i SPSS finns att vidare försöka förbättra den modell (framtagna förslag 
på ekvation) på flera olika sätt, bland annat genom att låta SPSS tolka två oberoende 
variabler som en oberoende variabel eller att låta SPSS bortse från konstanten. (George & 
Mallery 2007) 

2.3.4. Signifikans 

En fråga man bör ställa sig är vilka slutsatser man kan dra och vilka generaliseringar man kan 
göra. Om man vid en undersökning har en stor population man vill undersöka kan det vara 
tidsödande, resurskrävande och svårt att få alla i populationen att svara. Men om man tar 
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ett stickprov ur populationen och undersöker detta, hur vet man då att de svar man får in är 
representativa för hela populationen. (Borg & Westerlund 2006) 

Det man gör är att man undersöker risken att man felaktigt drar en slutsats som inte finns, 
exempelvis att en funnen korrelation i studien inte finns i hela populationen. Denna risk 
benämns signifikans och beskrivs ofta med hjälp av variabeln   (Borg & Westerlund 2006). 
Exempelvis menas med        att det är mindre än 5 % risk att man funnit en korrelation 
som inte återfins i populationen (George & Mallery 2007). Man kan beräkna signifikansen 
manuellt men läsaren hänvisas till andra källor för en närmare studie av detta då den 
manuella beräkningen är omfattande och man vid användande av datorprogram som SPSS 
direkt får signifikansnivån på samtliga korrelationer. 

Vilken nivå man väljer är valfritt och beroende på hur säker den behöver vara, men oftast 
väljer man mindre än 1 % eller 5 %. Signifikansen har ingen betydelse för resultatet i sig utan 
är snarare ett mått på tillförlitligheten i resultatet. (Ejlertsson 2003) 
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3. Teori 
Följande kapitel beskriver resultatet av den litteraturstudie av relaterat tidigare utfört 
arbete. 

3.1. Sociala medier 

Hur termen sociala medier uppkom och vem som myntade begreppet är oklart (Bercovici, 
2010). Klart är dock att termen uppkom under början eller mitten av 1990-talet och att den 
därefter gradvis har börjat användas mer och mer. Termen har kommit att fylla ett utrymme 
mellan vanlig media (TV, tidningar etc.) och vanlig kommunikation mellan människor. 
Nationalencyklopedin (2009) beskriver sociala medier som: 

Kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 
direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Genom 
sociala medier kommunicerar många till många, på samma villkor 
och genom samma kanaler. […] Sociala medier har ofta formen av 
webbtjänster där ett företag äger de servrar som tillhandahåller 
tjänsten och lagrar informationen, medan användarna själva 
genererar webbplatsens innehåll och kommunicerar via den. 

Nationalencyklopedin är långt ifrån ensam om att ha en definition. Det finns många 
definitioner och flera berör de punkter nationalencyklopedin beskriver ovan (Lake 2009). 

3.1.1. Exempel på sociala medier 

Eftersom det finns många definitioner av sociala medier finns heller ingen tydlig gräns på vad 
som är sociala medier och vad som inte är det. Vanligt förekommande är dock bloggar, 
wikier (ex. Wikipedia), sociala nätverk (ex. Facebook, LinkedIn), elektroniska anslagstavlor 
eller diskussionsforum (ex Flashback forum), chattar (ex. IRC), platser för delning av film och 
ljud (ex. YouTube) eller bilder (ex. Flickr, Instagram) samt mikrobloggande (Twitter). (Bloem, 
van Doorn & Duivenstein 2009; Wikipedia 2013) 

3.1.2. Användningsområden för sociala medier 

Förutom för socialt bruk privatpersoner emellan används idag sociala medier även flitigt och 
framgångsrikt av företag (Carlsson 2009) och icke vinstdrivande organisationer (Steyn m.fl. 
2010). Tidigare var marknadsföring ensidig och filtrerad. För att nå ut med en nyhet 
behövdes ett pressmeddelande med tillräckligt nyhetsvärde för att nyhetsredaktionerna 
skulle vilja skriva om det. Ville man göra reklam blev annonsen något som dök upp för 
mottagaren när den gjorde något annat, exempelvis läste tidning. Idag kan ett företag skapa 
en egen sida på Facebook eller ett Twitterkonto. Mottagarna är de människor som följer vad 
företaget publicerar på dessa platser. Möjligheterna för spridning av meddelandet vidare 
genom mun till mun-marknadsföring är också stor. (Carlsson 2009) 

Sociala medier är inte en envägskommunikation vilket vanliga tidningar är. Företag tar lätt in 
feedback från kunder via sociala medier exempelvis genom företagsbloggen eller till 
företagets Twitterkonto. Företaget kan snabbt ge svar, inte bara till den enskilda personen 
utan till hela världen. (Bloem, van Doorn & Duivenstein 2009) 

Sociala medier kan även samla många människor för att gemensamt skapa något stort. 
Linux, baserat på öppen källkod, används på miljontals platser i världen idag (Tapscott & 
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Williams 2006). Engagemang från företagets kunder kan användas för att underlätta 
support. Istället för att kunderna vänder sig till företaget vänder de sig till en wiki eller ett 
forum drivet av företaget där både representanter från företaget men även andra kunder 
kan hjälpas åt att finna lösningar och belastningen på företaget kan minska (Carlsson 2009). 

3.2.  Computer supported cooperative work 
Det saknas i svenskan en direkt motsvarighet till termen Computer supported cooperative 
work (CSCW) men kan ganska direkt översättas till ”datorstött samarbete”. Termen har 
betydligt fler år på nacken än sociala medier (Grudin 1994), men är relativt nära besläktad. 
Flertalet sociala medier, till exempel elektroniska anslagstavlor och wikier, är exempel på 
verktyg inom CSCW. CSCW kan beskrivas som ett samlingsnamn för alla digitala verktyg som 
används för att underlätta samarbete. Verktygen är heller inte exklusiva för användning 
inom CSCW. (Schmidt & Bannon 1992) 

3.2.1. CSCW-matrisen och dess fyra områden 

Ett sätt att dela upp och illustrera olika delar av ämnesområdet är med CSCW-matrisen (se 
Figur 2). Matrisen illustrerar en uppdelning av området efter var och när ett verktyg 
används. Om personerna som använder verktyget befinner sig på samma plats eller ej samt 
om verktyget används samtidigt av flera personer eller om arbetet sker asynkront. Vissa 
verktyg kan finnas med i mer än ett delområde. 

När arbetet sker på samma plats ligger verktygen fokus ofta på att illustrera vad som händer 
för flera personer på ett enkelt sätt. I realtid kan det handla om en projektor som visar upp 
en presentation i PowerPoint. Arbete vid samma plats vid olika tidpunkter kan beskrivas av 
vad en post-it-lapp eller en anslagstavla eller whiteboard i korridoren skulle vara om de var 
digitala verktyg. Flertalet av de verktyg som hamnar i kategorin för olika platser och olika tid 
kan även användas för att lösa samma problem som verktyg i kategorin samma plats vid 
olika tidpunkter löser. 

 
Figur 2: CSCW-matris med exempel på verktyg 



11 

 

  

Sker arbetet på olika platser kan man få mycket hjälp av digitala verktyg. Med hjälp av 
digitala verktyg behöver man inte nöja sig med ett telefonsamtal för att kommunicera och 
utbyta information. Verktyg för videokonferens gör att man kan se och arbeta med visuella 
problem. Program för snabbmeddelanden (IM från engelskans Instant Messaging) eller SMS 
och MMS ger möjlighet att kort skicka lite information utan att man behöver ringa upp. För 
SMS och MMS och för flertalet IM saknas direkt krav på att mottagaren behöver svara och 
de kan även passa in i gruppen med verktyg för då arbetet sker vid olika tider. I den gruppen 
ingår många sociala medier. En elektronisk anslagstavla eller ett diskussionsforum kan ge 
arbetare på olika arbetsplatser ett gemensamt fikarum. En blogg ger chefen möjlighet att 
direkt nå ut till medarbetarna och även kunna få in feedback direkt istället för att behöva 
trycka upp ett nyhetsbrev. E-posten ger möjlighet att utbyta information flera gånger per 
dag istället för att behöva vänta på posten en dag per meddelande. (Schmidt & Bannon 
1992) 

3.3. Wiki 

När en sökning på ”most famous wiki” på Google inte genererar en länk där man kan få svar 
på frågan utan istället ger dig en länk till just en wiki är det nog ett ganska tydligt svar att 
Wikipedia är den mest kända wikin. Wikipedia är just ett exempel på en wiki. Leuf & 
Cunningham (2001), den senare är grundaren till konceptet wiki, beskriver en wiki som ”a 
freely expandable collection of interlinked Web ’pages’, a hypertext system for storing and 
modifying information – a database, where each page is easily editable by any user with a 
forms-capable Web browser client” (Leuf & Cunningham 2001 s. 14). Jämförelse av Leuf och 
Cunninghams beskrivning av wiki med Nationalencyklopedins beskrivning av sociala medier 
finner uppenbara likheter. 

Det finns betydligt fler exempel på olika wikier. Wookiepedia är en wiki som samlar kunskap 
om vad som hör till franchisen Star Wars (Wookiepedia 2013). Även inom företagsvärlden 
förkommer wikier vilket beskrivs vidare i avsnittet Wiki inom företagsvärlden. 

3.3.1. The wiki way 

Ett begrepp som flertalet gånger förekommer i samband med wikier är ”The Wiki Way”, 
titeln på Leuf & Cunninghams (2001) bok. Begreppet innefattar en beskrivning att en wiki är 
mer än bara själva verktyget i sig, det är även en mentalitet och något mer abstrakt. Öppen 
(Gonzales-Reinhart 2005), gemensam (Wagner 2004) och demokrati (Hasan & Pfaff 2006a) 
är ord som sätts i samband med användandet av wikin och i den kontext användandet sker. 

3.3.2. Wiki inom företagsvärlden 

Inom företagsvärlden används wikier både internt på företag men även externt mellan 
företag eller mellan företag och kund/användare (Lykourentzou 2012). Ett exempel på en 
extern wiki är Oracles wiki (Oracle 2013). Wikin används för att de som är i gemenskapen 
och bidrar ska kunna dela information och erfarenheter med varandra. Med en extern wiki 
kan användare av företagets produkt eller tjänster hjälpa andra användare. Wikin blir också 
automatisk reklam då användare kommer i en mer naturlig samtalsrelation med företaget 
(Carlsson 2009; Bloem, van Doorn & Duivenstein 2009).  

Internt kan wikin vara det verktyg som används för ett intranät eller vara en del av ett 
intranät i syfte att samla kunskap och information, ett Knowledge Management System. 
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Jämfört med ett mer traditionellt intranät där ledningen står för informationen kan alla bidra 
till en wiki. Detta får flertalet företag att tveka då de inte själva kan styra vilken information 
som sprids. Det skulle även kunna komma in direkt felaktiga uppgifter på wikin som skulle 
kunna skada företaget. Hasan & Pfaff (2006b) menar att detta löser sig själv då användarna 
själva granskar informationen. Ett annat vanligt problem som oroar är risken för att någon 
utsätter wikin och informationen däri för skadegörelse genom att ta bort eller medvetet 
förvanska informationen. Detta menar Hasan och Pfaff (2006b) att användarna löser själva 
när de själva upptäcker att något är fel och rätter det och att det i wikin finns loggar med 
vem som gjort vad och även backuper av tidigare versioner som man kan gå tillbaka till. Att 
man måste använda sitt riktiga namn för att skriva påverkar också till att minska 
skadegörelse. 

3.3.3. Fördelar med att använda en wiki 

Flera studier har gjorts om vad och hur en wiki som Knowledge Management system (KMS) 
påverkar arbetet på företaget. Grace (2008) framhäver att wikin främjar ett klimat med 
förtroende på företaget samt att den ökar effektiviteten och genom det sparar företaget tid 
och pengar. Även Majchrzak, Wagner och Yates (2006) menar att effektiviteten ökar med 
wiki men beskriver samtidigt att det inte gäller alla och att det främst är när arbetet kräver 
nya lösningar och inte när liknande arbete utförs som effekterna blir som bäst.  

3.4. Framgångsfaktorer för Wiki som KMS 
Framträdande i litteraturen när det gäller orsaker till användande är att det ofta skiljer sig 
från plats till plats, beroende på var studien har gjorts. Vissa faktorer kan dock identifieras 
som betydligt vanligare förekommande än andra. Det är de faktorer som identifierats som 
mest frekvent förekommande som legat till grund för undersökning i denna studie och som 
redovisas i följande avsnitt och presenteras i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Framgångsfaktorer 

Faktor Förkortning 

Social kultur SOC 
Ledningen LED 
Belöning BEL 
Renommé REN 
Reciprocitet REC 
Nytta NYT 
Användarvänlighet ANV 

 

Att implementera en wiki handlar inte bara om att aktivera mjukvaran. Det handlar liksom 
ovan nämnts om ”The Wiki Way”, att anamma ett arbetssätt (Wagner 2004, Gonzales-
Reinhart 2005). Det är viktigt att ledningen vågar släppa makt och det kan behövas en 
demokratisering av företaget (Hasan och Pfaff 2006a, 2006b). Anställda upplever också att 
införandet av en wiki ökar deras möjligheter att påverka organisationen (Munsons 2008). 
Det finns fall där just detta har varit problemet, där ledningen valt att inte införa en wiki av 
anledningen att de inte ville släppa kontrollen och att de var oroliga för en plattare 
organisation (Pfaff och Hasan 2006). 
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3.4.1. Social kultur 

Den sociala kulturen kan beskrivas som de allmänna sociala förhållandena som råder mellan 
de olika användarna. Det innefattar bland annat hur vänskapliga medarbetarna är med 
varandra och vilka informella normer som existerar på företaget.  

Det är viktigt för ett företag som är intresserad av implementera en wiki att inte bortse från 
de sociala faktorerna och miljön på arbetsplatsen (He & Wei 2008) och det är något man 
behöver vara noggrann med (Kosonen och Kianto 2009). Just de sociala faktorerna är en stor 
orsak till att användarna faktiskt söker oh delar information (Chiu, Hsu & Wang 2006; He & 
Wei 2008). Kulturen på företaget spelar en viktig roll (Ruppel & Harrington 2001), en kultur 
som uppmuntrar till att de anställda delar kunskap och samarbetar med varandra ökar både 
sökandet och delandet av kunskap på wikin (Bock m.fl. 2005; Bock m.fl. 2006).  

3.4.2. Ledningen 

Ledningen på företaget kan på många sätt påverka användandet av wikin. Det kan bestå i att 
ledningen agerar som föredöme för de anställda eller att de utför kontroller att användarna 
använder wikin. Grundläggande är att ledningen givit sitt godkännande till att anställda 
använder en specifik wikin för delning av information inom företaget (Hasan & Pfaff 2012), 
speciellt för att wikin ska överleva på längre sikt. Det finns flera studier som tyder på att 
influenser från ledningen påverkar kvantiteten (Bock m.fl. 2005; He & Wei 2008; King & 
Marks Jr. 2008) på delandet men att kvaliteten på bidragandet inte påverkas lika starkt eller 
inte alls (King och Marks Jr. 2008). Ledningen kan även påverka indirekt genom den sociala 
kulturen.  Genom ledningens stöd och uppmuntran skapas en kultur och acceptans kring att 
använda wiki och att det är något positivt (Razmerita och Kirchners 2011)  

3.4.3. Belöning 

Med belöning menas att användaren förvärvar någon form av ersättning för arbetet i wikin, 
framförallt bidragande till wikin. Vilken form denna belöning tar sig kan variera och är i vissa 
fall ospecificerat men den kan vara monetär eller i form av exempelvis ledighet eller andra 
fördelar på arbetsplatsen och det kan variera om den är individuell, till en grupp eller till alla. 
Huruvida belöningar har effekt och i så fall vilken är inte entydigt då vissa undersökning visar 
på att de saknar effekt (He & Wei 2008, Hung m.fl. 2011) medan andra visar på att det har 
en positiv effekt, speciellt när det inte finns en tydlig kultur som uppmanar till att dela 
(Kankanhalli, Tan & Wei 2005a, 2006). Ytterligare andra studier visar på att belöningar till 
och med kan ha en omvänd effekt (Bock m.fl. 2005, Hendriks & Sousa 2006). En ekonomisk 
belöning kan minska den inre motivationen och genom den minska bidragande.  

3.4.4. Renommé 

Faktorn renommé handlar både om vad företaget kan göra för att framhäva en anställd 
positivt när denne bidrar till wikin och vad användaren själv uppfattar att han eller hon får 
för förändrad status på arbetsplatsen av att använda wikin. I sin studie över vad som till 
störst del påverkar bidragande fann Hasan m.fl. (2007) att erkännande hade liten effekt för 
positivt bidragande, speciellt bland de som bidrog mycket, jämfört med andra faktorer. 
Andra studier (Wasko & Faraj 2005; Hung m.fl. 2011) finner dock stöd för att renommé 
påverkar bidragandet positivt. Att wikin har en användarsida2 som användaren kan utveckla 

                                                      
2
 Användarsida är en sida på wikin som beskriver den anställda själv. 
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kan ha en positiv inverkan på användares rykte och användande (Munson 2008). Det kan 
också finnas aspekter i ryktet som påverkar delandet negativt. Om det tydligt framgår vem 
som har bidragit till vad, så finns det en ökad chans till delning (Raban & Rafeli 2006) men 
det kan finnas en form av respekt för vad andra användare bidragit med att man som 
användare inte gärna ändrar vad någon annan skrivit. För mycket uppstyrt med vem som har 
skrivit vad kan ge problem med immaterialrätt (Phillips 2006) och går lite emot tanken 
bakom wikin som öppen och gemensam (Wagner 2004; Gonzales-Reinhart 2005). 

3.4.5. Reciprocitet 

En av de starkaste krafterna hos en människa för att bli påverkade är reciprocitet (Cialdini 
2005). Det sägs vara en del i anledningen till att republikanerna bröt sig in i demokraternas 
huvudkontur sommaren 1972, vad som senare skulle kallas Watergateaffären3. När någon 
annan gör något för en själv så finns det en stark kraft i att man på något sätt ska betala 
tillbaka. Hur och huruvida reciprocitet påverkar är inte helt säkerställt. Det kan också 
påverka delande och sökande beteende på olika sätt. När det gäller sökande beteende 
påverkar reciprocitet negativt. Användaren kan dra sig för att använda wikin till att söka 
information då han eller hon senare kan känna press på sig att själv dela information (Bock, 
Kankanhalli & Sharma 2006; Kankanhalli, Tan & Wei 2006). När det gäller bidragande verkar 
det dock ha en positiv effekt generellt (Bock m.fl. 2005, Chiu m.fl. 2006, He & Wei 2008). 
Mer specifikt verkar det främst påverka volymen av bidragande men inte frekvensen (Wasko 
& Faraj 2005). Det verkar som att användarna väljer att anstränga sig lite extra. He och Wei 
(2008) framhåller dock att det endast är i det inledande skedet av wikin och att altruism4 
(viljan att hjälpa andra) tar över från Reciprocitet allt eftersom wikin åldras.  

3.4.6. Nytta 

Nytta är att användarna uppfattar att wikin är användbar och att antingen användaren 
känner att han eller hon själv har nytta av wikin eller att någon annan har eller kommer att 
ha det, antingen på kort eller lång sikt. Själveffektivitet, att man investerar tid genom att 
bidra med information som man vid ett senare tillfälle kan spara in genom att vid flertalet 
gånger hämta samma information. 

 Både Munson (2008) samt Hasan och Pfaff (2007) fann att Nytta är den främsta 
motivationen för användare att bidra med information i sina respektive studier. Användare i 
Munsons studie beskriver att de inte vill att kunskapen bara ska försvinna eller ett någon ska 
behöva göra om det arbete de nu gör om ett par år. I Hasan och Pfaffs studie är påståenden 
om Nytta framträdande högt upp i listan över vilka faktorer som påverkar bidragande mest. 
Nytta är även en viktig faktor för ökat sökande (Bock, Kankanhalli & Sharma 2006; He & Wei 
2008), speciellt om det saknas en kultur kring samarbete och delning (Bock, Kankanhalli och 
Sharma 2006). Nyttan bidrar framförallt till frekvensen av bidragande (King och Marks Jr 
2008) och mindre uppdateringer snarare än nya artiklar (Majchrzak, Wagner och Yates 
2006). Användaren som kan se wikin som det bästa verktyget för att lösa en specifik 
arbetsuppgift är mer öppna för att använda den. He och Wei (2008) menar i sin studie att 
det är en av de främsta orsakerna till att användarna vänder sig till wikin när de söker 
information. Att man själv upplever att man i längden sparar in tid på att dela information 

                                                      
3
 Se vidare Cialdini (2005) s. 54 

4
 Faktorn Altruism testas inte i denna studie 
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påverkar bidragandet positivt (Bock m.fl. 2005; Hsu m.fl. 2007; Kankanhalli, Tan & Wei 
2005a). Nyttan är något som måste ställas i relativt nära relation till ansträngningen, är det 
för ansträngande att använda wikin minskar effektiviteten och nyttan (Kankanhalli, Tan och 
Wei 2006, King och Marks Jr 2008). 

3.4.7. Användarvänlighet 

Ansträngningen i sig är en betydande del i faktorn användarvänlighet, det är dess ungefärliga 
motsats, ibland även kallad komplexitet. Komplexiteten är den delen som kan antas minska 
användandet medan användarvänlighet kan antas öka den. Flertalet studier visar på den 
negativa effekt ett komplext system har (Kankanhalli, Tan & Wei 2006; Hester & Scott 2008). 
På längre sikt får användarvänligheten mindre betydelse då användarna efter hand kan lära 
sig, men man kan inte ignorera det för det kan påverka på kort sikt och kanske fördröja 
vidareutvecklingen (He och Wei 2008). Kodifiera kunskapen, är något som Kankanhalli, Tan 
och Wei (2005a) fann påverkade negativt om det blev för krångligt och Munson (2008) 
rapporterar i sin studie om att användarna upplevde det som negativt och krångligt att skriva 
på wikin till dess att ett WYSIWYG5-gränssnitt infördes. Även att söka påverkas negativt av 
om det är krångligt (Kankanhalli, Tan och Wei 2005b). 

3.4.8. Övrig påverkan 

Även andra saker kan påverka användandet. Vilken typ av arbetsuppgifter man har och på 
vilken del av företaget man arbetar kan ha betydelse. Hasan och Pfaff (2007) beskriver 
betydande skillnader mellan olika avdelningar på ett företag. Både vad gäller användande 
och vad användarna uppfattade vara viktigt med wikin. Medan de som jobbade i support 
hade vissa prioriteringar och användande skiljde det sig både från teknikernas och från 
ekonomernas användande. 

Razmerita & Kirchner (2011) finner att yngre och mer nyanställda är mer motiverade att 
använda wikin. Wasko & Faraj (2005) finner dock ett samband mellan att ju längre man 
arbetat desto mer kvalitativ information delar man. 

  

                                                      
5
 WYSIWYG – What you see is what you get (slutresultatet blir mycket likt utseendet under utvecklingen) 
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4. Genomförande 
Arbetet genomfördes till stor del på plats på LKDATA samt på HumSam-biblioteket och 
TekNat-biblioteket på Linköpings universitet. 

4.1. Litteraturstudie 

Vid insamlingen av litteratur har vikt fästs vid att den ska vara tillförlitlig. All litteratur har 
kategoriserats och klassificerats utifrån trovärdighet och tillförlitlighet. Källor som bedömt 
som mer tillförlitliga har fått en mer framträdande roll. 

För litteratur i form av tryckta böcker har Linköpings universitetsbiblioteks och Linköpings 
stadsbiblioteks databaser över böcker använts. En klar majoritet av tiden har lagts vid 
Linköpings universitetsbibliotek. Det har inte upplevts finnas skäl att vända sig till andra 
bibliotek för att få utökade möjligheter. Linköpings universitetsbibliotek har en gedigen 
uppsättning litteratur. Linköpings stadsbibliotek är anslutet till Götabiblioteken 
(Götabiblioteken 2013) vilket innebär att en sökning i Linköpings stadsbiblioteks databas 
innefattar en sökning i alla Östergötlands biblioteks databaser. Användningsområdet för 
denna litteratur är till större del om forskningsmetodik. 

För sökning av artiklar har sökning skett i flertalet av de artikeldatabaser Linköpings 
universitetsbibliotek är anslutna till, bland annat SCOPUS. Utöver det har även Google 
Scholar använts. Vidare sökning i källförteckning av redan hittade relevanta artiklar samt 
Google Scholars funktion att hitta källor som citerar en viss källa har använts för att hitta 
ytterligare litteratur.  

Vid litteraturstudien har flera källor hittats som enbart beskriver ett knowledge 
management system eller som det även ibland skrivs electronic knowledge repository (EKR). 
Dessa källor har, trots att de inte direkt behandlat just wiki tolkats som att de skulle kunna 
göra det då det finns stöd för att det är stora likheter mellan specifikt en wiki som ett 
knowledge management system och en generellt knowledge manangement system (Trkman 
& Trkman 2009). 

Sökord för sökning inom ämnet för rapporten har framförallt varit wiki, knowledge 
management samt knowledge management system.  

4.2. Fallstudie 
I studien genomfördes en deduktiv fallstudie på LKDATA och dess wiki LKDATAWiki. Syftet 
med fallstudien var att undersöka hur väl resultatet av litteraturstudien stämde överens i ett 
fall som uppskattades ligga närmare OFPE än de i litteraturen undersökta fallen. Som metod 
för fallstudien valdes att använda en enkätundersökning för att stämma av vilka av de av 
litteraturen mest uppmärksammade faktorerna som förekom i detta fall. 

4.2.1. Val av fallstudieobjekt, metod och respondenter 

Valet att göra en fallstudie på LKDATA och deras wiki LKDATAWiki gjordes då den låg nära till 
hands. Regler och verktyg är desamma eller liknande inom hela kommunen. Till viss del kan 
kulturen också antas vara liknande. LKDATAWiki kan karaktäriseras som en framgångsrik wiki 
då den används i stor grad och vanligtvis har mellan 60 och 90 informationsuppdateringar 
per dag. 
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Då syftet med fallstudien var att försöka verifiera vilka faktorer som hade betydelse i fallet 
LKDATAWiki snarare än att försöka hitta faktorer valdes en kvantitativ lösning med 
enkätundersökning istället för en kvalitativ undersökning. 

Att välja strukturerade intervjuer skulle ge mindre data för samma tidsåtgång och 
informationen i formulären uppskattades vara tillräckligt okomplicerad för att inte kräva 
personlig kontakt vid ifyllandet. Då studien genomfördes på plats på LKDATA fanns ingen 
anledning att undersöka telefonintervjuer. 

LKDATA har totalt cirka 80 anställda. Det fanns ingen anledning till att göra ett urval så beslut 
togs att skicka ut enkäten till samtliga tillsvidareanställda och längre visstidsanställda. 
Konsulter som arbetade under kortare tid och övrig personal som arbetade på LKDATA och 
som har tillgång till LKDATAWiki togs inte med i undersökningen. Olika anställda på LKDATA 
bedömdes använda LKDATAWiki olika mycket och till olika saker. Speciellt vad gäller att dela 
information på LKDATAWiki bedömdes vissa grupper dela betydligt mer än andra beroende 
på arbetsuppgifter. 

4.2.2. Val av faktorer till enkäten 

Utifrån de i litteraturstudien identifierade faktorerna valdes de faktorer, som av de flesta 
andra studier på ett eller annat sätt nämnts påverka, ut. Olika studier nämner likadana 
faktorer vid olika namn och ibland nämns olika faktorer med samma eller liknande namn. 
Vissa faktorer kan ibland vara av mer övergripande karaktär och innefatta flera andra 
faktorer. Ibland kan en faktor upplevas som ett snitt mellan två andra faktorer, där den 
innefattar lite från båda, men inte allt från båda. Detta medförde vissa problem vid 
identifieringen av vilka faktorer som skulle undersökas i enkäten. Enkäten använder samma 
definition av faktorerna som beskrivs i kapitel 3 Teori. 

I flera steg sammanställdes ett par faktorer till en mer övergripande faktor eller sållades bort 
till dess att sex faktorer valdes som ansågs relevanta för fallet återstod. Belöningar var en 
intressant och ofta förekommande faktor men då det på LKDATA inte förekommer några 
belöningar för användandet av LKDATAWiki ansågs den inte relevant för fallet.  

4.2.3. Utformning av enkäten 

Utifrån de identifierade faktorerna hämtades frågor till enkäten från andra genomförda 
undersökningar där dessa faktorer fanns representerade. Frågorna valdes utifrån hur de 
passade att ställas på LKDATA. I första hand valdes frågorna för att försöka täcka upp faktorn 
i så stor utsträckning som möjligt. I andra hand valdes frågorna så att samma ursprung som 
tidigare användes för frågor inom samma faktor. Frågorna översattes till svenska och 
anpassades till de anställda på LKDATA. Ett fåtal kompletteringar med egna frågor gjordes. 

Enkäten delades ut till författarens handledare på LKDATA som gav feedback på enkäten 
utifrån hur den skulle mottas på LKDATA. Mer allmän feedback på enkäten kom via 
författarens handledare på universitetet som delade enkäten med flertalet kollegor. 

Samtlig feedback sammanställdes och användes för utformande av den slutliga enkäten. 
Ursprunget av frågorna i den slutliga enkäten kan ses i Tabell 2 nedan. I tabellen kan även 
indelningen i konstruktioner ses. Ett avslutande –s respektive –d visar att frågan endast 
förekommer i konstruktionen som jämförs mot sökande beteende respektive delande 
beteende. 
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Tabell 2 Enkätfrågornas ursprung 

Social kultur Konstruktion Ursprung 

På LKDATA samarbetar man gärna med varandra SOC Kankanhalli et al (2005a) 

På LKDATA är man öppen för alternativa synpunkter SOC Kankanhalli et al (2005a) 

På LKDATA är man tolerant mot fel och misstag SOC Kankanhalli et al (2005a) 

Jag har en nära relation till mina arbetskamrater på LKDATA SOC Bock et all (2005) 

Det finns en tydlig lagkänsla på LKDATA SOC Bock et all (2005) 

Ledningens inflytande  
 

Ledningen avråder från användande av LKDATAWiki LED He och Wei (2008) 

Ledningen arbetar för att underlätta användandet av LKDATAWiki LED He och Wei (2008) 

Ledningen ger feedback på användandet av LKDATAWiki LED King och Marks Jr. (2008) 

Renommé  
 

Mina medarbetares respekt för mig ökar om jag delar information 
på LKDATAWiki 

REN 
Kankanhalli et al (2005a); 
Wasko och Faraj (2005) 

När man delar information på LKDATAWiki upplevs man av sina 
medarbetare som mer professionell i sitt arbete 

REN Wasko och Faraj (2005) 

En person som delar information på LKDATAWiki får ökat 
anseende hos sina medarbetare 

REN Kankanhalli et al (2005a) 

Nytta/Själveffektivitet  
 

Det finns en uppenbar nytta med LKDATAWiki NYT Hasan och Pfaff (2007) 

Jag besitter information som är användbar för andra på LKDATA NYT-d Hasan och Pfaff (2007) 

LKDATAWiki är användbar för att dela information med andra NYT-d Ramdhania (2012) 

På LKDATAWiki finns information som är användbar för mig NYT-s Egen 

Att använda LKDATAWiki gör att jag klarar av mitt arbete snabbare NYT King och Marks Jr. (2008) 

Att använda LKDATAWiki gör att jag klarar av mitt arbete 
effektivare 

NYT King och Marks Jr. (2008) 

Reciprocitet  
 

När man använder LKDATAWiki för att söka information uppstår 
en plikt att själv dela information på LKDATAWiki 

REC-s Bock et al (2006) 

När jag hjälper någon förväntar jag mig att den personen hjälper 
mig när jag behöver hjälp 

REC Egen 

Eftersom andra delar information på LKDATAWiki är det inte mer 
än rätt att jag också gör det 

REC-d Wasko och Faraj (2005) 

Om jag på LKDATAWiki delar information som andra kan ha nytta 
av förväntar jag mig att andra gör detsamma med information jag 
kan ha nytta av 

REC-d He och Wei (2008) 

Användarvänlighet/Komplexitet  
 

Det är ansträngande att använda LKDATAWiki för att söka 
information 

ANV-s Kankanhalli et al (2005) 

Det är ansträngande att använda LKDATAWiki för att dela 
information 

ANV-d Kankanhalli et al (2005) 

LKDATAWiki är ett flexibelt verktyg ANV King och Marks Jr. (2008) 

Jag tycker det är lätt att använda LKDATAWiki för att söka 
information 

ANV-s 
Kankanhalli et al (2005); 
King och Marks Jr. (2008) 

Jag tycker det är lätt att använda LKDATAWiki för att dela 
information 

ANV-d 
Kankanhalli et al (2005); 
King och Marks Jr. (2008) 

Det tar lång tid att hitta information man söker på LKDATAWiki ANV-s Kankanhalli et al (2005) 

Det tar lång tid att dela information på LKDATAWiki ANV-d Kankanhalli et al (2005) 
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4.2.1. Utformning av svarsalternativ till frågor om användande 

För de avslutande frågorna om användande frångicks Likertskala. Detta för att det kan vara 
svårt för den svarande att förstå vad ett visst svar betyder i tid. Lämpliga indelningar av tid 
uppskattades med hjälp av författarens erfarenheter av hur arbetet på LKDATA gick till samt 
spontana informella frågor om användande av LKDATAWiki. Ett alternativ hade varit att 
fortsätta med en sjugradig Likertskala och sätta ett värde för ett respektive sju. Detta hade 
dock fått till följd att det hade blivit den subjektiva användningen av LKDATAWiki och inte 
den mer faktiska användningen. Det är svårt att göra en bra indelning i exakt sju steg och 
namnges inte varje steg är det svårt för respondenten att veta vad det betyder i tid att svara 
fem. Ett annat alternativ hade varit att låta respondenterna lämna svar i fritext om 
frekvensen av användande. För att undvika risk för alltför varierande svarsformuleringar 
valdes inte detta alternativ. 

4.2.2. Val av enkätverktyg och distributionsmedium 

På vilket sätt enkäten skulle publiceras skulle få konsekvenser för hur den skulle distribueras 
och samlas in. Att göra en pappersenkät vilken distribuerades och samlades in manuellt och 
vars resultat sedan manuellt digitaliserades ställdes mot att distribuera enkäten digitalt. De 
digitala alternativ som undersöktes var flera gratis webbtjänster samt Microsoft (MS) 
InfoPath 2007 (Microsoft 2013). Valet föll på att använda MS InfoPath. 

I samtliga undersökta webbtjänster fanns det begränsningar som gjorde att ingen av dem i 
slutändan var realistiska alternativ. Dessa begränsningar bestod bland annat i begränsningar 
av hur många frågor enkäten kunde innehålla, hur många svarsalternativ som kunde 
användas per fråga eller hur många enkäten kunde distribueras till. 

Då alla tänkta respondenter finns i nära anslutning till varandra skulle det innebära att en 
pappersenkät skulle vara relativt lätt att distribuera. Problem som skulle kunna uppstå är 
problem med att vissa personer inte finns på plats vid distribution eller insamling eller att 
pappret skulle kunna komma bort för respondenterna. Det föreligger även en risk att en 
respondent råkar se svar en annan respondent givit om en enkät blir liggandes framme. 
Överföring av resultat till digital form innebär även en möjlig felkälla samt en tidsfaktor. 

Med hjälp av MS InfoPath kan en enkät skapas som en formulärmall. Via MS InfoPath 
distribueras denna sedan med hjälp av MS Outlook via e-post till samtliga anställda på 
LKDATA. Anställda får formulärmallen med enkäten som en bifogad fil. När man öppnar e-
post-meddelandet öppnas automatiskt den bifogade enkäten i InfoPath på respondentens 
dator. Respondenten fyller i enkäten och med hjälp av InfoPath skickas svaret tillbaka som 
ett e-post-meddelande. Svaret kan sedan i Outlook sorteras in i en speciell InfoPath-mapp 
varifrån samtliga svar sedan kan exporteras till ett kalkylblad i Microsoft Excel. 

Möjliga problem med detta förfarande skulle vara att trots att InfoPath är standard på alla 
Linköpings kommuns datorer är det inte ett välanvänt program och att inte ha använt det 
tidigare skulle kunna innebära problem med att kunna öppna enkäten eller skicka in enkäten 
eller skicka in enkäten fel. Då samtliga på LKDATA med god grund kan antas ha hög 
datorvana kan dessa problem inte antas påverka i större mån. 

4.2.3. Dataanalys 

Totalt samlades 49 svar på enkäten in. Av dessa 49 togs två svar bort. En av de svarade skrev 
i det avslutande kommentarsfältet att den inte tyckte att enkäten varit tillräckligt anonym 
och därför inte svarat ”rätt” på de kompletterande frågorna om grupptillhörighet, ålder och 
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anställningstid. Den andra som togs bort var en enkät som vid stickprov visade sig ha fyllt i 
minst en av de kompletterade frågorna fel. Det sågs inte som nödvändigt att ta med dessa 
och fundera på hur ”rätt” de valt att fylla i övriga frågor. 

Svaren i de insamlade enkäterna gjordes om till rådata i en tabell i Excel. I Excel gjordes 
inledningsvis grundläggande beräkningar av svaren. Detta inkluderade att vända på skalor 
där frågan ställts omvänt mot faktorn samt att summera svaren på frågorna till en 
konstruktion. Det innebar även att sätta ett värde på de beroende variablerna, frågorna om 
användandet av wiki, för att de skulle kunna användas. Värdet som sattes på svaren var ett 
uppskattat medelvärde på alla svar inom ett visst alternativ. För de två frågorna om besök 
och sökande användes antalet genomsnittliga besök per vecka och för frågan om användes 
antalet genomsnittliga bidrag per månad. För spenderad tid användes antal timmar per 
vecka. En sammanställning av denna översättning kan ses i Tabell 3 nedan. I Excel gjordes 
även enklare översiktliga uträkningar och diagram och över allmänt användande av 
LKDATAWiki. 

Tabell 3 Värden för svarsalternativ till frågor om användande 

Svarsalternativ Värde 

Hur ofta besöker du LKDATAWiki? / Hur ofta söker du i genomsnitt information på 
LKDATAWiki? 
Någon gång per vecka eller mer sällan 1 
Flera gånger i veckan 3 
Varje dag 5 
Flera gånger varje dag 8 
  
Hur ofta delar du i genomsnitt information på LKDATAWiki 
Månatligen eller mer sällan 1 
Några gånger i månaden 2,5 
Varje vecka 4,5 
Flera gånger i veckan 13,5 
Varje dag 21 
Flera gånger varje dag 42 
  
Hur lång tid i genomsnitt per vecka spenderar du med att söka, ta del av eller dela 
information på LKDATAWiki? 
< 30 min 0,25 
30 min – 1 h 0,75 
1 h – 2 h 1,5 
2 h – 4 h 3 
4 h – 8 h 6 
> 8 h 10 

 

 Därefter exporterades data vidare till SPSS. SPSS användes för att göra beräkningar och ta 
fram tabeller för sammanställande resultatet av studien.  

Förenkling av data från oberoende variabler som kontinuerliga görs då svaren inte är i 
precisa grupper och svaren inte nödvändigtvis är i tydliga steg utan egentligen kan ligga 
mellan två nivåer. Även tolkningen av de oberoende variablerna som kontinuerliga är en 
förenkling men mindre då summationsindexet får en stor spridning i antalet olika värden. 
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I SPSS genomfördes sedan samtliga analyser. Som metod för att låta SPSS föra in de 
oberoende variablerna valdes den kombinerade metoden Stepwise då den är den mest 
använda av modellerna (George & Mallery 2007). En mer djupgående undersökning av fler 
lösningsmodeller än den av SPSS först föreslagna genomfördes inte då det inte i något fall 
fanns uppenbara förbättringsmöjligheter. 
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5. Empiri 
Kapitlet beskriver resultatet av den fallstudie som gjordes av LKDATAWiki.  

5.1. Svarsfrekvens 

På den e-postlista till vilken enkäten skickades ut finns 90 unika namn. Av dessa meddelades 
tre stycken att de inte behövde bry sig om utskicket. Dessa tre var en nyligen tillförd 
avdelning till LKDATA och hade vid utskickandet av enkäten ej fått mycket mer information 
om LKDATAWiki annat än att den fanns och gick först under tiden enkäten låg ute igenom 
introduktionsdag för LKDATAWiki. 

Av de övriga till vilken enkäten skickades ut var två föräldralediga och en sjukskriven under 
hela tiden enkäten låg ute. Även författarens handledare på LKDATA räknades bort då hon 
haft större insyn i enkäten och dess frågor i ett tidigare stadium och inte kunde anses svara 
på enkäten på samma villkor som övriga. Av de kvarvarande 83 fanns sex stycken som var 
extra anställda eller konsulter under längre tid. I denna grupp om sex personer förväntades 
mycket låg svarsfrekvens men de räknas in i studien. 

Med 47 giltiga svar av 83 maximalt förväntade ger det svarsfrekvensen 57 % vilket får anses 
vara i underkant. Vid en enkätundersökning kan man förvänta sig mellan 50 % och 75 % 
svarsfrekvens (Trost 2012). En mer ingående analys av svarsfrekvens över grupperna noteras 
att det varierar kraftigt mellan grupperna. Då antalet medlemmar i varje grupp är ganska 
flytande är det svårt att få en svarsfrekvens för varje grupp men det finns en variation i 
svarsfrekvens mellan gruppen med lägst och högst på ca 75 %-enheter. Ingen tydlig orsak 
finns till att det inte blev en högre svarsfrekvens. Utifrån författarens vardagliga allmänna 
observationer på plats finns en antydan till att de som använder LKDATAWiki mer har en 
större benägenhet att svara.  

Flera andra faktorer kan ha bidragit till en lägre svarsfrekvens. Tidigt under perioden då 
enkäten låg ute oroade sig ett par anställda över hur frågorna gällande Social kultur skulle 
användas. Frågorna besvarades med att det var korrelationen till användande som var 
intressant och att det inte fanns något intresse eller intention att undersöka hur de anställda 
trivdes eller ej på LKDATA, samt upprepande av försäkran av anonymitet. Då det inte är så 
vanligt att de anställde på LKDATA använder MS InfoPath kan det vara en orsak till ett fåtal 
tappade svar. 

5.2. Redovisande av data 

På grund av en eller flera gruppers svarsfrekvens och att anonymitet utlovats till svarande på 
enkäten kan data kopplade till LKDATAs grupper inte redovisas i rapporten. Redovisningen 
av detta sker därför sparsamt. 

5.3. Enkät 

I avsnittet nedan presenteras ett detaljerat resultat av den enkät som skickades ut till 
samtliga anställda på LKDATA för att undersöka framgångsfaktorer hos LKDATAWiki. 

5.3.1. Cronbachs Alfa 

Cronbachs alfa används för att beräkna hur väl flera frågor svarar på samma sak eller hur väl 
de hör samman, frågornas inre överensstämmelse. Det gäller alltså frågor inom samma 
område (Cramer 2003).  
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Tabell 4 Cronbachs alfa 

Faktor Alfa Frågor 

SOC 0,797 5 
LED 0,566 3 
REN 0,904 3 
NYT-d 0,786 5 
NYT-s 0,782 4 
NYT 0,809 6 
REC-d 0,715 3 
REC-s 0,490 2 

ANV-d 0,858 4 
ANV-s 0,787 4 
ANV 0,864 7 

 

Ett värde över 0,7 är acceptabelt och ett värde över 0,8 är bra (George & Mallery 2003). 
Värden som är under 0,7 bör ifrågasättas eller uteslutas. Detta får till följd en uteslutning av 
faktorerna om ledningens påverkan samt reciprocitet i sökande syfte. Antalet frågor inom en 
faktor påverkar till viss del värdet. Att använda sig av fler frågor kan ge en falsk ökning av 
alfavärdet. Detta beror på sättet man räknar ut Cronbachs alfa där variansen på summan av 
svaren kommer att växa fortare än summan på alla varianser på varje enskild fråga.  

5.3.2. Användande 

Innan studien genomfördes antogs ett par av grupperna ha högre användande i hur ofta de 
sökte, delade eller besökte LKDATAWiki eller hur mycket tid de spenderade där. Exempelvis 
antogs grupperna Produkt och utveckling samt System och kommunikation ha ett högre 
delande på grund av deras arbetsuppgifter. Av samma orsak antogs Kundservice ha ett högre 
sökande beteende. Dessa tre grupper antogs också ha ett högre användande i allmänhet 
med fler besök och mer tid spenderad än genomsnitt för samtliga grupper. Det antas vidare 
kunna finnas en högre användning bland yngre och att de som varit anställda en längre tid. 
Ingen av dessa två antas dock ha lika stor påverkan som gruppmedlemskap. 

Spenderad tid och besök 

Då undersökningen inte tillät frisvar på frågan om spenderad tid kan inte någon exakt 
uppskattning ges. Ett medianvärde på mellan en och två timmar är den uppskattning som 
tillåts av undersökningen. Fördelningen på svaren kan ses nedan i Diagram 1: Spenderad tid 
per vecka med LKDATAWiki. Vad gäller besök tyder svaren på att LKDATAWiki är välbesökt 
och ett välanvänt verktyg även om besöken inte är långvariga. Resultatet kan ses i Diagram 
2: Hur ofta man besöker LKDATAWiki nedan. 
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Diagram 1: Spenderad tid per vecka med LKDATAWiki 

 

 
Diagram 2: Hur ofta man besöker LKDATAWiki 

 

Då det är så få svarande är det vanskligt att göra jämförelser mellan gruppernas användande 
då antalet svarande i vissa grupper är få. Vad som kan ses är att Produkt och utveckling både 
oftare besöker LKDATAWiki och spenderar mer tid där än genomsnittet på LKDATA. 

Sökande 

Att enkelt anta att sökande är skillnaden mellan besökande och delande är att förenkla vilket 
också är anledningen till att alla tre frågorna fanns och resultatet av studien tycks bekräfta 
det vilket kommer ses närmare nedan och senare i stycket Delande. Med tanke på 
svarsalternativen är det heller inte möjligt att göra den sammanslagningen. Ett besök kan 
betyda att man söker information eller delar information men det kan också betyda att man 
snarare vill bekräfta information vilket kan vara svårt att direkt klassa som sökande 
beteende. Diagram 3: Hur ofta man söker information på LKDATAWiki visar att sökande 
beteende inte är lika vanligt som besökande men att det är något som sker ofta. 
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Diagram 3: Hur ofta man söker information på LKDATAWiki 

En närmare undersökning av skillnader mellan grupperna visar ingen tydlig skillnad. Det finns 
en antydan till att Kundservicegruppen har ett högre sökande beteende än genomsnittet 
vilket i så fall bekräftar antagandet i början av avsnittet. I övrigt kunde inga slutsatser dras. 

Delande 

Det delande beteendet förväntades vara betydligt lägre än det sökande beteendet. Av denna 
anledning fanns fler svarsalternativ. De två extra svarsalternativen var också de 
svarsalternativ som utnyttjades mest. Drygt en tredjedel av de svarande delar i genomsnitt 
information en gång i månaden eller mer sällan. 

 
Diagram 4: Hur ofta man delar information på LKDATAWiki 

Den enda tydliga skillnaden mellan grupper som kunde ses var att Produkt och utveckling 
hade högre delande en genomsnittet för LKDATA. Det fanns en antydan till att i alla fall en 
subgrupp inom System och kommunikation har högre delande än genomsnittsanvändaren 
men det är inget som kan styrkas. 
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5.3.1. Påverkan för användning 

För alla faktorer med godtagbart Cronbachs alfa genomfördes en korrelationsanalys. 
Resultatet visade inte på någon tydlig korrelation från alla faktorer. Det stöd som kunde ses 
ur korrelationsanalysen var att sociala faktorer med en signifikansnivå på mindre än 0,01 
hade en viss korrelation till spenderad tid (SPET). Resultatet kan ses nedan i Tabell 5: 
Korrelationsanalys för spenderad tid på LKDATAWiki. För frekvensen av besök (BES) fanns en 
viss påverkan från sociala faktorer, renommé samt nytta även om än svag för samtliga. 
Resultatet av korrelationsanalysen kan ses nedan i Tabell 6: Korrelationsanalys besökande av 
LKDATAWiki. Ingen av korrelationerna är speciellt stor.  

Tabell 5: Korrelationsanalys för spenderad tid på LKDATAWiki 

 SPET SOC REN NYT ANV 

SPET 1,000 0,305* 0,107 0,113 0,182 
SOC 0,305* 1,000 0,393** 0,391** 0,360** 
REN 0,107 0,393** 1,000 0,410** 0,312* 
NYT 0,113 0,391** 0,410** 1,000 0,565** 
ANV 0,182 0,360** 0,312** 0,565** 1,000 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

Tabell 6: Korrelationsanalys besökande av LKDATAWiki 

 BES SOC REN NYT ANV 

BES 1,000 0,283* 0,300* 0,339** 0,096 
SOC 0,283* 1,000 0,393** 0,391** 0,360** 
REN 0,300* 0,393** 1,000 0,410** 0,312* 
NYT 0,339** 0,391** 0,410** 1,000 0,565** 
ANV 0,096 0,360** 0,312* 0,565** 1,000 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

Vid regressionsanalys valde SPSS endast ut SOC för att ingå i en modell att beskriva 
sambandet mellan faktorerna och spenderad tid. I modellen är endast värdet på 
koefficienten för SOC signifikant medan konstanten inte är det. Determinationskoefficienten 
visar att modellen endast beskriver 9,3 % av variansen i SPET. För BES valde SPSS endast ut 
NYT till modellen. Inte heller här visade sig modellen beskriva någon större del av variansen 
hos den beroende variabeln (BES), endast 11,5% och värdet på konstanten var inte heller här 
signifikant. Ingen av de framtagna ekvationerna kan på ett bra sätt beskriva ett samband 
mellan faktorerna eller användande av en wiki. 

5.3.2. Påverkan för delning 

Även vid undersökningen av påverkan för delning gjordes en korrelationsanalys för de 
faktorer med godtagbart Cronbachs alfa, vilket var SOC, REN, NYT-d, RES-d samt ANV-d. För 
nytta och reciprocitet fanns det en korrelation till delandet. Storleken på korrelationen är 
inte särskilt stor men signifikant. 
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Tabell 7: Korrelationsanalys delande på LKDATAWiki 

 DEL SOC REN NYT-d REC-d ANV-d 

DEL 1,000 0,198 0,069 0,345** 0,358** 0,220 
SOC 0,198 1,000 0,393** 0,373** 0,365* 0,242 
REN 0,069 0,393** 1,000 0,420** 0,458** 0,135 
NYT-d 0,345** 0,373** 0,420** 1,000 0,439** 0,487** 
REC-d 0,358** 0,365* 0,458** 0,438** 1,000 0,357* 
ANV-d 0,220 0,242 0,135 0,487** 0,357* 1,000 

* p < 0,05; **p < 0,01 

En regressionsanalys ger inte ett tydligt samband mellan någon av faktorerna och att dela 
information på en wiki. SPSS väljer endast ut reciprocitet till modellen. Modellen kan endast 
beskriva 12,8 % av variansen hos den beroende variabeln (DEL). Koefficienten för RES-d är 
signifikant men kontanten är det inte och ekvationen kan inte på ett bra sätt beskriva ett 
samband mellan samtliga faktorer och delande av information på en wiki. 

5.3.3. Påverkan för sökning 

Faktorer som undersöks för att se om det kan tänkas påverka sökande av information på 
wikin är SOC, REN, NYT-s samt ANV-s. Det finns en signifikant men inte särskilt stor 
korrelation mellan nyttan respektive renommé och sökande beteende. Både sociala faktorer 
och användarvänlighet uppvisade mycket låg korrelation och heller ingen signifikans.  

Tabell 8: Korrelationsanalys sökande på LKDATAWiki 

 SÖK SOC REN NYT-s ANV-s 

SÖK 1,000 0,059 0,315* 0,322* -0,023 
SOC 0,059 1,000 0,393** 0,391** 0,328* 
REN 0,315* 0,393** 1,000 0,415** 0,207 
NYT-s 0,322* 0,391** 0,415** 1,000 0,470** 
ANV-s -0,023 0,328* 0,207 0,470** 1,000 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

Vid regressionsanalys för sökande beteende valde SPSS ut enbart NYT-s till modellen. 
Modellen beräknades att beskriva endast 10,4 % av variansen hos den beroende variabeln 
(SÖK). Inte heller i denna modell var konstanten i ekvationen signifikant medan koefficienten 
för NYT-s var det. Det finns alltså inte någon ekvation som på ett bra sätt kan beskriva 
sambandet mellan de framtagna faktorerna och sökande beteende på en wiki. 

5.3.4. Påverkan av ålder och anställningstid 

Vad gäller anställningstid kan det förväntas flera olika resultat. Dels kan det förväntas att de 
som vara anställda länge och alltså har bra kunskap om hur allt fungerar ska dela mer än de 
som varit anställda under en kortare tid och inte hunnit samla på sig samma kunskap. Det 
kan också förväntas att de som varit anställda innan införandet av LKDATAWiki (speciellt de 
som varit anställa en längre tid innan) ska vara mer tveksamma till användande av 
LKDATAWiki och använda sig av andra metoder än de som anställts efter det att wikin 
infördes. 

Resultatet visar lite överaskande att de som varit anställda längre än 10 år delar mer sällan 
än de som varit anställda en kortare tid. Antalet svar från personer med en anställningstid 
kortare än 1 år var för få för att kunna ge ett bra resultat. Skillnaden är inte särskilt stor och 
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det är svårt att dra någon slutsats från det. Värdena i båda tabellerna nedan är baserade på 
medelvärden från de värden som kan ses i Tabell 3.  

Tabell 9: Skillnad i användande och delning beroende av anställningstid 

Medelvärde 1 år – 4 år 4 år – 10 år > 10 år 

Dela 6,39 6,06 4,73 

Åldern kan förväntas ha en betydelse så tillvida att äldre personer är mer främmande till att 
använda LKDATAWiki än yngre. Då LKDATA är ett företag inom IT förväntades åldern ha en 
mindre betydelse då datorvanan antas vara hög oavsett ålder (födelseår). I studien fanns 
inget tydligt stöd för att åldern skulle ha någon betydelse.  

Tabell 10: Skillnad i användande beroende av födelseår, 

Medelvärde 1951-1960 1961-1970 1971-1980 

Besök 5,00 5,54 5,82 
Spenderad 
tid 

1,23 2,15 2,81 

Det finns en antydan till att antalet besök i veckan minskar med ökande ålder. Tydligare 

verkar det vara när det gäller den spenderade tiden att de yngre personerna i spenderar mer 

tid på wikin.  
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6. Diskussion 
Den faktor som på ett eller annat sätt nämns i de flesta källor är den sociala kulturen på 
företaget samt vikten av att en wiki inte bara är ett digitalt verktyg i mängden utan att wikin 
även kan kräva förändringar socialt och själv påverka sociala aspekter på företaget.  

På LKDATA har de sociala faktorerna en viss betydelse för användandet. Det finns en om än 
inte stark så signifikant korrelation både till spenderad tid men också antalet besök på 
LKDATAWiki. Det verkar som att det på LKDATA finns en naturlig acceptans till LKDATAWiki 
som en del i det regelbundna arbetet. Det är också författarens uppfattning att efter att ha 
spenderat flera månader på LKDATA att LKDATAWiki är en naturlig del av arbetet. Vid 
införandet av LKDATAWiki tog man inte särskild hänsyn till de sociala bitarna vilket är något 
Kosonen & Kianto (2009) framhåller som viktigt. Man observerade inledningsvis att flertalet 
anställda knorrade lite om det och undrade varför man skulle byta bort det gamla systemet 
som de ansåg fungerade (Lööw 2010). Efterhand minskade den kritiken dock. 

LKDATAWiki är inte en social mötesplats. Samtliga anställda på LKDATA delar lunch- och 
fikarum. Med två gemensamma fikaraster per dag och då många äter sin lunch i 
lunchrummet umgås många av de anställda under sociala förhållanden som inte ingår i det 
direkta arbetet. Miljön som He & Wei (2008) tar upp som viktig kan sägas vara god på 
LKDATA. 

På LKDATA finns ett belöningssystem. Belöningssystemet är uppbyggt så att de anställda 
samlar poäng när en utav grupperna uppnår ett mål. Poängen kan användas för bland annat 
extra ledighet. Då belöningssystemet inte är direkt kopplat till LKDATAWiki med mål om 
skapade sidor eller liknande undersöktes inte faktorn belöning i fallstudien. En möjlighet 
finns dock att ansluta LKDATAWiki till belöningssystemet. Behovet av att göra det är dock 
tveksamt. LKDATAWiki fungerar redan idag och både Bock m.fl. (2005) samt Hendriks & 
Sousa (2006) redovisar studier som visar på att belöningar kan ha omvänd effekt. Den 
positiva effekten som finns menar Kankanhalli, Tan & Wei (2005a) främst förekommer då 
det inte finns en kultur eller norm att dela på wikin. Då det trots allt finns en korrelation 
mellan sociala faktorer och användande kan det vara en alltför stor risk att koppla ihop 
LKDATAWiki med det belöningssystem som finns på LKDATA. 

Inga direkta slutsatser från fallstudien kunde göras vad gäller ledningens påverkan. 
Ledningen på LKDATA har inte en direkt aktiv roll i uppmuntrande eller påtryckningar om att 
använda wikin men det är i undersökningen också tydligt att anställda inte uppfattar det som 
att ledningen inte vill att man ska använda wikin. Detta är en av de grundläggande 
faktorerna för att en wiki ska överleva på längre sikt enligt Hasan & Pfaff (2012). 

Något förvånande verkar användarvänligheten ha liten betydelse för användandet av 
LKDATAWiki. LKDATAWiki har funnits i ett antal år och användarna har fått tid att vänja sig 
vid gränssnittet. Det förekommer kommentarer om att det är krångligt att använda, 
framförallt med att lägga till bilder men att döma av fallstudien är det inget som påverkar 
hur mycket man använder LKDATAWiki. När det gäller användbarheten tyder dock flera 
undersökningar på att det snarare är brist på användarvänlighet, eller hög komplexitet som 
minskar användandet snarare än att en hög användarvänlighet kan ökar det (Kankanhalli, 
Tan & Wei 2006; Hester & Scott 2008). När man uppnått en viss nivå av användarvänlighet 
kan ytterligare förbättringar inte öka användandet. LKDATA verkar ha uppnått den nivån. 

Det finns en bred uppfattning på LKDATA om att det finns en uppenbar nytta med 

LKDATAWiki och att LKDATAWiki som verktyg faktiskt underlättar arbetet. Detta verkar göra 



30 

 

att man också använder wikin mer. På LKDATA är nyttan en av de främsta anledningarna till 

alla typer av användande och det är bara för spenderad tid som det inte finns en korrelation 

mellan nyttan och användandet. King och Marks Jr. (2008) visar just på att nyttan snarare 

ökar frekvensen och inte volymen vilket verkar överensstämma med hur det ser ut på 

LKDATA. Intressant med nyttan är att man kan se en relativt stark korrelation till 

användarvänligheten. Om det är så att man uppfattar det som att LKDATAWiki är mer 

lättanvänd för att det finns en tydlig nytta med den, om det är för att man upplever en 

större nytta med ett användarvänligt system, om de båda faktorerna gemensamt påverkar 

varandra eller om kausalitet helt saknas kan inte denna studie utröna. 

På LKDATAWiki finns möjligheter att utveckla en egen användarsida. Det är dock endast en 

mycket liten del av de anställda som har gjort detta. Flertalet av de som gjort detta använder 

just användarsida till att skapa länkar till artiklar de ofta besöker. Det Munson (2008) 

beskrev angående användarsida verkar inte vara applicerbart på LKDATAWiki. Det finns dock 

en korrelation mellan renommé och besökande av och sökande på LKDATAWiki. Att använda 

LKDATAWiki är uppenbarligen ett beteende som uppskattas på LKDATA.  

Faktorn reciprocitet analyserades bara utifrån ett delande perspektiv och där fanns den ha 

en tydlig korrelation med delandet. Reciprocitet är en mycket stark kraft hos människan 

(Cialdini 2005) och även inom tidigare studier finns stöd för att reciprocitet har betydelse för 

att användarna ska dela information på wikin (Bock m.fl. 2005; Chio m.fl. 2006, He & Wei 

2008). Wasko & Faraj (2005) menar att det främst är volymen som påverkas. Detta var dock 

inget som undersöktes i denna studie. Om man tolkar He & Wei (2008) som menar att 

reciprocitet endast är viktigt i inledningsskedet, finns motsägelse då LKDATAWiki, med flera 

år på nacken, inte längre kan sägas vara i inledningsskedet. He & Wei (2008) menar att 

altruism istället tar över varefter wikin har funnits på plats. Altruism har inte vidare 

undersökts i denna studie. 

Vissa skillnader i alla typer av användande kan ses mellan de olika grupperna. Detta är något 

som stöds av framförallt Hasan m.fl. (2007) som också visar på skillnader i vad de olika 

grupperna tycker är viktigast med wikin. Detta stöds även av författarens egna erfarenheter 

på plats på LKDATA. Majhrzak, Wagner & Yates (2006) beskriver också något liknande, att 

det är olika saker som motiverar olika typer av användare. På LKDATA kan det tydligt ses 

skillnader i användande mellan de olika grupperna. Framförallt Kundservice visar upp ett 

tydligare sökande beteende än övriga grupper. Produkt och utveckling visar upp ett mycket 

tydligare delande beteende än övriga grupper. Båda beteendena är naturliga med tanke på 

de arbetsuppgifter de olika grupperna har.  

Regressionsanalysen visade inte på något tydligt resultat för någon typ av användande. 

Resultaten från korrelationsanalysen var inte heller de övertygande. Till viss del kanske 

högre Cronbachs alfa hade kunnat ge ett mer tydligt resultat men begränsat. Underlaget av 

respondenter till fallstudien var i första läget inte särskilt hög och med relativt låg 

svarsfrekvens var antalet svar troligtvis lågt för att både korrelationsanalys och 
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regressionsanalys skulle ge helt tillfredsställande svar. Fler svar hade nödvändigtvis inte gett 

fler faktorer i regressionsanalysen. Faktorer som inte tagits upp i denna studie kan vara 

sådana som spelar en större roll för användandet av LKDATAWiki. Grupptillhörighet och då 

alltså arbetsuppgifter skulle kunna stå för en betydande del av påverkan av användande. 

Detta är dock betydligt svårare att mäta. 
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7. Slutsatser 
Vad som karakteriserar en framgångsrik wiki varierar till stor del beroende på wikin. Vad 
som verkar för framgång i ena fallet kan vara verkningslöst i ett annat fall. Flera faktorer 
sticker dock ut som mer förekommande än andra i litteraturen. Inkluderat är dels faktorer 
som har med själva wikin att göra, som wikins Användarvänlighet, dels faktorerer som är 
knutet till faktorer runt ikring wikin, som Belöningar, Stöd från ledningen att använda wikin 
och den Sociala kulturen och dels faktorer som har med användarens personlighet eller 
uppfattande av wikin, Nyttan, Reciprocitet och Renommé.  

I fallet LKDATA är Nyttan, Social kultur och Renommé mest framträdande faktorer som 
påverkar men påverkan är liten. Grupptillhörighet verkar ha viss betydelse för användande 
men storleken är svår att avgöra från denna studie. Gruppen Produkt och utveckling har en 
tydlig högre användning än genomsnittet på LKDATA. Möjligheterna att generalisera 
resultatet i ett större perspektiv är liten med tanke på att det finns fler faktorer som spelar in 
utöver de som undersökts i denna studie. Regressionsanalyserna visade också på att 
variationen hos de i denna studie funna faktorerna endast svarar för runt 10 % av 
variationen i användande. Den generalisering som kanske skulle kunna låtas göras är att det 
på liknande arbetsplatser (IT-avdelningar på andra kommuner) är den anställdes upplevda 
nytta med wikin och den anställdes arbetsuppgifter som påverkar användandet. Liknande 
generalisering skulle också kunna göras till övriga Linköping kommun, och det är författarens 
bedömning att det är syftet med wikin som är viktigast; det ska finnas ett tydligt mål och 
nytta med att använda wikin.  
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Appendix 
Appendix inkluderar material som kan utelämnas ur rapporten.  
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Bilaga 1 –OFPE 
Organisationen OFPE är en sorts tvärgrupp. Varje verksamhen inom kommunen som har 
representation på kommunens webbplats har en ansvarig för att uppdatera den 
informationen. Denna person är indirekt med i OFPE. Organisationen är hierarkisk så tillvida 
att det exempelvis finns en person på en förskola som kan uppdatera information om just 
denna förskola. För denna förskolas skolområde finns sedan en annan ansvarig med större 
behörighet att kunna redigera och lägga till saker, även på underliggande personers 
ansvarsplatser. Fem huvudsakliga kategorier finns, ändra-behörighet, författare, redaktör, 
huvudredaktör och infomaster. 
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Bilaga 2 – Enkäten 
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Bilaga 3 –Tabeller över enkätsvar  

Medelvärden om användande. Uträkningarna är baserade på värden presenterade i Tabell 3. 

 

Besök 6,0 besök per vecka 

Spenderad tid 2,2 timmar per vecka 

Delande 5,4 delningar per månad 

Sökande 5,2 Sökningar per vecka 
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