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Abstrakt 
Informationsdelning är viktigt för att en organisation ska kunna uppnå god 

effektivitet, men i många fall delas och används inte information på det sätt 

som det skulle kunna göras. För att förbättra informationsdelningen har 

vissa företag investerat eller utvecklat IT-applikationer, men teknologin 

måste samverka med mänskliga och organisatoriska faktorer för att den 

önskade informationsdelningen ska kunna uppnås.  Studiens syfte var att 

beskriva vilka faktorer som påverkar informationsdelningen ur ett MTO-

perspektiv. För att svara på syftet genomfördes en fallstudie på ett 

konsultföretag som arbetar med produkt- och teknisk dokumentation och på 

fallföretaget utfördes 6 intervjuer med tekniska skribenter. Några av de 

faktorer som identifierats är att människan måste vara medveten om varför 

det är viktigt att dela viss typ av information, för att vilja dela och för att 

informationen ska hålla en bra kvalitet. Människan delar heller inte 

information ifall denne inte är medveten om att det finns ett 

informationsbehov. Att arbeta i ett konsultföretag innebär ofta att de 

anställda är spridda ute hos kund, vilket gör att det blir svår att upprätthålla 

en personlig kontakt. Finns det en god personlig kontakt mellan de som ska 

dela information är det troligare att informationsdelning sker. En annan 

faktor är när det inte finns någon IT-applikation i ett företag som används 

aktivt och som dessutom har få användare.  

 

Nyckelord: MTO-perspektiv, information, informationsdelning, 

Information Management 

 
 

 

  

 

 



   
 

   
 

Abstract 
For organizations to obtain efficient performance, information sharing is 

essential, but information is not shared and used in the way it could. Some 

organizations have invested or developed IT applications to improve their 

information sharing, but the technology must integrate with human and 

organizational factors to achieve the desired information sharing level. The 

purpose of this study is to describe barriers and factors affecting the 

information sharing from a MTO-perspective. A case study has been 

performed at a consulting company working with product and technical 

documentation, by interviewing 6 technical writers. Some barriers and 

factors identified was that an individual needs to be aware of why it is 

important to share a certain type of information, to be willing to share and 

to ensure good information quality. The individual also needs to be aware 

of the information demands in the organisation. Employees at a consulting 

company are often located at the customer’s facilities, which make it hard 

to maintain a personal contact between the individuals sharing information 

with each other. If a good personal contact exists, it is more likely that 

information sharing occurs. Another barrier is when there are few users of 

the existing IT-applications and when these are not used continuously. 

 

Keywords: MTO, information, information sharing, Information 

Management 
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1 Introduktion  
Under det introducerade kapitlet beskrivs en bakgrund till studien, tidigare 

forskning kring ämnet samt problemformulering. Dessutom presenteras studiens 

syfte och dess frågeställningar samt den målgrupp som studien riktar sig mot. 

Slutligen framförs studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Kolekofski och Heminger (2002) hävdar att information är en kritisk resurs i 

dagens organisationsmiljö och informationen bör vara en del av en 

verksamhets mål för att gynna organisationen. Yang och Maxwell (2010) 

förklarar att delning av information är en viktig aspekt för att öka en 

organisations förmåga att arbeta effektivt, men enligt Kolekofski och 

Heminger (2002) delas och används informationen sällan på det sätt som den 

skulle kunna göras.  

 

Konkurrenstryck har drivit på företag att investera i IT-applikationer för att 

möjliggöra effektiv informationsdelning genom organisationen. 

Organisationer som har investerat i IT-applikationer som till exempel intranät 

och Enterprise Resource Planning (ERP)- system har gett den teknologiska 

kapaciteten för att dela information till sina anställda. IT-applikationer kan 

inte själva uppnå den önskade informationsdelningen, utan skapar bara en 

plattform för att möjliggöra effektiva informationsflöden (Barua, Ravindran 

& Whinston, 2007). Constant, Keisler och Sproull (1994) anser att 

organisationers försök att underlätta delningen av information genom 

kommunikationsteknologi bli oanvändbar om inte de anställda är villiga att 

dela information.  

 

Det finns ett antal faktorer som påverkar de tekniska lösningarna för att 

säkerställa effektivt informationsflöde genom organisationen och Yang och 

Maxwell (2010) anser att en förståelse för dessa faktorer är kritisk för att 

kunna förbättra informationsdelningen i en organisation. Porras och 

Robertson (1992) beskriver att teknologin måste samverka med organiserade 

arrangemang, sociala faktorer samt de anställdas fysiska omgivning för att 

skapa de beteenden hos de anställda som organisationen önskar.   

1.2 Tidigare forskning 

Faktorer som påverkar informationsdelningen lyfts fram i tidigare forskning. 

Xiao-rong och Sui-cheng (2010) har studerat interna faktorer som påverkar 

informationsdelningen och kvaliteten på den information som produceras. 

Ledningens support, teknisk support, innovativ organisationskultur samt de 

anställdas kapacitet påverkade informationsdelningen och 

informationskvaliteten. I en undersökning presenterar Khurana, Mishra och 
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Singh (2011) signifikanta barriärer till informationsdelning uppdelade i 

kategorierna; ledningsmässiga, organisatoriska, tekniska, individuella, 

finansiella, sociala och kulturella. De ledningsmässiga uppstår på grund av att 

ledningen inte förstår fördelarna med informationsdelningen. Dessutom blir 

implementeringen av informationsdelning svår om det finns brist i 

ledarskapet och vägledningen för informationsdelningen. Organisatoriska 

barriärer innefattar organisationens attityder mot implementeringen av 

informationsdelning, vilket påverkas av organisationens struktur och de som 

är involverade i informationsdelningen. Teknologin i en organisation bör vara 

enkel att använda och om den inte är det utgör den en teknisk barriär. 

Individer i en organisation måste vara villiga att dela information och brist på 

motivation kan påverka informationsdelningen negativt. Dessutom är det 

viktigt att utforska människors attityder till informationsdelning. Finansiella 

begränsningar är huvudsakliga barriärer för informationsdelning och det 

krävs att det görs relativt stora investeringar i informations- och teknologiska 

system för att informationsdelningen ska bli effektiv. De sociala och 

kulturella barriärerna innefattar bland annat att det finns en brist i 

samstämmigheten mellan de anställdas personliga intentioner och 

organisationens mål. Dessutom kulturella gap inom organisationen.  

 

Yang och Maxwell (2010) har gjort en litterär studie över faktorer som 

influerar informationsdelningen och delat upp dessa i personliga, 

organisatoriska och mellanorganisatoriska faktorer. De personliga fokuserar 

på hur och varför enskilda individer delar information, det vill säga på 

beteenden, motivationer, synsätt och kanaler för att dela information med 

andra. Det som påverkar den organisatoriska informationsdelningen kan vara 

organisationsstruktur, informationsteknologi, belöningssystem, maktspel och 

förtroende. Faktorer som interoperabilitet mellan organisationers 

informationsdelning och informationsteknologi är exempel på 

mellanorganisatoriska faktorer som påverkar informationsdelningen.  

 

I litteraturen diskuteras det kring anställdas attityder till att dela information 

mellan varandra och vad som påverkar dessa attityder. Baserat på Theory of 

Reasoned Action (TRA) undersökte Kolekofski och Heminger (2002) vilka 

inställningar som kan påverka attityder till att dela information i en 

organisation. Informationstypen, informationsmängden och det upplevda 

värdet av informationen påverkade inställningar till delningen av information. 

Dessutom fann de inställningar kring acceptans från andra, egenintresse samt 

ömsesidighet. I Constant et al. (1994) artikel What’s Mine Is Ours, or Is It? 

presenteras en studie om vilka attityder som främjar respektive hämmar 

informationsdelningen. Resultatet innefattade till exempel organisationens 

kultur och policys samt personliga faktorer som påverkade människors 

attityder kring informationsdelning.  

http://tyda.se/search/interoperabilitet
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1.3 Problemformulering 

Detta examensarbete berör en viktig aspekt av Information Management 

genom att beskriva vilka faktorer som påverkar informationsflödet i en 

organisation. Idén till att studera detta ämne uppkom från att ha diskuterat 

med en enhetschef för ett konsultföretag i Växjö. Enligt företaget har de 

skapat förutsättningar för sina anställda att dela information i form av IT-

applikationer, men den delning av information som önskas har inte uppnåtts. 

Företaget har en önskan att veta vilka andra faktorer som påverkar företagets 

delning av information och hur företaget ska förhålla sig till dessa.  

 

Tidigare forskning anger flera faktorer som påverkar informationsflödet i en 

organisation, men belyser inte problematiken utifrån ett helhetsperspektiv 

genom att nämna hur interaktionen mellan de teknologiska, mänskliga och 

organisatoriska faktorerna påverkar informationsdelningen. Dessa faktorer 

samspelar med varandra och förändring i en av faktorerna brukar kräva 

kompletterande förändringar i en annan, varför det är viktigt att inte bara 

studera varje faktor för sig själv.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva vilka faktorer som påverkar 

informationsdelningen ur ett MTO-perspektiv. MTO innebär samspelet 

mellan människan, tekniken och organisationen.  

 

För studien har det tagits fram två frågeställningar: 

 

 Vad är det som står i vägen för att anställda ska dela information ur 

ett MTO-perspektiv? 

 

 Hur kan interaktionen mellan mänskliga, tekniska och 

organisatoriska faktorer förbättras för att underlätta 

informationsdelningen? 

1.5 Målgrupp 

Resultatet från detta examensarbete är tänkt att i första hand kunna användas 

av fallföretagets ledning för att de ska få en bättre förståelse för vad som 

påverkar företagets informationsdelning och vad de behöver göra för att 

delningen av information ska förbättras i företaget.  

 

De faktorer som påverkar informationsdelningen som hittats är ett resultat 

från en fallstudie och är därför inte direkt överförbara till en större målgrupp, 

men kan ändå användas av företagsledningar i projektintensiva organisationer 

som arbetar med konsultverksamheter. Detta för att dels bli medvetna om vad 

som gör att anställda möjligtvis inte delar information med varandra och dels 
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att det inte räcker att investera i eller utveckla IT-applikationer som främjar 

informationsdelningen, utan att dessa måste samverka med mänskliga och 

organisatoriska faktorer.  

 

Den vetenskapliga målgruppen för denna studie är forskare och studenter 

som är intresserade av att studera faktorer som påverkar informationsdelning 

och hur informationsdelningen influeras av interaktionen mellan mänskliga, 

tekniska och organisatoriska faktorer.  

1.6 Disposition  

Kapitel 2 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund 

för studien. Den teoretiska referensramen innefattar först en definition av 

information och Information Management. Detta kapitel förklarar sedan vad 

som innebär med MTO-perspektivet och avslutas med att presentera faktorer 

som påverkar informationsdelningen ur ett MTO-perspektiv.  

 

Kapitel 3 

Den vetenskapliga ansatsen och den metodansats som valts presenteras i detta 

kapitel. Kapitel 3 beskriver även hur datainsamlingen och valet av 

respondenter har gått till. En redogörelse för genomförandet av studien och 

hur data har analyserats presenteras även i detta kapitel.  

 

Kapitel 4 

Kapitlet presenterar de IT-applikationer som fallföretaget använder för att 

dela information . Kapitel 4 redovisar dessutom den insamlade datan från de 

intervjuer som har genomförts samtidigt som en analys ur ett MTO-

perspektiv presenteras av denna datan.  

 

Kapitel 5 

En diskussion av studiens resultat och genomförandet av studien beskrivs i 

detta kapitel. Kapitel 5 innefattar även en diskussion kring studiens validitet 

och reliabilitet.  

 

Kapitel 6 

Det sista kapitlet redovisar studiens slutsatser och avslutas med förslag till 

fortsatt forskning.  
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras först en definition av information 

och Information management och sedan MTO-perspektivet som förklarar 

samverkan mellan mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. 

Slutligen beskrivs de faktorer som påverkar informationsdelningen ur ett 

MTO-perspektiv. 

 

När informationsdelning ska studeras är det viktigt att beskriva och förstå 

skillnaden mellan information, data och kunskap, eftersom det finns olika 

definitioner av dessa begrepp samt att de ofta missförstås. 

Informationsdelningen utgör en viktig del i Information Management, varför 

en redogörelse för detta begrepp behöver göras. För att kunna beskriva vilka 

faktorer som påverkar informationsdelningen ur ett MTO-perspektiv behöver 

teorier om vad som kan påverka informationsdelningen studeras. Dessutom 

för att kunna utgå ifrån ett MTO-perspektiv behöver det uppnås en förståelse 

för samverkan mellan människan, tekniken och organisationen.  

2.1 Information och Information Management  

Information definieras ofta genom att förklara dess relation till data och 

kunskap, men Tuomi (1999) menar att denna relation ofta missförstås. 

Beynon-Davies (2002, s.449) definierar data som fakta, ”ett datum, en enhet 

av data, en eller flera symboler som används för att representera någonting”. 

Information är tolkad data i en meningsfull kontext. Kunskap är när 

informationen integreras med befintlig kunskap och enligt Tuomi (1999) 

innehåller kunskap till exempel tro på någonting, perspektiv, bedömningar 

och förväntningar. Information Management innebär planeringen, styrning 

och koordinering av informationspolicys inom en organisation och 

bestämmer den övergripande strategiska vägledningen för en organisations 

information (Beynon-Davies, 2002). 
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2.2 MTO-perspektivet 

MTO innebär att studera ”hur människans fysiska, psykologiska och sociala 

förutsättningar samspelar med olika teknologier och organisationsformer” 

(Rollenhagen, 1997, s. 11-14). MTO utgör ett begrepp för att studera 

relationen mellan de tre delsystem Människa, Teknik och Organisation, 

istället för att studera varje delsystem för sig själv (Rollenhagen, 1997). 

MTO-perspektivet myntades i Sverige på 80-talet och syftet var då att minska 

risker för olyckor och förbättra säkerheten. Idag används begreppet för att 

betona vikten av att ta hänsyn till alla tre komponenter i systemet (Eklund, 

2003). En förändring i ett av delsystemen brukar kräva kompletterande 

förändringar i en annan (Porras & Robertson, 1992).  

 

För att förstå vikten av att anta ett MTO-perspektiv förklarar Eklund (2003) 

att en individs syfte med att genomföra en arbetsuppgift är att lyckas utföra 

aktiviteten, och individens möjlighet till att lyckas beror på dess stöd av 

interaktionen med teknologi och organisation.  Organisationen i sin tur kan 

förbättra dess produktivitet och kvalitet om arbetsuppgifterna kan 

genomföras enklare och snabbare.   

 

MTO-perspektivet beskrivs av Porras och Robertson (1992) som att förstå 

vad som påverkar individers beteenden i en organisation. Den arbetskontext 

som den anställde befinner sig i påverkar dennes beteende genom att ge 

information om vilka beteenden som den anställde bör uppvisa. 

Arbetskontexten består av organiserade arrangemang, sociala faktorer, 

teknologi samt den anställdes fysiska omgivning, se figur 2.1 nedan: 
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Organiserade arrangemang innebär formella delar av organisationen som är 

utvecklade för att koordinera de anställdas beteenden och förbättra 

effektiviteten i organisationen. Sociala faktorer innefattar mänskliga 

personlighetsdrag, både individuella och de som uppkommer i grupp samt 

interaktioner mellan människor. Alla de faktorer som bidrar till att 

transformera input till output är teknologier. Fysisk omgivning innebär 

strukturen och målen av ickesociala eller icke tekniska delar av miljön som 

påverkar hur människor beter sig i sitt arbete. Interaktionen mellan de fyra 

delarnas påverkar beteendet hos organisationsmedlemmarna. För att till 

exempel se till att de anställda förändrar sitt beteende kring till exempel 

beslutsfattande, kreativitet, initiativ och informationsdelning måste de fyra 

delarna samverka med varandra. Det som bör uppnås är att de fyra delarna 

överensstämmer i de signaler som sänds ut till de anställda kring önskade 

beteenden (Porras & Robertson, 1992).  

 

 

 

Figur 2.1: Faktorer som utgör arbetskontexten, Porras och Robertson, 1992. 
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2.3 Faktorer som påverkar informationsdelningen ur ett 

MTO-perspektiv 

Teorierna i detta stycke beskriver de faktorer som påverkar 

informationsdelningen och dessa berör de delarna av arbetskontexten som 

visas i Porras och Robertsons (1992) modell. Organiserade arrangemang kan 

till exempel innefatta belöningssystem för informationsdelningen och en 

organisationskultur som uppmuntrar informationsdelning innefattas av de 

sociala faktorerna.  

2.3.1 Människan 

Kolekofski och Heminger (2002) anser att mängden, typen och uppfattad 

värde av information påverkar individers attityd till informationen och 

delningen av den. Khurana et al. (2011) anser att individer kan känna att de 

kan bli beskyllda ifall de delar tvetydig information eller information som 

inte är korrekt. De kan även känna en rädsla för att bli bestraffade om 

informationen tolkas fel. 

 
Människans förmågor 

Cohen och Levinthal (1990) beskriver att en människas förmåga att ta till sig 

information bygger på ackumulerad förkunskap och är en individs, grupps 

eller en organisations förmåga att känna igen värdet av ny information och att 

tillgodogöra och att använda i praktiska sammanhang. Människors kapacitet 

kan öka sannolikheten för att informationsdelning sker, men bara när de är 

medvetna om hur viktigt det är att dela information med andra (Xiao-rong & 

Sui-cheng, 2010). 

 

En individ kan avsiktligt komma ihåg andras informationsbehov. Till 

exempel när individen tillhandahåller ny information, kommer invididen att 

göra kopplingar mellan den erhållna informationen med andras 

informationsbehov. De kommer sedan dela den erhållna information med de 

enskilda som den riktas mot (Yang & Maxwell, 2010).  

 
Tid och nytta 

Innan information ska delas kan den person som ska dela information behöva 

spendera tid och energi för att artikulera, förbereda och arrangera 

informationen. Dessutom kan den personen förvänta sig att delning av 

information leder till att frågor väcks som behövs svaras på. Den extra tid och 
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arbete för att dela information kan påverka personens arbetstid och resurser 

(Yang & Maxwell, 2010). 

 

Om den anställde inte ser någon nytta och fördelar med hans eller hennes 

delning av information kan denne bli motvillig till att dela information (Yang 

& Maxwell, 2010). 

 
Makt 

Ahituv och Carmi (2007) beskriver att information är en viktig källa till makt 

i organisationer. Orsaker till det är att anställda känner en risk för att förlora 

kontroll, det vill säga att de förlorar översikt över värdefull information och 

rädda för att den delade informationen ska missbrukas på organisationens 

bekostnad (Canestraro, Pardo, Raup-Kounovsky & Tatatus, 2009). Yang och 

Maxwell (2010) beskriver även att ju mer maktspel som finns i en 

organisation, desto mindre informationsdelning uppkommer.  

2.3.2 Människan vs. organisationen 

Khurana et al. (2011) förklarar att individer är mer villiga att dela information 

om de är glada i organisationen och individer som inte är nöjda tvekar eller 

vägrar alltid att dela information.  
 

Organisationsstruktur och kultur 

Centralisering kan hindra initiativ till att dela information och att samarbeta. 

Ett intresse för att dela information kan minskas på grund av att en anställd 

eller grupp av anställda har begränsad handlingsfrihet och behöver 

godkännande från ledande nivåer angående de flesta besluten. Formella 

system är mindre effektiva än informella system för att underlätta 

informationsdelning (Yang & Maxwell, 2010).  

 

Yang och Maxwell (2010) beskriver att anställdas attityder och handlingar 

kring delning av information är influerade av en organisations värderingar, 

normer och kultur. När en organisationskultur uppmuntrar ärlighet, 

tillhörlighet och innovation kan kulturen påverka 

organisationsmedlemmarnas avsikter att dela information. Om värdet av att 

dela information inte är en del av organisationskulturen, kan 

informationsdelningsförsök hamna i konflikt med dess kultur.  
 

Belöningssystem 

Enligt Yang och Maxwell (2010) har forskare poängterat hur viktigt det är 

med belöningssystem för att motivera anställda att dela information med 

varandra. Genom direkta och indirekta effekter av belöningar kan 

informationsdelning öka. Prestationsbaserade belöningssystem gör att 

anställda blir mer villiga att dela information. Ett generellt belöningssystem 
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som inte är specifikt designat för att uppmuntra informationsdelning kan 

avskräcka aktiviteter för informationsdelningen i en organisation.  

 
Ägarskap 

Om anställda ser den information de skapat som en personlig ägd resurs kan 

detta leda till att dennes behov av att använda information till organisationens 

fördel minskas (Kolekofski & Heminger, 2002). Yang och Maxwell (2010) 

menar att anställdas attityd till att dela information kan förbättra om en 

organisation lyckas att utveckla en tro på ett organisatoriskt ägarskap kring 

information.  

 
Social identitet och sociala nätverk 

Låg social identifiering med organisationen kan ha en negativ påverkar på 

informationsdelning. Anställda med stark social identifiering är mer villiga 

att göra uppoffringar till organisationens fördelar och därmed kan social 

identifiering öka engagemanget för organisationen och underlätta delningen 

av information (Yang & Maxwell, 2010). Kolekofski och Heminger (2002) 

förklarar att vänskap och personlig kontakt är en kritisk faktor som påverkar 

kommunikationen mellan individer och när dessa finns är sannolikheten 

större för att informationsdelningen ökar. 

 

Yang and Maxwell (2011) berättar att sociala nätverk är viktiga för att 

förbättra informationsdelningen mellan medlemmarna i en organisation. 

Sociala nätverk innebär individuella kontakter och gruppkontakter, 

kommunikationer och interaktioner som ger upphov till relationer och 

förtroende som leder till beteenden som förbättrar informationsdelningen. 

 
Förtroende 

Förtroende är en huvudfaktor för att skapa ett framgångsrikt samarbete och 

samverkan inom en organisation. Förtroende påverkar både karaktären och 

kvaliteten på de interaktioner som sker mellan de parter som delar 

information. Lågt förtroende kan existera på grund av att det finns 

konkurrerande relationer mellan intressenter, bristande ledarskap och 

formella strukturer för att stödja samverkan (Canestrato et al., 2009).  

 
Ledningens support 

Khurana et al. (2011) argumenterar att brist på ledarskap och vägledning gör 

att implementeringen av informationsdelningen blir svår. Ledningens support 

behövs för att integrera informationsdelningsstrategin i en organisations 

övergripande affärsstrategi. Ledningen måste förstå vikten av 

informationsdelning och skapa vision, riktlinjer och support för dess 

implementering (Xiao-rong & Sui-cheng, 2010).  
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2.3.3 Människan vs. tekniken 

Xiao-rong och Sui-cheng (2010) menar att om implementerade IT-

applikationer inte är enkla och effektiva att använda kommer anställdas 

användning av IT bli mindre och aktiviteter för informationsdelning kan bli 

negativt påverkade. Användarvänliga IT-applikationer och ett stort antal av 

de anställda som använder IT-applikationerna kan förbättra 

informationsdelningen. Dessutom förklarar Yang och Maxwell (2010) att det 

tar tid och energi för anställda att lära sig att använda IT-system för att bidra 

till informationsdelningen.  

 

TAM (Technology Acceptance Model) innefattar två delar för att bedöma 

acceptansen av teknologi och som påverkar användningen av system, vilka är 

PU (perceived use/usefulness) och PEU (perceived ease of use). PU innebär 

den grad som en individ tror att ett visst system kan öka arbetets effektivitet i 

en organisatorisk kontext. PEU innebär den grad som en individ tror att ett 

visst system ska kunna användas utan större ansträngning. TAM beskriver de 

faktorer som påverkar acceptans av teknologi och som möjliggör en 

förklaring av användares beteenden vid användning av 

slutanvändarapplikationer (Lee, Hsieh & Hsu, 2011). 
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3 Metod  
Under metodavsnittet redovisas de metodval som har gjorts i form om 

vetenskaplig ansats och metodansats. Därefter presenteras vilken typ av 

datainsamling som genomförts och hur valet av respondenter har gått till. 

Vidare förklaras genomförandet av studien och hur data har analyserats. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

En kvalitativ metodansats valdes för denna studie. För att studera hur 

anställda uppfattar informationsdelningen på fallföretaget i syfte att beskriva 

faktorer som påverkar informationsdelningen ur ett MTO-perspektiv är en 

kvalitativ metodansats lämplig. Detta eftersom Jacobsen (2002) talar om att 

en sådan metodansats bör väljas när beskrivningar av hur människor förstår 

och uppfattar en situation vill uppnås och när mycket information från få 

enheter vill samlas in.  

 

För att först få en förståelse för vad det finns för faktorer som påverkar 

informationsdelningen i organisationer och vad som innebär med ett MTO-

perspektiv innan empirin samlades in valde jag en deduktiv ansats. Enligt 

Jacobsen (2002) innebär en deduktiv ansats ”från teori till empiri”, det vill 

säga att först skaffa sig förväntningar om hur världen ser ut och därefter 

samla empiri för att bedöma om förväntningarna överensstämmer med 

verkligheten.  

 

För denna studie valde jag en beskrivande problemställning, eftersom syftet 

var att beskriva vilka faktorer som kan finnas i en organisation ur ett MTO-

perspektiv. En beskrivande problemställning innebär att få bättre insikt om 

hur ett fenomen ser ut och är ofta avgränsad i tiden och därmed ofta 

begränsad till att säga något om ett tillstånd vid en given tidpunkt (Jacobsen, 

2002).  

 

I detta fall var generalisering mindre viktigt eftersom jag valt att göra en 

fallstudie, vilket är en intensiv undersökningsuppläggning. En intensiv 

uppläggning innebär enligt Jacobsen (2002) att gå på djupet med ett problem 

med några få enheter. En fallstudie innebär att fokusera på en speciell enhet 

som kan avgränsas till en specifik plats och en viss tid (Jacobsen, 2002). Att 

göra en fallstudie innebär i detta fall att avgränsa till en specifik organisation, 

det vill säga fallföretaget där jag ville uppnå en förståelse för vad som 

påverkar informationsdelningen i företaget.  
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Primärdatainsamling 

Enligt Jacobsen (2002) är primärdata data som har samlats in av forskaren 

själv för att få svar på en specifik problemställning. De vanligaste typerna för 

denna datainsamling är observation, öppna individuella intervjuer och 

gruppintervjuer.  

 
Intervjuer 

Resultatet till denna studie baserar sig på öppna individuella intervjuer med 

tekniska skribenter på fallföretaget. Enligt Jacobsen (2002) kännetecknas den 

öppna individuella intervjun av att undersökare och uppgiftslämnare samtalar 

som i en vanlig dialog och försiggår vanligtvis ansikte mot ansikte. 

Författaren anser även att intervjuer är lämpliga när relativt få enheter 

undersöks och den enskildes inställning och uppfattning vill fås fram. Enligt 

Kumar (2008) finns det ett antal fördelar med de individuella intervjuerna. 

Författaren nämner att det finns viss typ av information som är väldigt svår 

att samla in på andra sätt, som till exempel information om en persons 

upplevelser av ett fenomen. Eftersom jag har genomfört en fallstudie på 

fallföretaget innebär detta att relativt få enheter har intervjuats och dessutom 

har det varit betydande att få fram hur varje respondent uppfattar 

fallföretagets informationsdelning för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Enligt Jacobsen (2002) kan en öppen individuell intervju vara mer eller 

mindre öppen, vilket innebär hur strukturerad intervjun är i förväg. 

Intervjuerna som har genomförts hade fasta frågor i en bestämd 

ordningsföljd, men det fanns inslag av öppna svar. Enligt Jacobsen (2002) 

blir en intervju som inte är strukturerad i förväg svår att analysera.  Dessutom 

beskriver Kumar (2008) att någon form av förstrukturering är en viktig faktor 

för att samla data som svarar på studiens syfte. För att analysen skulle 

underlättas valde jag att ha en nästan helt sluten intervju, se intervjuguide i 

bilaga 1. Intervjuguiden innefattar dels allmänna frågor om fallföretagets 

informationsdelning och dels mer direkta frågor för att få fram de olika 

hindren till informationsdelning som finns i företaget.  

3.2.2 Sekundärdatainsamling 

Enligt Jacobsen (2002) skiljer sig sekundärdata från primärdata eftersom det 

är data som inte har tagits fram direkt från källan. Det är data som är 

insamlade av andra och vanligtvis med ett annat syfte. 

 

Denna studies sekundärdatainsamling har bestått av dokumentundersökning, 

där information har samlats in från litteratur och forskningsartiklar inom 

studiens område. De vetenskapliga artiklarna har främst samlats in från 
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Linnéuniversitetets databas OpenSearch, men även sökningar i andra 

databaser innehållande vetenskapliga artiklar.  

3.2.3 Urval 

Jacobsen (2002) förklarar att det alltid är svårt att ta fram ett lämpligt urval 

av respondenter till sin undersökning när det finns begränsat med tid, pengar 

och analysmöjligheter. Författaren nämner information och bredd och 

variation som urvalskriterier, vilket är kriterier som valdes för denna studie. 

Jacobsen (2002) beskriver att information innebär att välja de 

uppgiftslämnare som kan ge riklig och god information, vilket kan vara 

”personer med stora kunskaper om det som vi är intresserade av, personer 

som är bra på att uttrycka sig eller personer som vi vet är villiga att lämna 

information” (Jacobsen, 2002, s. 199-200). Bredd och variation innebär att 

dela in alla respondenter i ett antal grupper för att sedan slumpmässigt välja 

ut till exempel en från varje undergrupp (Jacobsen, 2002).  

 
Val av respondenter 

För att svara på syftet har det valts att intervjua tekniska skribenter på 

fallföretaget från tre av deras kontor i södra Sverige; Växjö, Karlskrona och 

Malmö. Två respondenter från varje kontor valdes ut utifrån de tidigare 

presenterade urvalskriterierna. Av de två respondenter som valdes från Växjö 

var en av dem en tidigare anställd på fallföretaget. Respondenterna från 

Växjö valde jag ut för att jag visste att de var villiga att lämna information 

och för att de är bra på att uttrycka sig. Övriga respondenter valdes genom att 

först se vilka tekniska skribenter som arbetar på respektive kontor och sedan 

delades dessa upp beroende på hur länge de arbetar inom fallföretaget och 

vilken kund de arbetar för. Slutligen gjorde jag ett slumpmässigt urval för att 

uppnå en blandning av respondenter.  

3.2.4 Genomförande 

För att samla data till denna studie har jag gjort en fallstudie på ett 

konsultföretag som erbjuder tjänster inom produkt- och teknisk information. 

Fallföretaget har cirka 400 medarbetare och verksamheter i Sverige, Kina, 

Ungern, Finland samt Ukraina. Företagets kunder är företag inom telekom, 

systemutveckling, bilindustri och andra sektorer inom industrin och är främst 

stora globala marknadsledande företag.  

 

Jag började med att söka information om de IT-applikationer som 

fallföretaget använder sig av. Sedan beslutade jag mig för att genomföra 

intervjuer och utformade en intervjuguide, se bilaga 1. Intervjuguiden baseras 

på de olika faktorer som den teoretiska referensramen presenterar och den 

information som samlades in om IT-applikationerna.  
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Totalt genomförde jag 6 intervjuer med tekniska skribenter på fallföretaget. 

Fem av intervjuerna hölls på respektive respondents kontor medan den sjätte 

hölls i ett bibliotek. Intervjuerna var uppbyggda kring förstrukturerade frågor, 

men det fanns utrymme för följdfrågor och diskussion kring frågorna. 

Dessutom spelades alla intervjuerna in.  Nedan följer en beskrivning av 

respondenterna: 

 

 Respondent 1 har arbetat för fallföretaget i 4 år, sedan februari år 

2008. Respondenten är placerad främst hos kund, men befinner sig 

ungefär 1-2 dagar på fallföretagets kontor i Växjö. Hos kund sitter 

respondenten i kontorslandskap och i enskilda slutna rum på 

fallföretagets kontor.  

 

 Respondent 2 arbetade för fallföretaget i ungefär 2 år, men är inte 

längre anställd hos företaget. Under sin anställning var respondenten 

till 90 % placerad ute hos kund. Hos kund satt respondenten i 

kontorslandskap och i slutna rum på fallföretagets kontor.  

 

 Respondent 3 har arbetet för fallföretaget sedan juli år 2011 och har 

inte arbetet inom branschen tidigare, det vill säga teknikinformation 

är ett nytt område för respondenten. Respondenten är placerad på 

fallföretagets kontor förutom när det är möten hos kund, vilket det är 

ungefär 3-5 gånger i månaden. På fallföretagets kontor sitter 

respondenten i samma rum som två andra som ingår i samma projekt 

och även de sitter främst på fallföretagets kontor.  

 

 Respondent 4 har sedan augusti år 2011 arbetet inom fallföretaget och 

är placerad på fallföretagets kontor och sitter där i ett rum tillsammans 

med två andra som ingår i samma projekt.  

 

 Respondent 5 har arbetet inom fallföretaget sedan augusti år 2011 och 

är placerad på fallföretagets kontor, där respondenten sitter i samma 

rum som tre andra konsulter som arbetar för samma kund.   

 

 Respondent 6 har varit anställd hos fallföretaget i 5 år. Respondenten 

är placerad på fallföretagets kontor, men befinner sig på möten hos 

kund ett par gånger i veckan. Även respondent 6 sitter ett rum 

tillsammans med tre andra konsulter som arbetar för samma kund.  
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3.3 Analys 

Analysen utgår ifrån det så kallade MTO-perspektivet, samverkan mellan 

människa, teknik och organisation. För att analysera den information som 

samlades in från respondenterna har en analysmetod använts som Jacobsen 

(2002) presenterar. Analysmetoden innebär en metod där data analyseras 

utifrån en spiral och innefattar tre steg, vilka är beskriva, kategorisera och 

kombinera, se figur 3.1 nedan: 

 
Figur 3.1: Analys av kvalitativ data, Jacobsen, 2002.  

 

Första steget, beskrivning, i analysen av kvalitativ data innebär att göra en 

grundlig och detaljerad beskrivning av den insamlade datan. Nästa steg, 

systematisering och kategorisering, innebär att reducera information för att 

förenkla och få en överblick över informationen. Det tredje steget, 

kombination, innebär att tolka data genom att försöka finna meningar, 

orsaker, försöka generalisera eller bringa viss ordning i data.  

 

Den insamlade informationen från intervjuerna bestod av nedskrivna 

anteckningar och ljudupptagningar. Först utformades detaljerade 

beskrivningar av den insamlade informationen och därefter togs det fram en 

kategorisering som baserades på olika faktorer som påverkar 

informationsdelning ur ett MTO-perspektiv. De olika kategorierna var 

människa, människa vs. organisationen och människa vs. tekniken. De 

faktorer som framkom ur respondenternas olika svar tilldelades en kategori. 

Slutligen har samband mellan respondenternas svar i respektive kategori 

försökts hittas.  
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Intranät 
Egenutvecklat 

dokumenthantering-
system 

IM Teamroom 
Kvalitetssystem 

(PMPoint) 

Informationsdelning 

4 Resultat och analys 
Detta kapitel presenterar först de IT-applikationer fallföretaget använder för 

att dela information. Sedan redovisas den insamlade datan från de 

intervjuade respondenterna på fallföretaget tillsammans med en analys ur ett 

MTO-perspektiv.  

 

Fallföretaget har fyra IT-applikationer för att dela information, vilka är enligt 

figur 4.1 nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom intranätet delas bland annat information om aktiviteter som är på 

gång och företagsnyheter. Dessutom finns det ett forum för att diskutera olika 

ämnen. Intranätet innefattar även till exempel information om anställda, olika 

typer av handböcker, hur företaget ska utföra sina processer, guider för 

anställda (t.ex. anställningsvillkor).  

 

IM teamroom, som bygger på Microsoft Sharepoint, är tänkt att användas för 

att dela information såsom  presentationer, information från avdelningsmöten 

och dokumentmallar. Dokumenthanteringsystemet är utvecklat av 

fallföretaget för att dela och hitta tillgängliga publikationer. Det används både 

internt i fallföretaget men säljs även till kunder.  Kvalitetssystemet (PMPoint) 

används för projekthantering och i den applikationen delas bland annat 

projektresultat, projektleveranser och uppdragsdefinitioner.  

  

Figur 4.1: Fallföretagets IT-applikationer för informationsdelning 
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4.1  Människa 

Den typ av information som respondenterna såg störst värde och nytta för 

andra i företaget var metoder, arbetssätt, processbeskrivningar, lathundar, 

checklistor och olika typer av dokumentmallar som kan återanvändas i andra 

projekt. En respondent anser dock att ”dessa behöver vara övergripande för 

att det ska kunna vara applicerbara i andra projekt och dokumenterade på 

ett visst sätt”. Kolekofski och Heminger (2002) anser att mängden, typen och 

uppfattad värde av information påverkar individers attityd till informationen 

och delningen av den. 

 

Khurana et. al (2011) argumenterar att människor kan känna att de kan bli 

anklagade ifall den information de delar är tvetydig, inte korrekt eller om den 

tolkas fel. Nästan alla respondenterna har aldrig upplevt att de varit oroliga 

för att den information som de delar ska misstolkas eller användas i fel syfte 

av andra anställda ifall informationen möjligtvis är felaktig eller tvetydig. 

Detta kan bero på att respondenterna i princip bara delar information med de 

som ingår i samma projekt, vilka de har en nära kontakt och samarbete med. 

Kolekofski och Heminger (2002) förklarar att sannolikheten att anställda 

delar information med varandra blir större om det finns en god personlig 

kontakt. Om respondenternas nätverk för informationsdelning skulle bli 

större, det vill säga när informationen inte bara ska delas till de närmsta 

kollegorna, tror några att de kanske skulle känna en oro. Ett exempel är när 

information delas till någon från ett kontor i ett annat land. En av 

respondenterna berättar; 

”Jag känner att det finns en tröskel när information ska delas i ett 

större nätverk, det känns då som om det ställs högre krav på det som 

delas, framförallt när information och dokumentation är företagets 

expertis”. 

De respondenter som är nyanställda tycker att den information som de har 

besitter andra redan och kan formulera den på den bättre sätt och har därför 

avstått från att dela. Några respondenter menar även att när de upplever att 

den information de delar möjligtvis inte är helt fullständig eller korrekt talar 

de om det för de som informationen delas till. 

 

Ingen av respondenterna har känt att de inte velat dela information för att inte 

tappa kontroll, men flera av dem tror att det finns anställda på fallföretaget 

som säkerligen omedvetet håller på information. En av respondenterna tror 

att detta kan bero på att de anställda som håller på information har mycket att 

göra varför delningen skjuts upp, vilket i sin tur leder till att delningen inte 

blir av överhuvudtaget eftersom det tillslut glöms bort. Canestraro et al. 

(2009) anser att orsaker till att information inte delas är att människor kan 

känna att de förlorar översikt över värdefull information. 
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Respondenterna ser en stor nytta och flera fördelar med att dela sin 

information. En respondent anser att; ”alla får det bättre av att få information 

från andra och att dela sin information”. Yang och Maxwell (2010) 

argumenterar att den anställde måste förstå vikten av att dela sin information 

annars kan det leda till att denne blir motvillig att dela information. Dessutom 

förklarar Xiao-rong och Sui-cheng (2010) att en människas förmåga att ta till 

sig information kan förbättras om de är medvetna om hur viktigt det är att 

dela information med andra.  

 

Respondenterna har dock inte förstått varför det är viktigt att dela viss typ av 

information, vilket gör att de inte lägger lika stor vikt vid det eller faktiskt 

inte bryr sig om att dela den alls. Detta berör främst månadsrapporter som 

respondenterna har blivit tillsagda att ta fram. Månadsrapporterna innefattar 

information om projektet som till exempel pågående och kommande 

aktiviteter, problem och möjligheter till förbättring. En respondent berättar; 

”Tanken är att jag ska skicka månadsrapporter, men det görs inte 

riktigt. Detta beror dels på att jag är så pass ny att jag inte vet vad 

jag ska skriva och dessutom vet jag inte ifall det är någon som läser 

det. Jag har arbetet sedan augusti och inte skickat en enda 

månadsrapport, men ingen har påpekat det och därför har jag 

medvetet struntat i det”.  

En respondent berättar att denne behöver veta att det finns ett 

informationsbehov i företaget och vilka liknande projekt som skulle kunna ha 

ett behov av den information som skapas i det projekt respondenten 

medverkar i. Respondenten tillgängliggör inte något ifall någon skulle kunna 

vara intresserad och ställer sig frågan; ”hur ska man veta att det finns ett 

behov någonstans i företaget eller ett liknande projekt?”. Yang och Maxwell 

(2010) beskriver att en individ kan avsiktligt komma ihåg andras 

informationsbehov och delar information med de som den vet har ett behov. 

 

Det finns olika uppfattningar om tiden och energin som behöver spenderas 

för att dela information. En respondent anser att denne i viss mån behöver 

spendera extra tid och energi på att dela information, men att detta inte 

påverkar respondentens informationsdelning negativt. Andra respondenter 

anser att de inte behöver spendera extra tid och energi eftersom 

informationsdelningen är en del av arbetet. En av respondenterna tror att när 

delningen av information är informell upplevs inte tiden på samma sätt som 

att dela via en IT-applikation. Enligt Yang och Maxwell (2010) kan den extra 

tid och energi som behöver spenderas påverka en anställds arbetstid och 

resurser. 
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4.2  Människa vs. organisationen 

Alla respondenterna tycker att de trivs bra på fallföretaget och att det 

fungerar bra med de andra kollegorna. Khurana et al. (2011) förklarar att 

individer är mer villiga att dela information om de är nöjda med sin 

arbetssituation.  

 

Respondenterna tycker att den interna informationsdelningen i fallföretaget 

fungerar bra, men det framgår dessutom att de delar i princip bara med de i 

samma projekt. Det är väldigt sällan som information delas mellan projekt 

och mellan kontor. Detta kan bero på att de har en personlig kontakt och ett 

gott samarbete med dem som ingår i samma projekt. Kolekofski och 

Heminger (2002) förklarar att när det finns en personlig kontakt mellan de 

som delar information är sannolikheten större för att informationsdelningen 

ökar.  

 

Den personliga kontakten är väldigt viktig för informationsdelningen, men 

när konsulter arbetar mycket hos kund gör att det inte blir samma 

gruppkänsla. Dessutom berättar respondenterna att den informationsdelning 

som sker på fallföretaget oftast är informell, vilket också gör att det blir svårt 

att hålla kontakten med andra anställda när många konsulter är spridda. Det 

finns ingen någon större kontakt mellan kontoren, vilket också kan göra att 

informationsdelningen inte sker mellan kontoren. En av respondenterna 

nämner; ”det är bra att träffa de andra kontoren emellanåt, för ibland kan 

kontoren behöva samarbeta med varandra”. Yang and Maxwell (2011) 

beskriver att sociala nätverk leder till att relationer och förtroende skapas, 

som i sin tur leder till beteenden som förbättrar informationsdelningen. 

 

Respondenterna tycker att det finns ett förtroende mellan de anställda på 

fallföretaget. Canestrato et al. (2009) anser att förtroende är en huvudfaktor 

för att skapa ett framgångsrikt samarbete och samverkan inom en 

organisation. Respondenterna tycker även att informationsdelningen utgör 

öppenhet och ärlighet. Yang och Maxwell (2010) berättar att när en 

organisationskultur uppmuntrar ärlighet, tillhörlighet och innovation kan 

kulturen påverka organisationsmedlemmarnas avsikter att dela information. 

Respondenterna upplever att de delvis känner en social samhörighet till 

företaget, det vill säga att företaget är en del av deras sociala identitet. Yang 

och Maxwell (2010) beskriver att en anställd med stark social identifiering 

kan öka anställdas engagemang för organisationen och underlätta delningen 

av information.  
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Respondenterna anser att ju mer de delar med andra desto mer får de tillbaka, 

men samtidigt är det sällan som de funderar på om informationen de skapar 

skulle kunna vara viktig och till nytta för några andra i fallföretaget, det vill 

säga förutom till de som är involverade i samma projekt. En av 

respondenterna förklarar att det faktiskt sker när denne är medveten om att 

det finns ett annat liknande projekt som skulle kunna ha ett behov av den 

information respondenten skapar i sitt projekt. Yang och Maxwell (2010) 

argumenterar att när en individ tillhandahåller ny information kommer 

individen att göra kopplingar mellan den nya informationen och andras 

informationsbehov för att sedan dela informationen till de som har ett behov.  

 

Informationsbehovet behöver göras synligt och tydliggöras på fallföretaget 

för att informationsdelningen ska förbättras. Det finns en svårighet för de 

anställda att veta att det finns ett informationsbehov någonstans i företaget 

eller att det finns ett liknande projekt. Respondenterna har dålig kunskap om 

de andra projekten, vad de gör och hur de arbetar, framförallt projekt som 

andra kontor ingår i och arbetar med. En respondent talar om att; 

”om det projekt som jag medverkar i hade haft en bra beskriven 

problembild, till exempel vad projektet har för problem och vad det 

vill uppnå och dessutom vilka steg som tagits i projektet skulle det 

finnas en större möjlighet för andra anställda att relatera till sitt 

projekt. Projektet har en projektbeskrivning, men den är dock 

föränderlig, inte uppdaterad och dessutom väldigt generell”. 

Problembilderna behöver samlas på ett ställe, så att alla anställda kan komma 

åt och läsa dessa för att lättare kunna relatera till det som skapas i deras 

projekt. Problembilderna behöver även uppdateras kontinuerligt ifall det sker 

förändringar i projekten. 

 

Respondenterna har olika uppfattningar kring om belöning skulle kunna öka 

informationsdelningen. En av respondenterna påstår att belöning för 

informationsdelning inte uppmuntrar denne till att dela information och en 

annan tror inte att det skulle bli en stor effekt av belöning utan att det är en 

självklarhet att vilja hjälpa sina kollegor. Andra respondenter tror att belöning 

skulle kunna förbättra informationsdelningen och en av respondenterna talar 

om; 

”Jag tror att belöning kan förbättra informationsdelningen när 

informationsdelning är kopplat till att företaget kan tjäna pengar på 

att dela information. Det syftar till att kunna leverera effektivare och 

snabbare genom att utnyttja information från andra”.  

Yang och Maxwell (2010) poängterar hur viktigt det är med belöningssystem 

för att motivera anställda att dela information med varandra.  
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Ingen av respondenterna anser att de äger den information de skapar, men det 

finns en osäkerhet kring vilken information som kunden respektive 

fallföretaget äger. Några av respondenterna är tydliga med att det är kunden 

som äger informationen, men att fallföretaget kan återanvända den. 

Kolekofski och Heminger (2002) förklarar att om anställda ser den 

information de skapar som en personligt ägd resurs påverkar det deras behov 

av att använda information till organisationens fördel.  

 

Det finns delade uppfattningar om ledningen har skapat tydliga mål, riktlinjer 

och vägledning för fallföretagets informationsdelning. Någon anser att det 

kan skilja sig mellan IT-applikationerna för informationsdelning och en 

annan respondent förklarar att den inte alls vet någonting om ifall ledningen 

har några riktlinjer för informationsdelningen i företaget. Den respondent 

som är tidigare anställd på fallföretaget uttrycker sig;  

”Nej det tycker jag inte och det är konstigt eftersom det är en del av 

affärsidén, så det borde finnas. Ju mer du delar mellan projekten, 

desto lättare blir det att byta konsulter mellan projekten. Jag tycker 

att det hade varit roligare om man lätt kunde gå mellan olika 

projekt. Det skulle bli säkrare och dessutom lättare att ersätta folk 

som till exempel försvinner eller blir sjuka. Detta gäller även inom 

projekt”. 

Khurana et al. (2011) berättar att brist på ledarskap och vägledning gör att 

implementeringen av informationsdelningen blir svår. 

 

Det upplevs att det inte finns något större behov av att dela information 

internt, men detta kan bero på att ledningen inte har talat om för dess 

anställda om varför det är viktigt att dela även internt och varför företaget har 

en nytta av det. Dessutom behöver ledningen göra de anställda medvetna om 

att den information de delar faktiskt används och till vad den används till 

innan de kan ställa krav på att en viss typ av information ska delas. Detta för 

att de anställda överhuvudtaget ska vilja dela informationen och att 

informationen som delas håller en bra kvalitet. Ett exempel är de 

månadsrapporter som nämns tidigare i detta kapitel där en respondent 

medvetet struntat i det eftersom ingen har poängterat det, varför det inte har 

upplevts som viktigt. En annan respondent nämner även att denne blivit 

tillsagd att använda kvalitetssystemet för att lägga in information om till 

exempel vad som görs i projektet och projektstatusen, men erkänner att denne 

försöker göra det så lite som möjligt eftersom det finns en osäkerhet kring 

vem som läser det och vem som har nytta av det. Enligt Xiao-rong och Sui-

cheng (2010) måste ledningen skapa vision, riktlinjer och support för dess 

implementering.  
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Ledningen i fallföretag måste dessutom ge tydliga riktlinjer för vilken typ av 

information som är relevant för vem eftersom en av respondenterna berättar 

att:  

”det är svårt att veta vilken typ av information som är relevant för 

den anställde som arbetar för en viss kund, för den anställde som 

arbetar på ett visst kontor och information som är viktig för hela 

företaget”.  

En respondent tror att informationsdelning möjligtvis kunde förbättras ifall 

informationsdelningen var en tydligare del i arbetsuppgifterna till exempel 

när information ska delas, vilken information och var eller till vem den ska 

delas.  

4.3  Människa vs. tekniken 

Det finns många delade uppfattningar om hur enkla och effektiva de 

tillgängliga IT-applikationerna för informationsdelningen på fallföretaget är. 

Intranätet uppfattas att fungera bra av några respondenter, medan andra 

menar att intranätet inte är särskilt logiskt och kan upplevas som rörigt. En av 

respondenterna anser att kvalitetssystemet inte är fullständigt intuitivt och 

skulle dessutom kunna ha ett bättre gränssnitt. Respondenten menar dock att 

denne inte använder kvalitetssystemet djupgående och behöver inte all 

funktionalitet som systemet erbjuder, varför respondenten anser sig inte 

påverkas i större grad av applikationens brister. En av respondenterna tycker 

att det är enkelt att använda det egenutvecklade dokumenthanteringssystemet 

eftersom det som delas finns tillgängligt där när informationsbehovet 

uppkommer. Dessutom att dokumenthanteringssystemet är ett mycket 

användarvänligt gränssnitt och är väldigt lätt att lära, men att ”det som är 

negativt med dokumenthanteringssystemet är att ett tankesätt måste 

förändras, eftersom det medför ett annat sätt att arbeta på än tidigare”.  

 

En annan respondent tycker att det egenutvecklade 

dokumenthanteringssystemet inte alls är bra, att det har ett dåligt gränssnitt 

och att det inte har någon bra logik. En respondent uppfattar att det är ett 

problem att inte fler använder dokumenthanteringssystemet och att detta 

system borde vara det enda interna verktyget för att dela information, 

eftersom det då finns en större möjlighet att sälja det till kunder. Någon anser 

att det saknas en intuitiv applikation som är lätt att förstå. 

Informationsdelningen kan bli negativt påverkad ifall IT-applikationerna för 

delning av information inte är enkla och effektiva att använda (Xiao-rong & 

Sui-cheng, 2010). 
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Under intervjuerna framkom det dessutom att IT-applikationerna sällan 

används för att hitta information, förutom intranätet, utan respondenterna 

vänder sig till de som de skulle kunna tänka sig ha information som de 

behöver.  

 

De IT-applikationer som finns på fallföretaget är väldigt få som används 

aktivt av respondenterna för att dela information. Det egenutvecklade 

dokumenthanteringssystemet används bara regelbundet av en av 

respondenterna, medan andra bara hört talas om det, inte hört talas om det 

alls eller har blivit visade hur det fungerar. IM Teamroom används inte av 

respondenterna och dessutom har några av respondenterna aldrig hört talas 

om det. Kvalitetssystemet används inte eller väldigt sällan av respondenterna. 

En av respondenterna använder kvalitetssystemet en gång i månaden för att 

dela olika projektrelaterade rapporter och några skickar månadsrapporter för 

att tala om vad som händer i projektet just nu. Intranätet används nästan varje 

dag av respondenterna, men inte i första hand för att dela information, utan 

för att till exempel få tillgång till allmän information och för se vad som är på 

gång. En respondent anser att ”det krävs ett engagemang och  det är svårt att 

få människor att aktivt dela med sig via ett intranät eller en applikation”. En 

annan respondent menar att när informationsdelningen ökar på 

applikationsnivå är människor villiga att hjälpa andra som har fastnat i ett 

problem och lägger ner mycket tid och energi på det. Yang och Maxwell 

(2010) argumenterar att ett stort antal av de anställda som använder 

tillgängliga systemen för informationsdelning kan förbättra 

informationsdelningen.  

 

En av respondenterna anser att om det skulle det finnas en bra 

projektstödsapplikation hade arbetet underlättat, men att det inte finns idag i 

fallföretaget. En annan respondent är tveksam till om en bra IT-applikation 

kan underlätta dennes dagliga arbete. TAM (Technology Acceptance Model) 

innefattar två delar för att bedöma acceptansen av teknologi och som 

påverkar användningen av system. Perceived use/usefulness innebär den grad 

som en individ tror att ett visst system kan öka arbetets effektivitet och 

Perceived ease of use innebär den grad som en individ tror att ett visst system 

ska kunna användas utan större ansträngning (Lee et al., 2011). 
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet samt genomförandet av studien. Slutligen 

presenteras studiens validitet och reliabilitet.  

5.1 Resultatdiskussion 

I introduktionen i denna studie talar jag om att jag valde ämnet för 

examensarbetet på grund av att jag diskuterat med en enhetschef som berättat 

att fallföretaget skapat förutsättningar för sina anställda att dela information i 

form av IT-applikationer. Utifrån resultatet framgår det dock att fallföretaget 

inte har någon IT-applikation som flera av respondenterna tycker är intuitiv 

och enkel att använda. Dessutom är det få av respondenterna som faktiskt 

använder någon av de tillgängliga IT-applikationerna regelbundet. Möjligtvis 

är det så att det endast har varit ett fokus på IT-applikationerna vilket gjort att 

dessa inte är anpassade efter organisationens och dess anställdas behov av 

informationsdelning. Det är därför det är viktigt att få en förståelse för varför 

det inte räcker att investera i eller utveckla IT-applikationer. Teknikens 

interaktion med organisationen och de människor som ingår i den måste se ut 

på ett visst sätt för att en önskad informationsdelning ska kunna uppnås.  

 

En del av de faktorer som den teoretiska referensramen tar upp förekommer 

på fallföretaget, medan andra inte existerar. De faktorer jag identifierat som 

finns är bristande personlig kontakt och ledarskap. Det var bara en 

respondent som upplevde att ledningen inte alls skapat några tydliga mål och 

riklinjer för fallföretagets informationsdelning, det var dessutom denna 

respondent som inte längre var anställd på företaget. Det kan tänkas att det 

egentligen var fler som upplevde denna problematik, men valde att inte yttra 

sig. Detta möjligtvis på grund av en osäkerhet för vilka konsekvenser det 

skulle medföra att tala öppet om ledningens brister. Även om det bara var en 

av respondenterna som tydligt uttryckte brister i ledarskapet, visar resultatet 

indikationer på att det faktiskt finns brister kring ledarskapet för 

informationsdelningen. Exempel på detta är att ledningen inte talat om varför 

det är viktigt att dela viss typ av information och vad information används 

till.  

 

De faktorer som inte stöds av teorin var bland annat många av de mänskliga 

aspekterna. Nästan alla av respondenterna upplevde att de aldrig varit oroliga 

för att informationen de delar ska missförstås eller att bli beskyllda ifall 

informationen inte är helt fullständig. Jag tror att detta stämmer eftersom 

respondenterna delar med de som de har en personlig kontakt med och kan då 

känna en trygghet och ett förtroende till dessa. Dessutom verkar fallföretaget 

ha ett öppet och hjälpsamt klimat, bland annat på grund av att några 

respondenter berättar att när de tror att den information de delar möjligtvis 
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inte är helt fullständig eller korrekt talar de om det för de som informationen 

delas till. Jag tycker också att det ska nämnas att en sådan oro för att dela 

information möjligtvis inte är något som någon vill tala om för någon annan 

att det faktiskt känns så i vissa fall. Jag tror att många människor överlag 

alltid vill prestera sitt yttersta och ha svårt att ta kritik, varför de känner en 

oro för att bli beskylla och få kritik om de delar information som inte är 

fullkomligt korrekt.  

 

Respondenterna har heller aldrig känt att de inte velat dela information för att 

förlora kontroll över viktig information och att de äger den information de 

skapar. Dessa två faktorer berör väldigt känsliga ämnen och jag kan tänka 

mig att båda förekommer på fallföretaget, bland annat på grund av att 

respondenterna själva tror att anställda på fallföretaget säkerligen omedvetet 

väljer att hålla på information.  

 

Den extra tid och energi som respondenterna behöver lägga på att dela 

information, upplevs inte heller som något som påverkar deras 

informationsdelning negativt. Jag tror att detta säkerligen stämmer, eftersom 

jag uppfattar att informationsdelningen upplevs som en naturlig del av 

respondenternas dagliga arbete. Jag vill dock påstå att ju mer 

informationsdelningen sker formellt, till exempel via en IT-applikation, desto 

mer tror jag att anställda upplever denna negativa faktor. Idag är den 

informella informationsdelningen betydligt större än den formella 

informationsdelningen i fallföretaget. Dessutom är det en respondent som tror 

att tiden för att dela information informellt inte upplevs på samma sätt som 

när information delas via en IT-applikation.  

 

Den teoretiska referensramen belyser att belöningssystem är viktigt för att 

anställda ska bli motiverade att dela information, men det finns en osäkerhet 

hos några av respondenterna om detta skulle kunna förbättra 

informationsdelningen eller att det inte skulle ge någon större effekt. Jag har, 

likt respondenterna, svårt att se vilka effekter belöning skulle kunna ge. Detta   

eftersom informationsdelning oftast inte är något konkret, vilket jag tror gör 

det väldigt svår att veta vilken sorts belöning som ska ges för en viss typ av 

informationsdelning.   

 

Respondenterna skiljer sig åt, till exempel arbetar de för olika kunder och har 

varit anställda på fallföretaget olika länge, vilket beskrivs i det inledande 

stycket, men resultatet visar inga större skillnader i respondenternas svar 

utifrån deras olika karaktärer.  Det som skiljer respondenternas svar utifrån 

deras karaktäristik var att den som var tidigare anställd var tydlig med 

ledningens brister och att de nyanställda i vissa fall avstått från att dela för att 

de upplevde att andra redan har den information som de har.  
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5.2 Metodreflektion 

För denna studie valde jag en kvalitativ metodansats, vilket jag uppfattar som 

ett bra val för att kunna få svar på syftet och frågeställningarna. Jacobsen 

(2002) beskriver att fördelar med den kvalitativa ansatsen är att det möjliggör 

att kunna gå på djupet och uppnå en helhetsförståelse av ett fenomen, en 

situation eller individ. Genom den kvalitativa metodansatsen har jag lyckats 

få djupgående information från de respondenter som intervjuades kring vad 

som påverkar deras informationsdelning. Dessutom har jag kunnat ha ett 

helhetsperspektiv på fallföretagets informationsdelning för att kunna se hur 

interaktionen mellan människa, teknik och organisation bör se ut. Vidare 

diskuterar Jacobsen (2002) att nackdelar med den kvalitativa metodansatsen 

är att informationen som samlas in ofta blir oöverskådlig och allför 

detaljerad. Eftersom jag valde att utforma en intervjuguide med många 

förstrukturerade frågor var det möjligt att få en bra överblick över den 

insamlade datan och att analysera denna.   

 

Att genomföra en fallstudie tycker jag var lämpligt för denna typ av studie. 

Jacobsen (2002) beskriver att fallstudier är lämpliga när en beskrivning av 

vad som är specifikt för en viss plats till exempel en organisation vill 

utformas. Jag ville få djup förståelse för vad som påverkar 

informationsdelningen på mitt specifika fallföretag.  

 

Valet av en deduktiv ansats var även lämpligt eftersom jag behövde bilda mig 

en uppfattning om vilka faktorer som påverkar informationsdelningen för att 

underlätta utformningen av frågorna till intervjuerna. Jacobsen (2002) 

berättar att den deduktiva ansatsen kan göra att forskaren försöker hitta 

information som stödjer förväntningarna forskaren hade när studien började. 

Dessutom att det finns en risk att viktig information förbises. Även om jag 

utformade frågor som baserade sig på de faktorer som belyses i den teoretiska 

referensramen, anser jag mig ändå ha haft ett öppet sinne för ny information 

och dessutom innefattade min intervjuguide flera öppna frågor som till 

exempel ”Ser du några andra faktorer som kan påverka 

informationsdelningen?”.  
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5.2.1 Validitet och reliabilitet  

Enligt Jacobsen (2002) finns det två krav på undersökningar. Det första är att 

empirin ska vara valid, vilket innebär att den ska vara giltig och relevant. Det 

andra kravet är att empirin ska vara reliabel, det vill säga att empirin måste 

vara tillförlitlig och trovärdig.  

 

Validitet kan delas upp i intern respektive extern giltighet. Intern giltighet 

innebär att mäta det som faktiskt avses mätas (Jacobsen, 2002). En brist som 

jag finner i denna studie är att resultatet som samlats in även möjligtvis i 

vissa fall berör kunskapsdelning istället för informationsdelning. Tuomi 

(1999) förklarar att det är vanligt att skillnaden mellan information och 

kunskap missuppfattas. Innan intervjuerna borde det kanske ha förtydligats 

vad jag som forskare menar är skillnaden mellan informationsdelning och 

kunskapsdelning. Den interna giltigheten kan förstärkas genom validering 

mot andra sakkunniga, annan teori och empiri (Jacobsen, 2002). En del av de 

faktorer som framgick ifrån resultatet, påvisades även i tidigare forskning och 

teorier, bland annat vikten av ledningens vägledning och riklinjer för 

informationsdelningen samt den personliga kontakten.  

 

Den interna giltigheten kan även förstärkas genom att kritiskt granska det 

urval av respondenter som gjorts för undersökningen, detta kan bland annat 

innebär en kritisk granskning av respondenternas förmåga och vilja att ge 

riktig information (Jacobsen, 2002). Ämnet för studien berör känsliga ämnen 

som till exempel makt, vilket kan påverka respondenternas svar. Det valdes 

att intervjua en tidigare anställd på fallföretaget, eftersom jag ansåg det vara 

intressant att se ifall dennes uppfattning stämde överens med de övriga 

respondenterna som är anställda på fallföretaget. Det kan tänkas att som 

anställd inte våga tala om hela sanningen om vad denne anser om företagets 

informationsdelning eftersom det möjligtvis kan finnas en rädsla för att 

företaget ska klandra denne.  

 

Extern giltighet innebär om resultatet kan överföras till andra sammanhang 

än det som undersökts (Jacobsen, 2002). På grund av att studien har inneburit 

en fallstudie minskas den externa giltigheten betydligt, men samtidigt har en 

del av det som funnits genom studien även belysts i tidigare forskning, varför 

delar av resultatet skulle kunna vara applicerbara på andra företag.   
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Reliabilitet innebär om resultatet kan anses som trovärdig och tillförlitlig. 

Forskaren bör vara medveten om att närvaron av den som intervjuar kan 

påverka resultatet av en undersökning. Dessutom att den plats som 

intervjuerna genomförs på kan skapa speciella resultat. Det är därför viktigt 

att få fram relevant information som stämmer väl överens med verkligheten 

(Jacobsen, 2002). Jag är medveten om att mitt resultat kan ha påverkats av 

min närvaro och det sätt som jag haft under intervjuerna. Dessutom att den 

plats jag har valt att genomföra intervjuat på kan ha påverkat resultatet. En 

undersöknings tillförlitlighet kan även påverkas av slarv vid nedteckning och 

analys av insamlad data (Jacobsen, 2002). Eftersom alla intervjuer har spelats 

in har jag kunnat återge fullständiga intervjuer.  
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6 Avslutning 
Avslutningen innefattar studiens slutsatser och avslutas med att presentera 

förslag till fortsatt forskning. 

 

Företag som investerat eller utvecklat IT-applikationer för 

informationsdelning har gett sina anställda den teknologiska kapaciteten för 

att dela information. IT-applikationer utgör bara en plattform för att 

möjliggöra bra informationsdelning, men för att informationsdelningen ska 

förbättras behöver teknologin i ett företag samverka med mänskliga och 

organisatoriska faktorer.  

 

Istället för att som tidigare forskning beskriva faktorer som påverkar 

informationsflödet i en organisation var syftet med denna studie att titta på 

helheten genom att beskriva dessa faktorer utifrån ett MTO-perspektiv. 

Dessutom att studera hur interaktionen mellan mänskliga, tekniska och 

organisatoriska faktorer kunde se ut för att förbättra informationsdelningen. 

För att svara på syftet genomfördes en fallstudie på ett konsultföretag.  

6.1 Slutsats 

I denna studie har det identifierats ett antal faktorer för informationsdelning 

ur ett MTO-perspektiv. Några av de faktorer jag funnit är bland annat att när 

människan inte förstått varför det är viktigt att dela viss typ av information, 

gör att denne inte lägger lika stor vikt vid det eller avstår från att dela. För att 

förbättra informationsdelningen gällande detta bör ledningen göra de 

anställda medvetna om att den information de delar faktiskt används och till 

vad den används till, innan de kan ställa krav på att en viss typ av information 

ska delas. Detta för att de anställda överhuvudtaget ska vilja dela 

informationen och att informationen som delas håller en bra kvalitet.  

 

Människan delar heller inte information ifall denne inte är medveten om att 

det finns ett informationsbehov. Organisationen måste se till att det finns bra 

sätt för att dessa informationsbehov ska kunna synliggöras.  Att människan 

behöver veta informationsbehoven kan innebära det Porras och Robertson 

(1992) beskriver som en social faktor. Det som Porras och Robertson (1992) 

nämner som organiserade arrangemang kan innefattas av organisationens 

strategi för att synliggöra informationsbehoven.  

 

De anställda på fallföretaget delar sällan information med andra projekt eller 

kontor, vilket kan bero på att den personliga kontakten är otroligt viktig för 

informationsdelningen. Dessutom är det svårt att stärka den personliga 

kontakten när konsulter är spridda och arbetar mycket hos kund. Detta visar 

på att det som Porras och Robertson (1992) beskriver som sociala faktorer 

och den anställdes fysiska omgivning inte samverkar. Ökar den personliga 
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kontakten mellan anställda, projekt och kontor kan även delningen av 

informationen öka. Gemensamma aktiviteter som främjar samarbete mellan 

anställda, projekt och kontor kan bidra till en sådan ökning. 

 

Eftersom fallföretaget inte har någon applikation som används aktivt av flera 

för att dela information, blir den formella informationsdelningen mellan olika 

projekt och kontor begränsad. Detta försämrar informationsdelningen 

eftersom konsulter ofta är spridda och den informella informationsdelningen 

då blir svår. För att informationsdelningen ska öka krävs en förbättring av 

den formella informationsdelning som en intuitiv IT-applikation som används 

aktivt av många användare kan bidra till. I detta fall samverkar inte det som 

Porras och Robertson (1992) kallar arbetskontextens fysiska omgivning och 

teknologi.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har genom en fallstudie studerat faktorer som påverkar 

informationsdelningen ur ett MTO-perspektiv hos en projektintensiv 

organisation som arbetar med konsultverksamheter. Till att börja med kunde 

en vidare forskning genomföras på flera liknande verksamheter för att kunna 

öka giltigheten i resultatet, om de faktorer som framkommit i denna studie 

även kan vara applicerbara på liknande företag. Dessutom för att kunna öka 

generaliserbarheten av resultatet. Det skulle dessutom vara intressant att 

utföra en liknande studie av andra typer av företag och inom andra branscher. 

 

Utifrån resultatet framkom det att några anställda upplevde att fallföretaget 

möjligtvis inte hade ett stort behov av att dela information i ett större nätverk, 

förutom i det egna projektet, därför skulle det kunna studeras hur stort 

informationsbehovet faktiskt är för konsultverksamheter där det mesta av 

arbetet sker ute hos kund.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Frågor om respondenten 

1 Hur länge har du arbetat inom XXXXXX? Hur trivs du? 

2 Vilken kund arbetar du för? 

3 Var är du främst placerad?  

4 Hur ser din arbetsmiljö ut? 

5 Känner du en social samhörighet till företaget? 

IT-applikationer för informationsdelning 

6 Vilka IT-applikationer använder du för att dela information? Intranät, 

dokumenthanteringssystemet, IM teamroom eller kvalitetssystemet?  

7 Vilket media använder du främst för att hitta information? 

dokumenthanteringssystemet? IM teamroom? Kvalitetssystemet? 

Vilket media föredrar du? 

8 På ett ungefär, hur ofta använder du Intranätet, 

dokumenthanteringssystemet, IM teamroom respektive 

kvalitetssystemet för att dela information respektive hitta 

information? 

9 Hur van känner du dig med de respektive IT-applikationerna? 

10 Är du klar över var och hur du ska dela din information? Vilken typ 

av information du ska dela i respektive applikation? 

11 Tycker du att de tillgängliga IT-applikationerna för att dela 

information är användarvänliga och effektiva att använda? 

12 Tycker du att de tillgängliga IT-applikationerna gör att du kan 

effektivisera ditt arbete? 
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Allmänna frågor om XXXXXX och respondentens informationsdelning 

13 Hur upplever du informationsdelningen på XXXXXX?  

14 Tycker du att företagets informationsdelning utgör öppenhet och 

ärlighet och att det finns ett förtroende mellan er anställda?  

15 Hur upplever du din egen informationsdelning till andra i företaget? 

Vad skulle kunna göras från din respektive företagets sida för att du 

ska förbättra din informationsdelning?  

16 Tror du att du har information som kan vara viktig för andra i 

företaget? Vilken typ av information? 

17 När du skapar information, funderar du någon gång på om den 

informationen skulle kunna vara viktig och till nytta för andra i 

företaget? Förutom de som kanske ingår i samma eller relaterade 

projekt? 

18 När du delar information, vilken typ av information brukar det då 

vara? 

19 Hur ser dina nätverk ut för din informationsdelning? De i samma 

projekt, på samma kontor, i samma region etc. Vad beror detta på?  

Vanliga faktorer som påverkar informationsdelningen 

20 Har du någon gång upplevt att du varit orolig för att missleda andra 

anställda ifall informationen som du delar möjligtvis kan vara felaktig 

eller tvetydig? Orolig för att få kritik? Skulle det vara skillnad ifall 

ditt nätverk för att dela information skulle vara större? 

21 Känner du att det finns en brist på belöning för att dela information i 

företagets IT-applikationer eller vet du att någon form av belöning 

förekommer? Tror du att belöning skulle kunna öka 

informationsdelningen? 

22 Har du någon gång känt att du inte velat dela information för att inte 

tappa kontroll, det vill säga översikt över information som du tycker 

är viktig för dig? Tror du att det kan vara så för andra anställda på 

företaget? 
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23 Vem anser du ”äger” den informationen du skapar i företaget, du själv 

eller företaget? Tror du att detta kan skilja sig mellan vilket 

informationstyp det rör sig om?  

24 Tycker du att du behöver spendera extra tid och energi (utöver 

”vanlig” arbetstid)på att dela information i IT-applikationerna? Ifall ja 

påverkar den extra tiden och energin din informationsdelning? 

25 Ser du en stor nytta och flera fördelar med att dela din information?  

26 Anser du att ledningen har skapat tydliga mål, riktlinjer och 

vägledning för företagets informationsdelning? 

27 Ser du några andra faktorer som kan påverka informationsdelningen? 
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