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Sammanfattning/abstrakt
Idag är kunskap en av viktigaste resurser för en organisation att hantera, 
men kunskap kan också vara svår för organisationer att hantera så att de kan 
dra nytta av den. I skrivandets stund växer internet fortfarande 
explosionsartat och nya verktyg tar form som gör det möjligt för användare
att effektivt sprida information. Syftet med denna rapport var att beskriva 
hur organisationer kan använda sig utav interna sociala medier för att 
underlätta Knowledge management-processen. För att besvara syftet 
användes tre frågeställningar som berörde kartläggning, kodning och 
spridning av kunskap. Undersökningen avgränsades till att undersöka 
kartläggning, kodning och spridning av kunskap via den interna sociala 
medieplattformen IBM Connections. Den teoretiska referensramen betonar 
hur sociala nätverk kan främja kunskapsdelningen, hur en kunskaps-
kartläggning kan främja kunskapsspridning och delning, hur kunskap kan 
sparas i data källor och hur viktig interaktion är för att sprida kunskap. 
Teorin har kompletterats med beskrivningar av hur systemet IBM 
Connections fungerar. Undersökningsobjekten var fyra företag som 
använder sig utav IBM Connections och de valdes ut för att belysa hur de 
använder sig av plattformen inom Knowledge management-processen. Vi 
valde att intervjua de människor som ansvarade för införandet av 
plattformen på företagen. Undersökningen visade på flera likheter mellan de 
olika företagen och att även om det fanns vissa tekniska och kulturella 
motsträvigheter gentemot denna nya typ av system inom organisationen så 
främjade IBM Connections kunskapsöverföring på flera olika sätt. Den
inbyggda sökfunktionen skapade en automatisk kartläggning av kunskapen 
genom plattformens användarprofiler. Sparade filer och dokument kunde 
hittas även efter att anställda lämnat företaget vilket kodar kunskapen in i 
företagets kunskapskällor. Genom möjlighet att interagera med varandra, 
ofta över stora avstånd, främjades kunskapsspridningen. En jämförelse med 
den teoretiska referensramen gav oss slutsatsen att interna sociala medier 
går att använda på flera sätt för Knowledge management genom 
automatiska kunskapskartor, möjlighet att spara kunskapen inom företaget 
och möjlighet att kommunicera kunskap över funktionella och geografiska 
gränser i interaktiva diskussioner. 
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Summary/abstract
Knowledge is today one of the most important resources for an organization 
to handle. But knowledge can also be difficult for organizations to 
manage. The internet is still growing and new tools take form that allows
users to effectively share information. The purpose of this report was to 
describe how organizations can make use out of internal social media to 
facilitate knowledge management processes. Three issues involving 
mapping, coding and dissemination of knowledge to were produced to 
answer the thesis. The study was limited to examining the identification, 
coding and dissemination of knowledge through the internal social media 
plattformen, IBM Connections. The theoretical framework emphasizes how 
social networks can promote knowledge sharing, how a knowledge 
mapping can promote knowledge dissemination and sharing, how 
knowledge can be stored in data sources and how important interaction is to 
spread awareness. The theory has been supplemented by descriptions of 
how the system IBM Connections works. Surveys were conducted on four 
companies that use IBM Connections as an internal communication 
plattformen. The four companies were selected to illustrate how they use 
the plattformen of knowledge management processes and we chose to 
interview the people who were responsible for the introduction of the 
plattformen. The study identified several similarities between the different 
companies and that although there were some technical and cultural 
recalcitrant units against this new type of system within the organization so 
favored IBM Connections knowledge in several ways. The built-in search 
automatic created a map of knowledge through the plattform's user 
profiles. Saved files and documents could be found even after the 
employees left the company, which encodes knowledge into the company 
knowledge resources. The opportunity to interact with one another, often 
over great distances, favored the sharing of knowledge. A comparison with 
the theoretical framework provided us with the conclusion that internal 
social media can be used in several ways to Knowledge management 
through automated knowledge maps, the ability to store knowledge within 
the company and to communicate knowledge across functional and 
geographical boundaries in interactive discussions.
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Förord
Sociala medier i kombination med Knowledge management har varit två 
komplexa, men intressanta ämnen att skriva om och denna uppsats hade inte 
blivit till utan flera personers bidragande. Vi vill därför börja med att tacka
vår handledare May Wismén. Vi vill även tacka Malin Blom på IBM som 
hjälpte oss att hitta företag som använde sig av IBM Connections. Vi vill 
även tacka de fyra företag vi undersökt och framförallt de fyra personer som 
tog sig tid att delta i underökningens intervjuer: 

Helene Åström, Head of Internal Communications – Securitas
Anna Lindström, Collaboration & Community Manager - SEB
Lucile Leclercq, TeamPark Global Internal Community Manager & Social 
Collaboration Expert - Sogeti Group
Ralf Larsson, Director Employee Online Engagement and Development -
Electrolux

Vi vill även tacka Daniel Wiklund och Kamilla Csonka för deras 
bidragande insatser som var till stöd för våra intervjuer och alla andra som 
hjälpt oss med input och stöd så att vi kunnat nå detta slutliga resultat.

Martin Andersson och Andreas Truedsson
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1 Introduktion 
I introduktionen presenteras en bakgrund till det ämne som uppsatsen 
handlar om, interna sociala medier för Knowledge management. 
Introduktionen berör även tidigare forskning som mynnar ut i problem-
formulering, syfte samt målgrupp och avgränsningar för rapporten. 

1.1 Inledning
Carlsson (2001) och Song (2007) menar båda att kunskap är en av de 
viktigaste resurserna hos ett företag och Knowledge-based theory of the firm
(Di Tullio, 2011) beskriver hur viktig kunskap är för företagens överlevnad 
idag. Starbuck (1992) presenterar en teori om att icke-direkt värdeskapande 
processer, så som Knowledge management (KM), ofta är sämre prioriterade 
bland en organisations medarbetare. Att prioritera bort KM och de långsiktiga 
fördelar som det möjliggör för att snabbt kunna ta sig an nya uppgifter och 
utmaningar utan att se till vad man lärt sig från redan avklarat arbete är allt 
för vanligt (Baek, Liebowitz, Prasad & Granger, 1999). Baek et al. (1999) 
menar också att en fulländad form av kunskap enbart kan nås genom att 
organisationens medarbetare utökar sina egna, och därigenom även 
organisationens, kunskapskällor.

Under det senaste deceniet har utvecklingen av webben gått från att dess 
innehåll skapas professionellt till att användarna själva skapar innehållet.
Detta nya sätt att använda webben kallas vanligen för Webb 2.0. Med hjälp 
av de sociala verktyg som beskrivs som Webb 2.0-lösningar kan användare
dela tankar, bilder och information snabbt och enkelt till mängder av 
kontakter i sina nätverk. Bloggar, forum och nätverk bildar direkta kanaler ut 
till miljoner möjliga användare där informationen kan delas dygnet runt. 
Enligt Qualman (2012) så använder 80 % av dagens företag sociala medier 
när de rekryterar nya anställda och när det kommer till köpråd litar 90 % av 
konsumenterna på rekommendationer från andra konsumenter hellre än på 
traditionell reklam. Flera aktörer ser redan e-mail som förlegat verktyg i 
förhållande till de nya sociala verktygens lösningar och ett antal universitet 
har redan slutat dela ut e-mailkonton till sina studenter. Det är inte längre en 
fråga om huruvida företag ska använda sig utav sociala medier utan hur bra 
de är på att använda det. 

Enligt Barbagello (2011) så har de sociala medierna ändrat sättet vi arbetar
på. I början var sociala medier ett distraktionsmoment bland företagets
anställda men i och med det växande intresset har företag numera lärt sig att 
utnyttja dem i sin verksamhet. Medarbetare har möjligheten att dela med sig
av sin kunskap via de sociala medie-verktygen och från denna 
kunskapsdatabas kan företag nu ta del av. Innan Webb 2.0 var den enda 
chansen att ta del av andra personers kunskap genom att ta direkt kontakt
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med dem. Med hjälp av e-mail kunde användare kontakta vem som helst i 
organisationen, var som helst och när som helst, men enbart med en eller 
flera personer per meddelande. Genom webb 2.0 verktyg finns nu 
möjligheten att ta del av kunskap från alla i organisationen på en och samma 
gång genom att alla tillfrågas. 

Företag använder sig idag huvudsakligen av sociala medier till 
marknadsföring genom att komunicera med sina kunder direkt ute på 
webben. Enligt Jue, Marr och Kassotakis (2009) så använder sig vissa företag 
av bloggar för att få ut information till sina anställda eller kunder. Företag har 
idag möjligheten att sprida information till kunder, externa och interna 
medarbetare effektivt via ett bloggflöde. Med ett forum kan de anställda 
skapa ett rum för diskussioner för likasinnade individer. Genom användande 
av en profilsida kan både information om nuvarande projekt och schema 
delas med andra användare, samtidigt som de publicerar tidigare erfarenheter 
och intressen som kan visa sig vara värdefulla för arbetet i företaget.

Enligt Bradleys (2011) jämförelse mellan vad som hanteras genom KM och 
genom sociala medier så är KM i huvudsak till för att samla in och sprida den 
kunskap som är viktig enligt företagets mått. Genom de sociala medierna
samlas den kunskap in som enligt användarna är viktig och sprids sedan 
vidare. Med hjälp av sociala medier kan företag enklare bygga upp 
communities i vilka kunskap kan spridas mellan användare i liknande 
arbetssituationer och i behov av samma kunskap.

Sociala medier och Knowledge management är två var för sig intressanta och 
aktuella ämnen som idag är möjliga att kombinera och då eventuellt bidra till
lösningen på många problem som idag finns inom företagens 
kunskapshantering genom att tillämpa användbarheten från sociala medier till
att underlätta för KM-processer.

1.2 Tidigare forskning
Det finns en hel del forskning kring sociala medier och dess användande av 
företagen samt om KM och dess beståndsdelar. Det har även gjorts en del 
forskning på området om det är möjligt för företag att utnyttja sociala medier 
för KM-processer.

Alpar och Kalmring (2001) anser att en viktig del av kunskapsprocessen sker 
emellan företag och eftersom mycket av kommunikationen mellan företag 
sker över internet bör lämpliga internetapplikationer utnyttjas vid dessa 
transaktioner för KM även mellan företagen. Groth (2002) tar upp 
användningen av sociala medier för KM via teknologier så som mobiler, 
sensorer och notifikationer för att göra de anställda medvetna om vad andra 
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gör i deras omgivning. Att kartlägga var kunskapen finns spelar en viktig roll 
inom KM och med hjälp av mobila applikationer och notifikationer kan detta 
arbete göras i realtid.

Warr (2008) tar upp diskussionen kring hur viktigt sociala medier är för 
organisationer idag. Warr (2008) tar även upp möjliga användningsområden 
som sociala medier kan ha för företaget samt vilken inverkan det kan ha 
utifrån parametrar som säkerhet. Hrgic (2011) presenterar i sin uppsats olika 
sociala medier och beskriver hur kommuner använder sig och kan använda 
sig utav dessa i deras dagliga arbete. Både Yip (2011) och Gustle och Sjöberg 
(2011) har undersökt hur företag kan använda sociala medier för 
kommunikation och kunskapsöverföring. Yip (2011) och Gustle och Sjöberg 
(2011) tar också upp problemet i att anställda föredrar redan etablerade 
kanaler eller kommunikation ansikte mot ansikte vid kunskapsöverföring.

Sambamurthy och Subramani (2005) diskuterar hur KM-processen är 
uppbyggd och hur företag kan utnyttja olika IT-lösningar för att stödja arbetet 
i processen. Tankegångarna kring hur kunskapsbyggandet går till i sociala 
nätverk finns det flera vetenskapliga diskussioner kring och bland annat 
Carlsson (2001) tar upp ämnet hur kunskap flyter på inom nätverk och hur 
kunskapen bör hanteras, till exempel för att säkerhetsställa kunskapens 
skydd, från obehöriga men även skydd för framtida bevarande. Enligt Jones 
(2001) är organisatoriskt lärande en serie av processer där företag förbättrar 
sina prestationer genom lära sig från den feedback de samlar in och skapa ny 
kunskap utifrån denna. Jones (2001) menar även att sociala nätverk som 
byggs upp efterhand inom företag går att utnyttja till att förenkla hela den 
organisatoriska lärandeprocessen och sociala nätverk är därme en viktig 
resurs för KM. Via kollaborativa IT-lösningar kan företaget förenkla 
skapandet av sociala nätverk och därav förenkla KM. 

Johansson och Rudlid (2010) beskriver en modell som skapar förståelse för 
hur kunskapsidentifiering och kunskapsöverföring kan gå till inom företag 
samt pekar på de hinder som finns för en effektiv kunskapshantering. Fahey 
och Prusak (1998) fastställer ett antal vanliga fel som ofta görs i KM-arbetet 
och med denna lista på fel som stöd går det att försöka motverka att det byggs 
upp hinder mot ett effektivt KM-arbete.

Galliers och Newell (2001) anser att vi borde gå tillbaka till att låta IT enbart 
stödja data management eftersom det inte går att säkerhetsställa att 
information eller kunskap överförs via IT. De menar att endast data går att 
överföra via IT, vilket även var tanken från början, och därför bör inte IT 
heller användas till något annat. Songs (2007) undersökning däremot visar att 
informations- och kommunikationsteknologier (IT) stödjer överförandet av 
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data till information fullt ut, men endast delvis när det kommer från data till 
kunskap eller från information till kunskap. Med IT kan företag koda och 
sprida kunskap, men inte skapa ny kunskap eller applicera redan befintlig 
kunskap. Hur väl ICT går att använda som ett verktyg i KM beror på kulturen 
hos företaget. Enligt Säntti (2008) så möjliggör sociala medier en bredare 
kommunikation och utnyttjande av kunskap i nya kontexter. Med dessa nya 
möjligheter går det att processa och kombinera de anställdas kunskap och 
idéer in i nya format.

1.3 Problemformulering
Den tidigare forskningen visar att det är möjligt att utnyttja sociala medier för 
KM. IT har länge varit en viktig faktor för att lyckas med överföringen av 
data och information och även om inte alla källor är helt överens i vilken 
utsträckning IT bör användas för detta så finns möjligheten att utnyttja IT för 
överföring av kunskap. I vilken omfattning det är möjligt att utnyttja sociala 
medier för KM står dock inte fullständigt klart. Det som slagits fast av bland 
annat Song (2007) är att sociala medier går att utnyttja för processer inom 
KM som kodning, spridning, överföring och kartläggande av kunskap. 
Kvarstår gör dock frågan om hur sociala medier kan vara ett stöd i dessa 
processer. 

Groth (2002) tittar på användandet av sociala medier för sensorer och 
notifikationer, vilket kan ses som ett led i kartläggningen av kunskap men hur 
kan sociala medier ge en större potential för att kartlägga en organisations 
kunskap. Barbagello (2011) konstaterar att med hjälp av sociala medier kan 
vi tillskillnad från e-mail nå ut till mängder av användare genom ett och 
samma meddelande. 

Viss tidigare forskning, från bland annat Warr (2008), tar upp diskussionen 
kring säkerhet. Många sociala medier är öppna för allmänheten och ingen 
plats där företag vill offentliggöra sin information och kunskap. Genom 
användande av interna sociala medieverktyg kan företaget få en större 
säkerhet för den delade informationen. 

Johansson och Rudlid (2010) samt Fahey och Prusak (1998) har tidigare 
undersökt vanliga hinder för kunskapsöverföringen men det är även intressant 
att se hur den teknologiska aspekten i överföringen av kunskap spelar in.
Trots att det gjorts mycket tidigare forskning på ämnet så saknas kunskap om 
hur företag kan använda ett internt socialt medieverktyg för att underlätta
vissa av KM-processerna så som kartläggning, kodning, och spridning av
kunskap inom en organisation.
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1.4 Syfte och frågeställningar
Undersökningen är menad att göra en beskrivning av hur företag använder sig 
av sociala medier för att underlätta för KM-processer och utifrån den 
teoretiska referensramen analysera hur företag bör använda sociala medier för 
KM. Vårt kunskapsbidrag är tänkt att vara normativt, då resultatet är menat 
att förklarar hur organisationer bör använda interna sociala medier för att 
hantera KM-processer. 

Syftet med rapporten är att beskriva hur organisationer kan använda sig utav 
interna sociala medier för att underlätta KM. 

1.4.1 Frågeställningar:

Hur kan organisationer använda interna sociala medier för att kartlägga 
kunskap?

Hur kan organisationer använda interna sociala medier för att koda kunskap?

Hur kan organisationer använda interna sociala medier för att sprida 
kunskap?

1.5 Avgränsning
Begreppet sociala medier är brett och innefattar många olika sorters verktyg 
och även med åtskiljningen mellan externa sociala medier och interna sociala 
medier så kan det råda oklarhet om vad som är vad och vad som är menat att 
användas. Vi har därför valt att avgränsa oss till de funktioner som finns 
inom det interna sociala medieplattformen IBM Connections. Denna 
avgränsning har gjorts för att kunna klargöra olika definitioner av vad som 
innefattas i termen ”interna sociala medier” samtidigt som det tillåter
undersökningen att hålla ett fokus mot specifika undersökningsobjekt.
Genom att begränsa undersökningen till detta specifika verktyg så avgränsar 
vi oss till vilka funktioner som finns tillgängliga inom interna sociala medier 
till de funktioner som finns tillgängliga inom den valda plattformen. 

Enligt Song (2007) så stödjer informations- och kommunikationsteknologier,
så som sociala medier, kartläggning, kodning och spridning av kunskap fullt 
ut, men inte till fullo skapandet av ny kunskap och vart befintlig kunskap ska 
appliceras. Enligt Turban, Sharda, Delen och King (2011) så går det att 
använda IT för att skapa kunskap genom data mining eller för att applicera 
kunskap genom ett decision support system. Huruvida sociala medier kan 
utnyttjas till detta och i vilken omfattning det är möjligt att utnyttja är oklart. 
Undersökningens fokus är hur organisationer kan använda sociala medier för 
KM och inte om organisationer kan använda sociala medier för KM:s alla 
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delar. Därför väljs en avgränsning till att KM i denna undersökning enbart
berör kartläggning, kodning och spridning av kunskap. 

1.6 Målgrupp
Denna uppsats riktar sig framförallt till organisationer vars medarbetare har 
någon form av tillgång till datorer vilket möjliggör användandet av sociala 
verktyg så som IBM Connections eller liknande plattformenar och 
programvara. Dessa företag kan genom att ta dela av resultaten få en 
förståelse för fördelar och nackdelar med användandet av sociala
medieverktyg alternativt hur de kan utnyttja potentialen av det verktyg de 
redan använder sig utav. 

Denna uppsats är intressant för forskare inom informationslogistik eftersom 
den behandlar centrala delar av webbteknologier, informationsflöden och 
informationssystem. Uppsatsen är även intressant för forskare inom både 
området KM då den undersöker ett sätt att underlätta för KM-processer samt 
för forskare inom sociala medier då den belyser ytterligare ett 
användningsområde för detta fenomen.

1.7 Disposition 
Nedan följer en redogörelse för rapportens översikt samt vad respektive 
kapitel innehåller:

Kapitel 1: Introduktion – behandlar inledning och syftet med rapporten 

Kapitel 2: Teori – Ger läsaren den teoretiska referensramen kring sociala 
nätverk och KM som arbetet ligger till grund för.

Kapitel 3: Metod – Häri presenteras de metodologiska val som gjorts under 
arbetets gång.

Kapitel 4: Bakgrund IBM Connections – Ger läsaren en bakgrund kring 
sociala medier och plattformen vi undersökt

Kapitel 5: Företagens användning av IBM Connections – Här presenteras den 
data som samlats in från intervjuerna

Kapitel 6: Analys och diskussion – Här diskuteras resultatet i förhållande till 
den teoretiska referensramen

Kapitel 7: Avslutning – Ger läsaren en redogörelse för de slutsatser som 
dragits från studien samt ger förslag på fortsatt forskning.
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2 Teoretisk referensram
Nedan följer den teoretiska referensramen som arbetets fortsatta diskussion 
bygger på. Teorierna är indelade i delkapitel för generellt om Knowledge 
management, kartlägga kunskap, koda kunskap och sprida kunskap. 
Teorierna har tagits fram i samband med våra frågeställningar och med stöd 
av den tidigare forskningen.

2.1 Knowledge management (KM)
KM är enligt Coleman (1999) en sammanställning för en bred samling termer 
för hantering och användning av kunskap inom organisationer. Bland annat 
innefattas teorier om hur organisationer skapar kunskap, mätmetoder för 
kunskapsvärdering, kunskapskartläggning, kunskapslagring, transport, 
distribution och delning.

Carlsson (2001) hävdar att kunskap håller på att ersätta fysiska resurser och 
råvarutillgång som den vara som skapar mest konkurrensfördelar på 
marknaden i den post-industriella ekonomin. Baek, Liebowitz, Prasad och 
Granger (1999) hävdar att en organisations kunskap skapas av dess individers 
enskilda kunnande. De menar och likt Polanyi (1967) att kunskap består av
mera än det vi själva kan dela med oss av:

”We can know more than we can tell” (Polanyi, 1967)

Därför förespråkar Polanyi (1967) att kunskap ska delas in i tacit och explicit 
kunskap. Tacit kunskap är högst subjektiv kunskap hämtad ur personens 
individuella handlingar och erfarenheter tillsammans med dennes egna ideal 
och värderingar. Denna personliga kunskap är svår att formulera och är 
därför svår att föra över via kommunikation till någon annan då den till stor 
del består av insikt, intuition och föraningar. Tacit kunskap kan delas in i två 
dimensioner: den tekniska dimensionen som består av informellt personligt 
kunnande som när det kommer till kompetens i tekniska handlingar som ofta 
refereras som ”know-how”. Samt den kognitiva dimensionen handlar å andra 
sidan om tro, ideal, värderingar och mental modellering som tillsammans 
bygger upp personens syn på världen omkring honom. Baek, Liebowitz, 
Prasad och Granger (1999) menar att en fulländad form av organisationens 
kunskap enbart kan nås genom att individer utökar och modifierar sin 
kunskap genom interaktion med ny kunskap från andra kunskapsbärare. 

Explicit kunskap är kunskap som har objektifierats och kodats så att den går 
att föras vidare genom kommunikation på ett systematisk och formellt sätt. 
Explicit kunskap kan samlas in, representeras med hjälp av ord eller siffror 
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Coleman (1999) menar att den extra tid krävs att användarna lägger ner på 
nya processerna kräver, oförståelse för nyttan verktyget bidrar med till resten 
av organisationen eller att verktygens nytta som verktyget bidrar med är riktat 
mot någon annan än den enskillda användaren påverkar medarbetares vilja att 
ställa upp och dela med sig sin kunskap. Coleman (1999) menar att ett av de 
bästa sätten att skapa tillit bland användarna för kunskapsdelning är att skapa 
en gemensam kontext för användandet, ett mentalt ramverk att sätta sig in i 
och som hjälper användaren att urskilja meningen, logiken och motiverar till 
varför kunskap behöver föras vidare i organisationen.

2.2 Kartlägga kunskap
Hylton (2002) menar att kunskapskartläggning är en process av att övervaka, 
införskaffa och länka information, kunskap, kompetens och färdigheter som 
innehas av individer och grupper inom organisationen. Denham Grey 
(återgiven i Tandukar, 2005) menar att kunskapskartläggning är ett pågående 
förlopp inom organisationen för att kunna identifiera lokalisering, ägande, 
värde, användning av kunskapen samt vilken roll och expertis respektive 
individ i organisationen har.

Kunskapskartläggning övervakar kunskapsflödet inom organisationen och 
visar på behov av rekrytering och eventuella förluster av intellektuellt kapital. 
Enligt Huijsen, Driessen och Grootveld (2007) handlar kunskapskartläggning 
om att göra kunskapen som finns tillgänglig transparant inom organisationen. 
Vestal (2003) menar att kunskapskartläggning kan visa gränsöverskridande 
kunskapstillgångar; på en taktisk nivå ligger fokus för kunskapskartläggning 
på att applicera den operationella kunskapen för att uppnå bättre processer, 
mera innovation och bättre kundrelationer. 

Kunskapskartläggning kan hjälpa organisationer genom att göra det enklare 
att identifiera användbar kunskap ur organisationens kunskapskällor (Wexler, 
2001). Enligt Tandukar (2005) är termen kunskapskartläggning något 
människor har gjort under en lång tid utan att dokumentera det på ett 
systematiskt sätt. Kunskapskartläggning handlar om att skapa en uppfattning 
om var information och kunskap finns så att den går att nå om den skulle 
behövas. För mindre grupper kan enskilda individer ha en uppfattning om 
vilken kunskap andra individer besitter. I en organisation med hundratals 
eller tusentals medarbetare på olika divisioner är det en omöjlighet att veta 
var vilken kunskap finns inom organisationen utan någon form av 
hjälpmedel.

Fahey och Pruska (1998) ser en fara i att företag till en stor del fokuserar på 
att analysera dåtid och nutid istället för att försöka tolka framtida behov. 
Enligt Fahey och Pruska (1998) missar företag ofta fördelen i att 
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experimentera. Att experimentera är en nödvändig källa för att finna data, 
information och kunskap och i de flesta företag pågår det olika former av 
experiment för att finna nya lösningar. Ofta arbetas det dock gentemot 
standardisering och betydelsen av experimenterandet för att finna ny kunskap 
går förlorad. För att åstadkomma en lyckad kunskapshantering behöver det 
finnas utrymme för att kunna utnyttja sin kreativitet inom KM-processerna 
(Starbuck, 1992). Om en organisation har för mycket regler eller styrning 
angående hur arbete ska genomföras riskerar den att mista den kreativitet och 
därigenom brister kunskapshanteringen som kan leda till innovativa tankar 
(Barker, 1993). Företag bör undvika att skapa normer och kulturer som kan 
hindra innovativt arbete (Starbuck, 1992) och Nonaka (1993) menar att tid 
som inte är direkt värdeskapande är bland det viktigaste som finns för 
innovation.

Ett annat problem inom organisationer är att personalen inte utnyttjar 
befintligt kunskap eftersom de inte vet att den finns, Song (2007) menar även 
att ett verktyg för att koda kunskap är att kartlägga kunskapen. Där kommer 
kunskapskartläggning in som ett sätt att skapa en beskrivning om var kunskap 
finns så att den går att nå när användaren behöver den. Kunskapskartläggning 
ska hjälpa till att identifiera var kunskap skapas, hitta kritisk information 
snabbt, synliggöra vart expertisen finns, uppmuntra till att återanvända 
kunskap som tidigare använts, förbättra beslutsfattandet och ge insikt i 
företagets organisatoriska kunskap (Tandukar, 2005). Kunskapskartor är 
lämpliga att använda för att hitta interna och externa kunskapsresurser, 
identifiera potentiella möjligheter för kunskapsdelning eller barriärer. Vissa 
organisationer tar fram kunskapskartor innan de ska skapa formella grupper 
så att gruppen består av en passande mix av kompetens (Vestal, 2003). Enligt 
Wexler (2001) är kunskapskartor inte bara en effektiv metod för att 
identifiera intellektuellt kapital i ett företag utan även en möjlighet för att 
socialisera in nya medlemmar i organisationen. 

Sociala nätverk är ett fenomen som funnits länge och kopplar inte bara 
samman individer med varandra utan även grupper, företag, organisationer. 
Sociala nätverk kopplar samman människor med liknande värderingar, 
visioner, idéer, vänner, konflikter, religion, hobbys och enligt andra 
preferenser (Adomaitis, 2012). Företag kan utnyttja sociala nätverk för att 
bygga upp relationer, reda ut komplexa nätverk och utnyttja fördelaktiga 
relationer för att bygga vidare på viktiga konkurrensfördelar (Miller, 2012; 
Wade, 2011).

Enligt Hardison et al. (2009) så börjar anställda bli alltmer bekväma med att 
använda IT för att utföra sina arbetsuppgifter och i sitt privatliv. Ett tekniskt 
socialt nätverk möjliggör för individer att hålla sig uppdaterade vad som 
händer i organisationen. Sociala nätverk ger en möjligheten att söka upp 
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användare och bygga vidare sociala relationer. Ett hinder för att bygga 
sociala nätverk med hjälp av teknologi är den underliggande 
organisationskulturen som finns inom ett företag och huruvida denna stödjer 
denna typ av förändring.

En kunskapskarta skapas genom att föra över tacit och explicit kunskap till 
ett grafisk format. De objekt som kartläggs är explicit kunskap som subjekt, 
syfte, plats, ägande, användare och tillgång samt tacit kunskap som expertis, 
skicklighet, erfarenhet, nåbarhet, kontaktadress, relationer till medarbetare 
(Tandukar, 2005). Vestal (2003) menar att kunskapskartor identifierar 
kunskapens infrastruktur, var den finns i organisationen och var personen 
som besitter kunskapen befinner sig. Enligt Tandukar (2005) visar en 
kunskapskarta flödet och brister på kunskap inom organisationen genom att 
redovisa relationer mellan tillgängliga kunskapsresurser. Kunskapskartor 
redovisar även kunskapskluster och grupper, vem som utnyttjar 
kunskapsresurser och vart kunskap överförs. I kunskapskartan syns även 
livscykeln av kunskapen samt tydliggör kunskapsgapen (Tandukar, 2005).

Kunskapskartan ska vara enkelt att nå från hela företaget, enkel att förstå och 
uppdateras regelbundet. Uppdaterandet måste vare en pågående process 
eftersom kunskapen skiftar hela tiden (Tandukar, 2003). 

Enligt Tandukar (2005) går det att kategorisera kunskapskartläggning i fyra 
kategorier:

 Sociala nätverksbokartläggning: hur nätverk av kunskap flyter genom 
interaktionen mellan medlemmar, grupper och organisationer. Vem 
går till vem för att ta del av vad och i vilka former kunskap delas och 
genereras. 

 Kompetenskartläggning: denna typ av kartläggning skapar en
kompetensprofil med position, skickligheter, karriär och expertis av 
människor inom organisationen. 

 Processbaserad kunskapskartläggning: visar på kunskap och 
kunskapskällor för interna och externa processer från människor med 
erfarenhet och dokumenterad kunskap.

 Konceptuell kunskapskartläggning: klassar innehållet i kunskapen 
enligt en hierarkisk relationsmodell där varje koncept kan innehålla 
flera subkoncept och relatera till andra koncept.

Effektiva kunskapskartor öppnar upp möjligheten att se över och gå ner på 
djupet av den kunskapen som behövs och komma fram med innovativa 
relationer. Kunskapskartläggning uppmuntrar till att dela med sig av sin egen 
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kunskap när det är möjligt att se helheten. En bra kunskapskarta är dynamisk 
och ändras i takt med organisationen. En kunskapskarta återbetalar sig genom 
möjligheten att ta tillvara på hot och möjligheter för organisationen. Den ger 
en strukturell återbäring då det finns möjlighet att se över strukturen och göra 
förändringar för att förbättra kunskapsresurserna. Återbäring för den 
organisatoriska kulturen då kulturen stärks och nya bands knyts inom 
organisationen. Slutligen ger kunskapskartläggning förstås en återbäring på 
kunskap i form av att resurserna kan utnyttja och kombinera kunskapen som 
finns och generera ny kunskap ur tidigare kunskapskällor (Wexler, 2001).

2.3 Koda kunskap
Baek, Liebowitz, Prasad och Granger (1999) tar upp organisationens interna
minne som en kunskapskälla i vilken medarbetare kan spara kunskap som 
kan komma att behövas för framtida arbete. Denna källa kallas vanligen för 
team-minne, grupp-minne eller organisation-minne, men alla är menade för 
samma sak; att spara kunskap med vilkens hjälp organisationen kan utveckla 
sina medarbetares fackkunskap. Holsapple och Joshi (1999) menar att 
användbar kunskap bör identifieras ur en organisations processer och 
omgivning för att hämta in och kodas in i organisationens kunskapskälla så 
att den finns tillgänglig för användning vid framtida kunskapskrävande 
aktiviteter.

Hansen, Nohria och Tiemey (1999) menar att det finns två synsätt på hur en 
organisation kan arbeta för att ta vara på kunskap; genom att koda kunskap i 
text och siffror så att den kan sparas i databaser och därigenom nås av många 
användare, eller genom att se kunskap som något personligt och att den 
enbart kan spridas via personlig komunikation. Dessa två strategier fungerar 
inte att använda tillsammans utan enbart ett synsätt kan användas. Men båda 
dessa har gemensamt att för lyckas med kodning av kunskap behöver det 
finnas en kultur som belönar tillvaratagande av kunskap och gör det möjligt 
för kodning att utföras.

Fahey och Pruska (1998) presenterar vikten av att skapa en gemensam 
kontext för KM som något viktigt att tänka på för att användarna ska ha en 
delad förståelse för kunskapshanteringens syfte och förståelse för vilken 
kunska som är viktig att föra med sig till framtida användning.

En viktig roll i kodningen av kunskap och den strategiska KM-processen 
menar Carlsson (2001) är att skydda kunskapen. Dels genom att skydda den 
från att försvinna genom att spara den i företaget men även skydda 
kunskapen från obehöriga.



2.4 Sprida kunskap
Newell, Robertson, Scarbough och Swan (2009) menar att kunskapshantering
är något som generellt sett inte görs på egen hand. Kunskap skapas för det 
mesta genom att sammanföra kunskap från personer med olika 
arbetsuppgifter och kunnande genom kollaborativa aktiviteter till exempel
genom arbete i tvärfunktionella projektteam. Nonaka & Takeuchi (1995) 
lägger stor vikt vid användningen av dialoger och interaktion för att skapa 
kunskap. Jones (2001) hävdar att KM är en uppenbart kollaborativ process 
och därför kan de allra flesta verktyg för kollaboration användas för att stödja 
KM-arbete. Verktyg för att dela dokument, kommentera och diskutera kan 
bidra som stöd åt organisationens lärande.

Mjukvara för kollaboration mellan medarbetare kallas bland annat för 
groupware (Coleman, 1999). Coleman (1999) menar att groupware innefattar 
e-mail, elektroniska mötessystem, videokonferenser samt system för att 
hantera arbetsflöden och business process reenginering. Groupware-verktyg 
är menade att maximera effektiviteten med vilken människor samarbetar, 
delar och använder sig av varandras kunskap.

Nonaka (1991) beskriver hur kunskap kan transformeras för att göra den mer
användbar för organisationens medarbetare, Nonaka (1991) har undersökt 
och tagit fram fyra processer över hur tacit kunskap transformeras genom 
kommunikation (Figur 1: ”Transformation of Knowledge”). Baek et al. 
(1999) tar upp fyra exempel på hur Nonakas (1991) teorier fungerar.

-“Kunskaps-socialisering” kallas 
den process där personer delar 
med sig av erfarenheter och 
därigenom lär ut tacit kunskap 
till andra personer (Nonaka, 
1991). Baek et al. (1999) menar 
att i denna processen delar en 
medarbetare med sig av sin 
kunskap till en kollega som då 
utökar sin kunskapsbas.

-”Kunskaps-externalisering” är 
den process där tacit kunskap 

uttrycks genom ord och siffror så att den bildar explicit kunskap (Nonaka, 
1991). Baek et al. (1999) beskriver som exempel på processen hur en 
medarbetare uttrycker tacit kunskap genom ord och beskrivning vilket gör 
den möjlig att kommuniceras till kollegor

Figur 2 “Transformation of Knowledge” (Nonaka, 1991)



20

-”Kunskaps-kombination” kallas den process där explicit kunskap 
sammanställs med annan explicit kunskap för att öka dess värde (Nonaka, 
1991). Enligt Baek et al. (1999) Kan en grupp medarbetare sammanställa sin 
kunskap genom att samla den i en manual eller beskrivning av 
arbetesuppgifter som sedan går att ta dela av.

-”Kunskaps-internalisering” är namnet på den process där explicit kunskap 
används för att skaffa tacit kunskap genom att relatera den till personliga 
värderingar, erfarenheter och ideal (Nonaka, 1991). Baek et al. (1999) tar upp 
ett exempel där medarbetare börjar tillämpa ny kunskap som de tagit del av i 
arbetet och sprider det i organisationen genom sitt arbete.

Sena och Shani (1999) menar att tacit kunskap kan delas genom dialog 
mellan kollegor för att ta fram nya eller dela ett befintligt perspektiv. Genom 
att använda sig av simuleringar, träning genom datorprogram och 
expertsystem kan tacit kunskap genereras och transformeras för användning 
av personer som inte tidigare besitter kunskapen.

Baek et al. (1999) menar också att möjligheten till snabb kunskapsdelning 
och kollaboration är viktigt för grupper av personer som arbetar tillsammans 
med uppgifter på utan att vara på samma plats och kommunicera med 
varandra ansikte mot ansikte. Baek et al. (1999) presenterar också ett antal 
nödvändigheter som behöver finnas tillgängliga för att grupper av människor 
ska lyckas med sin delning av kunskap. Dessa nödvändigheter innefattar:

 Tillgänglighet till för en kommunikationskanal
 Social koordination genom accepterade normer
 Roller med tillhörande ansvarsområden
 En person i ledarposition som kan kontrollera arbetet
 Noggrant utvalda individer så att gruppen har en varierad mix av 

expertis
 Utnyttjande av belöningssystem för motivation till kunskapsdelning

Nahapiet och Ghoshal (1998) presenterar socialt kapital som innebär resurser 
som kan hämtas ut genom samarbete mellan medarbetare. Nahapiet och 
Ghoshal (1998) presenterar tre typer av socialt kapital att ta vara på för en 
organisation:

 Strukturellt socialt kapital som gör det möjligt att hämta kunskap 
genom relationerna mellan personer i ett nätverk. Strukturellt socialt 
kapital innebär att det finns en infrastruktur där delning kan ske

 Kognitivt socialt kapital innebär att det finns en delad kontext som 
gör det möjligt att dela kunskap. Utan en delad förståelse om varför 
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kunskap ska delas blir själva delningen av kunskap osmidig och 
svårare att dra nytta av på grund av till exempel överinformation.

 Relationellt socialt kapital vilket innefattar den tillit som finns mellan 
de som delar kunskap i nätverket

Sociala nätverk är enligt Hardison, Byrd, Wood, Speed, Martin, Livingston, 
Moore, & Kristiansen, (2009) en del av det mänskliga beteendet att räcka ut 
en hand och få kontakt med andra människor även om fokusen idag ligger 
mer på nätet av relationer. Sociala nätverk är nära relaterat till kollaboration
även om de skiljer sig åt i form av att sociala nätverk ofta benämns stödja 
kollaborativt arbete. Kollaboration bygger på att människor arbetar gentemot 
ett gemensamt mål genom att dela erfarenhet, resurser och kunskap med 
varandra. I ett socialt nätverk är detta inget måste men den sociala kontexten 
möjliggör en mer produktiv samverkan. 

Bradley (2011) menar att kollaboration består av tre delar; social 
medieteknologi som ger möjligheten att dela med sig av kunskap, ett syfte 
som förklarar varför kollaboration är viktigt och slutligen att låta användarna 
starta communities efter behov och syfte och undvika att tvinga in dem i 
verktyget.

Coleman (1999) sätter upp ett antal krav för att uppnå en lyckad 
kunskapsdelning:

 Det måste finnas tillit mellan de som delar kunskapen.
 Det måste finnas en delad kontext och språk som användarna förstår.
 Det måste finnas en flexibel organisationsstruktur som tillåter att 

kunskapsdelning, det är till exempel svårare att lyckas om 
organisationen har en starkt hierarkisk struktur.

 Det måste finnas en infrastruktur som stödjer kunskapsdelning.

Både Faems et al. (2007) och von Krogh, Ichijo och Nonaka (2000) menar att 
tillit mellan de som delar med sig av kunskap är bland det viktigaste för att 
lyckas med kunskapsdelning inom och mellan organisationer. Den som delar 
med sig av sin kunskap vill inte risker att hamna i en ofördelaktig situation på 
grund av att han delat med sig av kunskap istället för att hålla den för sig 
själv.

Gemensamma faktorer för de företag som lyckats införa verktyg för 
samarbete mellan kollegor (Coleman, 1999).
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 Vissa av undersökningsobjekten hade proklamerat i sitt misson 
statement eller i sin kultur att fokusera på att stödja kunskapsdelning 
och samarbetsteknologier

 Organisationer som misslyckats med införandet hade en kultur som sa 
”gör som jag säger” hellre än en ”gör som jag gör”-kultur

 Användande stöddes genom indirekta kompensationer
 Många undersökningsobjekt experimenterade med kompensationer 

och belöningssystem för att stödja kunskapsdelandet
 Problem uppstod för att teknologin var revolutionerande medan 

kulturen var evolutionerande

Rudlid och Johanssons (2010) undersökning har identifierat några olika 
barriärer mot kunskapsöverföring. Resultatet fokuserar på personliga aspekter 
som färdigheter i kommunikation. För att sprida kunskap behöver du ha vissa 
färdigheter i det språk du kommunicerar på samt ha förmåga att 
kommunicera på samma nivå som den du kommunicerar med. Även 
personligheten hos individerna spelar roll eftersom kunskapsöverföring 
kräver ett visst engagemang och intresse från de båda parterna vid 
kunskapsöverföringen. Den tredje aspekten kan vara att det inte finns någon 
öppenhet till nya idéer från en part vid kunskapsöverföringen. Den fjärde 
aspekten betecknar kunskap som en konkurrenskraft gentemot de andra 
anställda och individen behåller därför kunskapen för sig själv för att stärka 
sin egen position.

Sena och Shani (1999) tar upp tre viktiga punkter när det kommer till 
informationstekniska lösningar för att hantera KM-processen med:

 Det bör finnas kunskapskartor för att visa vart kunskap finns i 
organisationen så att den enkelt kan hittas och användas vid behov.

 Verktyg för samarbetet och kollaboration via internet för att stödja 
kollegors arbete från olika platser.

 Möjlighet att dela kunskap utan att hindra organisationskulturen.
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3 Metod
Här presenteras de metodval som gjorts under arbetets gång för att komma 
fram till de slutsatser vi dragit från studien.

3.1 Vetenskaplig ansats
Grundat på den vetenskapliga undersökningens syfte väljs en lämplig 
vetenskaplig ansats. Jacobsen (2002) menar att det finns två konkurrerande 
ansatser, den deduktiva och den induktiva. Den deduktiva ansatsen syftar till 
att forskaren utgår från en teoretisk referensram som denne sedan undersöker 
världen ifrån och samlar in empiri. I den induktiva ansatsen samlas istället all 
relevant empiri in först och försöker drambringa den teoretiska referensramen 
utifrån insamlad data. Enligt Jacobsen (2002) går det inte att klart säga att 
den ena ansatsen är lämpligare att använda än den andra eftersom en helt 
deduktiv ansats tenderar till att begränsa undersökningens resultat då 
forskarna endast finner det som de letar efter medan det är naivt att tro att vi 
kan gå ut med ett helt öppet sinne i en induktiv ansats då vår kapacitet att 
samla in all relevant information är klart begränsat.

Jacobsen (2002) menar att forskarna bör se det som mer eller mindre öppna 
(induktiva) respektive slutna (deduktiva) ansatser för att inte begränsa 
undersökningen men ändå ha en definition för den. Ingen ansats kan objektivt 
beskriva verkligheten då flera tolkningsnivåer genomgås. I en deduktiv ansats 
tolkas först verkligheten av forskaren som standardiserar den till frågor. 
Frågorna tolkas sedan av undersökningsobjekten och deras svar tolkas sedan 
av forskaren för att läsaren av undersökningen tillslut ska kunna göra en 
fjärde tolkning av resultatet. I en induktiv ansats tolkas inte verkligheten inför 
undersökningen i samma utsträckning och ger därför färre tolkningsnivåer
vilket dock inte garanterat leder till mer korrekta resultat.

Jacobsen (2002) beskriver en tredje väg, en medelväg där forskaren har en 
analytisk ansats och ska explicit ge klarhet i sina förväntningar och 
antaganden innan data samlas in. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 
även de ytterligare en ansats, abduktion, vilken innebär att forskaren pendlar 
mellan teori och empiri i en iterativ process för att få fram förståelse för det 
undersökta och utveckla både teori och empiri.

Inför undersökningen gjordes ett medvetet val för att samla in teori till en 
teoretisk referensram och därmed skapa klarhet i ämnet. Genom detta val 
tenderar ansatsen att gå mera åt det deduktiva hållet. Valet har gjorts för att 
undvika att begränsa undersökningen till antingen en induktiv eller deduktiv 
ansats enligt det resonemang som Jacobsen (2002) anger då det begränsar 
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undersökningens utformning. Istället valdes att försöka ha en analytisk ansats 
där vi med den teoretiska referensramen och problemresonemang försökte ge 
klarhet i de förväntningar som fanns på undersökningen. Den abduktiva 
ansatsen fanns i åtanke för att bidra till att en förståelse skulle växa fram i och 
med en iterativ process genom växlandet mellan teori och empiri. En helt 
induktiv ansats räknades inte vara lämpligt då det, enligt Jacobsen (2002), 
inte går att gå ut med ett helt öppet sinne i undersökningen och klara av att 
samla in all relevant data. Några begränsningar var tvungna att göras och för 
denna undersökning valdes att göra dem genom syftet, frågeställningarna och 
utifrån den teoretiska referensramen.

3.1.1 Metodansats

Jacobsen (2002) beskriver två typer av metodansatser, den kvalitativa och 
den kvantitativa. Valet av metodansats bör göras i anslutning till den 
frågeställning som valts. Den kvantitativa metoden bygger på att forskaren 
har god kunskap i ämnet inför undersökningen och att denne kategoriserar all 
information innan så att respondenten kan ge svar på de givna alternativen, 
detta för att data som samlats in ska kodas till siffror och för att kunna 
analyser samband. Den kvantitativa ansatsen är lämpligt för en testande 
frågeställning där forskaren vill undersöka bredd och omfång genom att 
undersöka ett stort antal enheter. Den kvalitativa metoden bygger på att samla 
in data genom observationer och öppna intervjuer där respondenten kan svara 
fritt på de frågor som ställs för att ge en rikare beskrivning av ett fenomen. 
Den kvalitativa metoden passar sig bättre för en explorativ frågeställning då 
data kan vara mer nyanserad, djupgående och beroende av kontexten. En 
kvalitativ metod lämpar sig även bättre när ett mindre antal enheter ska 
undersökas på grund av undersökningens utformning och tidsaspekten. 

Enligt Jacobsen (2002) så fokuserar den kvalitativa metoden mer på närhet 
till det undersökta vilket i kritiska ögonen kan tendera till att forskaren 
uppslukas av det han är tänkt att undersöka och då förlorar den kritiska 
distansen till objekten vilket kan vara av betydelse för resultatet. Den 
kvantitativa metoden kritiseras för att skapa en alldeles för stor distans till sitt 
undersökningsobjekt Den kvantitativa metoden medför dock en djupare 
betydelse bakom alla insamlade siffror och tal. 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur interna sociala medier kan 
användas för KM, och med detta som bakgrund utformades de valda 
frågeställningarna. Ser vi till de valda frågeställningarna så är de av en mera 
oklar, explorativ art snarare än en testande sådan vilket gör det mera lämpligt 
att välja en mer intensiv undersökningsuppläggning med några få enheter i en 
kvalitativ metod (Jacobsen, 2002). En kvantitativ metod hade ställt krav på 
att frågeställningarna skulle varit mera testande för att undersöka bredden av 



25

ett fenomen i ett extensivt upplägg. Även om ett sådant upplägg hade varit 
möjligt så prioriterades djupare och mer nyanserad förståelse av det valda 
fenomenet och möjligheten att vara öppna för nya slutsatser samt det 
begränsade urvalet av enheter som fanns tillgängliga att undersöka. 

3.2 Datainsamling 
När valet fallit på en kvalitativ metod så finns det enligt Jacobsen (2002) två 
typer av data att samla in, primärdata och sekundärdata. Dessa två typer av 
data kan med fördel kombineras för att komplettera och validera varandra. 
Enligt Jacobsen (2002) samlas primärdata in genom främst observation, 
öppna individuella intervjuer och gruppintervjuer där forskaren samlar in data 
för sitt ändamål, dennes studie. För denna undersökning samlades primärdata 
in genom öppna individuella intervjuer med de fyra undersökningsobjekten 
samt observationer av det undersökta systemet.

Enligt Jacobsen (2002) samlas sekundärdata inte in direkt ifrån källan utan 
baseras på information som inte skrivits eller samlats in av forskaren själv. 
En stor del av informationen har redan sållats i ett annat syfte än för denna 
undersökning. Det går, enligt Jacobsen (2002), endast att kontrollera den sista 
fasen, urvalet av källor, vilket gör källgranskningen väldigt viktig i detta 
undersökningsupplägg. I början av undersökningen genomfördes en 
omfattande litteraturstudie för att hitta relevant information till framförallt 
den teoretiska referensramen. Inom denna litteraturstudie var det viktigt att 
vara källkritiska mot vårt urval av källor. Till sökningen användes diverse 
sökmotorer och bibliotek för att hitta lämplig litteratur, uppsatser och 
vetenskapliga artiklar enligt sökorden ”Knowledge management”, ”sociala 
medier” och kombinationer av dessa. 

Den teoretiska referensramen bygger på ett huvudområde, KM som hanteras i 
flertalet underrubriker för att åtskilja de olika aspekter av KM i form av hur 
kunskap kartläggs, kodas och sprids. Underrubrikerna är tänkta att ge läsaren 
en grundläggande förståelse av KM och hur det relaterar till våra 
frågeställningar . Denna teori används i analysen tillsammans med den empiri 
som samlats in för att besvara hur företag kan använda interna sociala medier 
för att hantera processer för KM. 

Som komplement till den teoretiska referensramen finns en bakgrund 
angående hur programmet IBM Connections fungerar vilken även fungerar 
som en bakgrund för ämnet sociala medier. Till bakgrunden användes boken 
”IBM Lotus Connections 2,5: Planning and Implementing Social Software 
for your enterprise” (2010) samt ”IBM Connections 3.0.1 Reviewer´s Guide” 
(2011). Som komplement till litteraturen har även observationer av 
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programvaran genomförts, dels genom en testversion från IBM av IBM 
Connections tillgänglig via Lotus Live (https://www.lotuslive.com/sv/) samt 
observation av plattformen hos tre av undersökningsobjekten. Alla bilder 
under den första frågeställningen kommer från skärmdumpar av vår 
observation av plattformen.

3.2.1 Val av upplägg och urval

Valet av en kvalitativ metod ger undersökningen ett intensivt upplägg vilket, 
enligt Jacobsen (2002), resulterar i valet mellan att utföra fallstudier, där en 
enskild enhet studeras i dess specifika kontext, eller små N-studier, där ett 
fenomen studeras hos flera enheter. Fallstudier är lämpligt när syftet är att få 
en djupare förståelse av en viss händelse eller beskriva vad som är specifikt 
för en viss plats. N-studier däremot är mer lämpliga när syftet är att beskriva 
hur ett fenomen ter sig där enheterna kan väljas från olika kontexter och 
belysas från olika utgångspunkter. Jacobsen (2002) betonar att det inte finns 
någon klar gräns mellan de båda uppläggen.

Eftersom syftet är att undersöka fenomenet hur sociala medier kan användas 
för KM där kontexten inte är den avgörande faktorn valdes att genomföra 
små N-studier av de valda undersökningsobjekten. Detta innebär att 
undersökningen går ner på djupet och undersöker fenomenet på några få 
valda undersökningsenheter. Ett medvetet val har gjorts till att avgränsa 
enheter i tid och rum vilket är sedvanligt för en fallstudie (Jacobsen, 2002) 
men vi har ändå gjort små N-studier som fokuserat på fenomenet. Denna typ 
av studie har tillåtit variationen i tiden som företagen använt plattformen samt 
även vilken typ av företag som vi undersökt. 

Jacobsen (2002) beskriver ett antal olika urvalsprinciper; slumpmässigt urval 
från hela populationen, urval för största möjliga bredd, urval för bästa 
möjliga information, urval för att få fram det typiska, urval för att få fram 
extremer och snöbollsmetoden som går ut på att efter varje intervju så 
analyserar resultatet för att hitta nästa lämpliga enhet att intervjua. Jacobsen 
(2002) menar att variationer av urvalsprinciper kan vara att föredra.

Urvalet för denna undersökning kan närmast beskrivas som en kombination 
av urval för bästa möjliga information samt snöbollsmetoden. Avgränsningen 
av undersökningen sträckte sig till de företag som använda sig av plattformen 
IBM Connections. För att finna undersökningsobjekt kontaktades IBM för att 
få ta del av en lista med de svenska företag som använde sig av plattformen, 
fem företag som använder sig av verktyget och kontaktpersoner identifierades 
från listan. Alla fem företag kontaktades och information om undersökningen 
vidarebefordrades till ansvarig för plattformen på varje företag. Fyra av de 
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fem identifierade företagen var villiga att delta i undersökningen och att ställa 
upp på intervjuer, företaget som valde att avstå från att delta gjorde detta då 
de ansåg att de inte använt sig av IBM Connections så länge att de skulle 
kunna bidra med information. Som undersökningsobjekt att intervjua valdes 
personer som hade ansvar för systemet då dessa innehar en kännedom om 
plattformen enligt urval för bästa möjliga information. Enligt Jacobsen 
(2002) kan urvalet för bästa möjliga information ställa till med problem då 
forskarna behöver veta om hur goda de valda informationskällornas kunskap 
i ämnet är innan undersökningen, men då undersökningsobjekten var villiga 
att fritt dela med sig av sin kännedom samt var ansvariga för företagets 
användande av systemet sågs dessa som det mest lämpliga tillgängliga 
urvalet för undersökningen. Med en större population hade någon annan form 
av urval varit möjlig.

3.2.2 Intervjuer och observation

Insamlingen av data från företagen har skett via öppna intervjuer. Öppna 
intervjuer valdes för att vissa av undersökningsobjekten var skeptiska till att 
tillåta observera användningen av programmet samt hade som krav att 
upplägget på undersökningen inte fick vara för resurskrävande från deras 
sida. Tidsbegränsade intervjuer var det alternativ som stod oss till förfogande 
för att genomföra undersökningen på alla fyra företag.

Jacobsen (2002) menar att öppna intervjuer är det vanligaste sättet att samla 
in kvalitativ data och ger vissa val hur intervjun ska genomföras. Om det ska 
vara en besöksintervju eller via telefon. En telefonintervju är snabbare, 
billigare och minskar den så kallade intervjueffekten men gör det svårare att 
tala om känsliga ämnen och lättare att ljuga. Vid en besöksintervju kan 
forskaren skapa en förtrolig stämning och observera hur objektet uppträder. 
Enligt Dahlström (2011) så får inte telefonintervjuer vara för krångliga eller 
långa, inte heller kan forskaren styra valet av miljö vid en telefonintervju 
vilket kan bidra till distraherande begränsningar. Vid besöksintervjuer ges 
både forskaren och objektet något större handlingsutrymme. För denna 
undersökning valdes att genomföra besöksintervjuer då ämnet KM är något 
krångligt och vi ville ha största möjliga handlingsutrymme under 
intervjuerna.

Enligt Jacobsen (2002) kan intervjun vara öppen eller strukturerad. En 
strukturerad intervju ger en sluten datainsamling vilket avviker från det ideala 
i den kvalitativa metoden. Insamlingen riskerar att bli väldigt komplex utan 
någon strukturering och bör därför inte vara helt ostrukturerad. För denna 
undersökning valdes att skriva en intervjuhandledning där exempelfrågor 
med förslag till följdfrågor togs med för att kunna styra objektet mot 
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relevanta ämnen och som stöd för den som genomförde intervjun. 
Intervjuhandledningen skrevs så att vi inför intervjun hade en förståelse för 
hur systemet fungerade och fokus kunde läggas på användandet hos 
företagen. Intervjuhandledningen användes som en checklista så att alla
ämnen med säkerhet avhandlats snarare än som en intervjuguide. Det 
genomfördes en testintervju inför intervjuerna med undersökningsobjekten, 
testintervjun genomfördes med en egenföretagare om hans användning av 
sociala medier i sitt arbete. Testintervjun genomfördes för att säkerställa att 
intervjuerna med undersökningsobjekten skulle ha ett passande flyt genom 
frågorna. Ett skäl till det inte gjordes någon fast strukturerad intervjuguide 
var att de företag som undersöktes verkade i olika sektorer i form av 
tillverkande, konsult och tjänsteföretag, och att varje intervju skulle kräva sin 
egen formulering av frågorna för att få ut passande resultat. Intervju-
handledningen finns att se i bilaga 1. 

Enligt Jacobsen (2002) är platsen där intervjun ska genomföras en central och 
praktisk fråga eftersom det påverkar innehållet i intervjun enligt 
kontexteffekten. Kontexten spelar roll och det finns inga neutrala kontexter, 
konstlade miljöer tenderar till att ge konstlade svar medan i en naturlig miljö 
kan objektet störas av sin omgivning. Som plats för intervjuerna valdes att 
genomföra dem i en för undersökningsobjekten naturlig miljö på företagets 
kontor så att intervjuobjekten skulle känna sig bekväma och minska risken 
för konstlade svar. Inga eller få störningsmoment upplevdes under 
intervjuerna. 

Vid en intervju bör forskaren även ta hänsyn till om intervjuns avsikt ska vara 
öppen eller dold för att få fram sanna upplysningarna (Jacobsen, 2002). Det 
ska även tas beslut om intervjun ska spelas in då det kan påverka objektets 
vilja att lämna information samt risken för tekniska problem och avbrott i 
inspelningen medan det ger möjlighet att helt fokusera på den som intervjuas 
utan oro för att inte hinna skriva minnesanteckningar. Intervjuns längd och 
om intervjun ska upprepas bör även avgöras. Till dessa beslut kommer tid 
och resurser in som faktorer (Jacobsen, 2002). För denna undersökning valde 
vi att vara öppna med undersökningens avsikter med intervjun, dels för att 
den inte var möjlig att dölja och dels föra att flera intervjuobjekt ville veta 
vad avsikten var innan de var villiga att delta. Då vi var två personer som 
genomförde intervjun valdes att spela in intervjun med undersöknings-
objektets godkännande samt att en av oss ställde frågor och höll dialogen 
med undersökningsobjektet, medan den andra antecknade det viktigaste från 
intervjun som stöd till det inspelade materialet. Varje intervju var tänkt att 
vara omkring en timme men längden blev olika beroende på vilka tillgängliga 
resurser företaget hade och tiden varierade mellan 45 och 90 minuter. Inga 
uppföljningsintervjuer genomfördes utan istället valde att efter att empirin var 
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nedskriven, skicka materialet till respektive intervjuobjekt för bekräftelse att 
det som skrivits var korrekt, att det inte innehöll något som påverkades av 
företagets regler för sekretess och om det fanns någon ytterligare information 
de ville komplettera med. 

Enligt Jacobsen (2002) bör forskaren lägga upp intervjun med att först ge en 
snabb översikt om avsikten med intervjun och undersökningen samt dess 
bakgrund åt intervjuobjektet. Intervjun bör sedan inledas med allmänna 
frågor och vänta med de komplexa frågorna tills senare. Det är viktigt att 
forskaren inte bara lyssnar mentalt utan även fysiskt genom att nicka 
förstående och anteckna vad som sägs för att genom detta visa på intresse. 
Slutligen menar Jacobsen (2002) att det kan vara viktigt att ha en 
säkerhetsventil för att avsluta intervjuer genom att fråga om det finns något 
som den intervjuade vill tillägga som avslutning på intervjun. Detta upplägg 
försökte följas genom undersökningen genom att vi först presenterade oss 
själva, skolan och undersökningen. Intervjun har startat med enklare 
allmänna frågor om företaget innan de mera komplexa frågorna och 
begreppen avhandlades. Anteckningar har förts och intresse har visats genom 
hela intervjuerna och alla intervjuer har avslutats med en fråga om den 
intervjuade hade något att tillägga som inte tagits upp tidigare under 
intervjun. 

3.3 Analys
Enligt Jacobsen (2002) består den kvalitativa analysens viktigaste element av 
beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombinering. Den 
första fasen, beskrivning, involverar att som undersökare så grundligt och 
detaljerat som möjligt beskriva den insamlade data, även kallat ”tjocka 
beskrivningar”. Nästa fas, systematisering och kategorisering, handlar om att 
systematisera och reducera den stora mängd data som de utförliga
beskrivningarna medför och som inte överskådligt kan hanteras i en rapport. 
Den tredje fasen, kombinering, handlar om att börja tolka data genom att leta 
efter meningar, orsaker och försöka generalisera. Hela tiden sker en reduktion 
av data som bör ske samtidigt som analysen ska vara en berikning av den 
ursprungliga informationen.

Jacobsen (2002) beskriver det första arbetet i analysen av intervjuerna med 
att renskriva intervjuer och observationer. Denna del av analysen är något vi 
valde att inte göra explicit då alla intervjuer tillgängliga som ljudfiler och 
kompletterande anteckningar. Istället för att renskriva hela intervjuerna så 
valdes att kommentera rådata direkt vid genomlyssning av ljudfilerna i 
efterhand och utifrån kommentarerna göra annoterad data, det vill säga en 
sammanfattning av varje intervju. 
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Den kategorisering av data som Jacobsen (2002) beskriver skall ha sin grund 
i data och enheter ska hänföras dit. Vidare beskrivs att en kategori ska 
kontrolleras gentemot andra källor samt att en kategori helst ska innehålla fler 
än en enhet. Då urvalet endast innehöll fyra undersökta enheter blir det svårt 
att göra en vidare kategorisering. Istället valdes att låta företagens kontext 
verka som en kategorisering där företaget verkar som representativ enhet för 
sin kategori. Då de undersökta företagen skiljer sig åt som ett tillverkande 
företag, ett konsultföretag och två tjänsteföretag förefaller det som en naturlig 
kategorisering av enheterna.

Den tredje fasen som Jacobsen (2002) benämner som kombination ger oss 
möjligheten att kombinera de olika enheterna och generalisera utifrån likheter 
men även betona skillnader samt jämföra teori med empiri. Det är i denna del 
av analysen som mest fokus har lagts då vi försökt se på likheterna i 
användandet mellan de olika företagen men även analysera skillnader djupare 
i den kontext ur vilka enheterna härstammar och söka förklaringar där. 
Utifrån den teoretiska referensramen om KM har vi analyserat plattformens 
uppbyggnad, egenskaper, användande och slutligen potential för hantering av 
KM. Undersökningens kombination av insamlad data från undersöknings-
objekten kan ses i bilaga 2.

3.4 Tillförlitlighet
Enligt Jacobsen (2002) måste forskarna försöka minimera undersökningens 
problem med validiteten och reliabiliteten. För att fastställa resultatens 
giltighet bör undersökningen kritiskt granskas. Intern giltighet innebär att 
forskarnas arbete kontrolleras om de undersökt det som de menat undersöka. 
Extern giltighet innebär möjligheten att kunna generalisera resultatet och 
dessa går att relatera till andra enheter utanför undersökningen.

Ett sätt att kontrollera den interna giltigheten är genom uppgifts-
lämnarvalidering vilket innebär att forskaren kontrollerar att det som 
undersökningen kommit fram till stämmer överens med vad uppgiftslämnare 
anser (Jacobsen, 2002). Efter att empirin var renskriven, skicka ut den 
renskrivna texten för att validera att tolkningen överensstämde med de 
uppgifter som undersökningsobjekten lämnat.

Ett annat sätt att validera är genom kontroll mot andra sakkunniga, annan 
teori och empiri. Råder det samstämmighet med andra undersökningars 
empiri och teori stärker det våra egna slutsatser (Jacobsen, 2002). Då flera av 
uppgiftslämnarna angett liknande uppgifter samt att deras uppgifter och 
undersökningens slutsatser kan kopplas till flera andra undersökningar som 
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angivits i både tidigare forskning och den teoretiska referensramen, stärker 
det undersökningens giltighet. 

Ett tredje sätt att validera är genom en kritisk genomgång av källor och 
information från källorna. Information som kommer från olika källor är av 
större vikt om den kommer från källor med god kunskap om ämnet, från 
förstahandskällor, från källor utan klara motiv att ljuga, från flera oberoende 
källor eller från en sen fas i undersökningsprocessen och som kommer 
spontant från en uppgiftslämnare (Jacobsen, 2002). Avgränsningen ledde till 
en begränsad population att utgå ifrån och därav liten påverkan på urvalet av 
enheter. Däremot har uppgiftslämnare haft god kunskap om plattformen som 
valdes i begränsningen, varit förstahandskällor, utan några klara motiv för att 
ljuga, varit flera oberoende källor och i många fall har informationen kommit 
spontant från uppgiftslämnaren vilket stärker att undersökningen har 
resulterat i trovärdig information.

Enligt Jacobsen (2002) handlar den externa giltigheten huruvida vi kan 
generalisera undersökningens resultat. Kvalitativa undersökningar har i regel 
inte i syfte att generaliseras till en större grupp av enheter utan syftar snarare 
till att förstå ett fenomen i en djupare grad. Styrkan i kvalitativa metoder är 
att utveckla mer generella teorier. Den data som kommer fram vid en 
kvalitativ undersökning är ofta knutet till den specifika kontexten men 
forskaren kan ändå argumentera för att resultatet representerar något 
generaliserbart även om det inte kan bevisas. Genom att finna stöd från andra 
undersökningar som skett under andra omständigheter kan forskaren finns 
stöd i sin argumentation (Jacobsson, 2002). Undersökningens avsikt var inte 
att generalisera till en större population utan snarare att skapa generella 
teorier om hur företag kan utnyttja den här plattformen vilket våra slutsatser 
visar på. Då uppgiftslämnarna angett liknande information samt att resultaten 
jämförts med både annan empiri och den teoretiska referensramen kan vi 
påstå att den externa giltigheten i det avseendet är god. Även om det inte är 
möjligt att bevisa att slutsatserna går att generalisera till en större population 
kan vi argumentera utifrån det tidigare resonemanget att slutsatserna även 
borde gälla för andra företag som använder sig utav den här plattformen och 
liknande plattformar som har samma funktioner. 

Eftersom undersökningen inte enbart riktades mot användandet av sociala 
mediers användning utan även KM-processer, hade det kunnat ge en större 
förståelse för dessa processer om även intervjuer skett med respondenter från 
företaget som arbetar med dessa processer, till exempel human resources-
avdelningen. Denna insikt kom fram för sent i undersökningen och har 
påverkat vårt val av upplägg vilket influerat den information vi samlat in, 
framförallt hur företagen tänkt på KM innan de började använda sig av IBM 
Connections.
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4 Bakgrund
Här presenteras en bakgrund kring hur programmet IBM Connections 
fungerar innebär så att läsaren ska kunna få en förståelse kring de olika 
begreppen som finns kring sociala medier, samt hur det fungerar. 

“All business leader need to be aware that social media 
technologies have the capacity to fundamentally reshape the way 
work gets done and sustainable advantage is obtained”.
(Matcham, återgiven i Jue et al, 2009)

När ett nätverk av datorer kopplar samman människor så är det ett socialt 
nätverk. På samma sätt som datanätverk är en sammankoppling av maskiner 
så är ett socialt nätverk sammankopplade relationer mellan människor i en 
organisation. Där datanätverk är sammankopplade med kablar kopplas de 
sociala nätverken istället samman med relationer mellan människor 
(Wellman, 1996). 

IBM Connections är en social medieplattform som används inom 
organisationer och det tillhandahåller de flesta kärnfunktioner som andra 
sociala medier har som bloggar, bokmärken och communities, för bilder av 
programmet se bilaga 3 och 4. Alla verktyg går att använda enskilt, men det 
är tillsammans det möjliggör en dynamisk användarupplevelse samtidigt som
det går att integrera med externa verktyg. IBM Connections är ett set av 
interrelaterade webbserviceapplikationer från IBM som lagrar och hämtar 
social mjukvarudata från relationsdatabaser för att presentera data för 
användare på webbsidor (Hardison, Byrd, Wood, Speed, Martin, Livingston, 
Moore & Kristiansen. 2009).

De externa funktioner som finns tillgängliga för användaren i IBM 
Connections är flera kärnfunktioner med en sammanbindande funktion som 
visar allt sammantaget från de andra komponenterna i form av en hemsida 
(Hardison et al. 2009).

4.1.1 Profilsida

De personliga profilerna som är programmets kärna då socialt nätverkande 
handlar om personers kontakt med varandra. Profilsidan tillhandahåller 
information om användarna av IBM Connections i form av 
kontaktinformation, jobbtitel, organisatoriska uppgifter, bakgrund, chef och 
även intressen och erfarenheter. Denna information sparas även som ett 
visitkort som dyker upp när någon håller muspekaren över en persons namn. 
Genom den personliga profilen i IBM Connections finns det en 
mikrobloggsfunktion där användaren kan uppdatera sin nuvarande status som 
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aktivitet, plats eller annan valfri information som andra användare kan 
kommentera på (Hardison et al. 2009).

Profilinformation laddas upp från en intern databas vilken användaren själv 
kan uppdatera, ladda upp ett foto eller ljudfil till för att andra enklare ska 
kunna identifiera genom utseende och namn. Användaren kan även bjuda in 
andra anställda att bli deras ”kollegor”, en frivillig relation som även visas för 
andra användare som ser profilsidan. Via den information som presenteras i 
profilen kan sedan sökfunktioner matchas gentemot kontaktinformation, 
arbetsuppgifter och erfarenheter för att hitta rätt kompetens till rätt uppgift 
snabbt och enkelt. Profilsidan är ett webbaserat företagsdirektiv som visar de 
anställdas statusuppdateringar och kontaktinformation samt placering i 
företagets struktur och bakgrund vilket är enkelt sökbart för att hitta rätt 
person till rätt uppgift (Hardison et al. 2009).

Profilsidan ger dig som anställd möjlighet att beskriva mer om dig själv än 
bara din arbetsroll som till exempel erfarenheter och intressen du kan ha nytta 
av även inom andra delar av arbetet. Med social analytics inbyggt i 
profilsidan kan du även få rekommendationer på människor du bör lägga till i 
ditt nätverk och hur individer är kopplade till andra individer. Detta medför 
att du kan bygga på ditt sociala nätverk med relevanta människor. Social 
analytics ger dig som användare en ökad förståelse över din plats i ditt sociala 
nätverk (Slavens, Guidera, Benitez, Schimmer, Livingston. & Ambler. 2011).

4.1.2 Blogg

Bloggverktyget fungerar som en webblogg där en eller flera användare kan 
skriva en blogg om ett valfritt ämne som sedan andra användare kan 
kommentera och diskutera kring. Tack vare taggar som kan sättas till 
respektive inlägg kan andra användare söka och hitta relevant information 
som skrivits i ett blogginlägg. Bloggen är en röst för de anställda att uttrycka 
deras idéer och diskutera utöver företagets funktionella och geografiska 
gränser (Hardison et al. 2009).

4.1.3 Community

Community-funktionen skapar en virtuell grupp som enligt intresse eller 
andra preferenser har något gemensamt. Varje Community kan kopplas till 
andra funktioner som aktiviteter, bloggar eller wikis vilket möjliggör för 
medlemmar att samverka över gränserna och inuti communities kontext 
istället. Communities kan vara öppna för alla eller stängda. Varje community
innehåller dess medlemmar, delade bokmärken och ett valfritt 
diskussionsforum (Hardison et al. 2009). Det finns även möjligheter för att 
skapa en gemensam blogg för att dela och rösta fram förslag samt möjlighet 
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att dela med sig utav både bilder och filmer i ett mediagalleri. Genom 
communities finns även social analytics tillagt, ett verktyg som hjälper 
användaren att hålla reda på intressanta grupper som kan vara värda att gå 
med i (Slavens et al. 2011).

4.1.4 Bokmärken

Bokmärken, eller sociala bokmärken, är ett sätt att dela och klassificera 
webblänkar som kan vara intressanta för användaren, specifika grupper eller 
hela organisationen. Bokmärken är ett sätt att spara, dela med sig och 
strukturera intressant information som hittats på nätet. Bokmärken kan göras
sökbara genom att förses med taggar för att enklare kunna hittas av 
sökfunktionen. Bokmärken kan också göras dolda eller synliga för vissa av 
organisationens medlemmar. Det går även att prenumerera på en annan 
användares bokmärken då dessa kan dela gemensamma intressen (Hardison 
et al. 2009).

4.1.5 Aktiviteter

Aktivitetsverktyget möjliggör hanteringen av rutinmässiga eller slumpartade 
affärsprocesser och uppgifter. En användare kan starta en aktivitet som en 
plats för filer, länkar, korrespondens och att göra listor för att en uppgift ska 
bli avklarad inom en viss tidsram. Aktiviteterna kan utföras av en eller flera 
användare och ytterligare användare kan enkelt bjudas in vid behov. Om 
strukturen på uppgifterna och processer inom en aktivitet varit bra kan den 
sparas och användas igen för liknande projekt. En aktivitet kan struktureras 
upp genom att delas in i sektioner, att göra listor, relaterade aktiviteter eller 
genom att ladda en tidigare mall för aktiviteter. Aktiviteter är till för att 
hjälpa de anställda att strukturera sina arbetsuppgifter och ta med sig det 
vidare till nästa projekt (Hardison et al. 2009).

4.1.6 Fildelning

Fildelningsverktyget möjliggör överföring av filer inom verktyget till en, 
flera eller alla användare efter önskemål. Det går att dela ut med enbart 
läsrättigheter alternativt redigeringsmöjligheter. Filerna går att koppla
samman inom liknande ämnen samt taggas vid behov för att enklare kunna 
hittas igen via sökfunktionen. De användare som laddar ner dokumentet kan 
kommentera samt bedöma dokumentet för att ge andra användare information 
om innehållet (Hardison et al. 2009).
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Att använda filer kan vara ett alternativ till att bifoga i mail. Istället för en 
bifogad fil skickas en länk vilket säkerställer att läsaren har den senaste 
versionen (Slavens et al. 2011).

4.1.7 Wikis

Wikis möjliggör för användare att samverka för att skapa, ändra, organisera 
och publicera samlingar av webbsidor inom ett specifikt intresseområde. 
Användare kan tillsättas som managers som besitter fulla rättigheter att ändra 
på allt, editors som har tillåtelse att skriva nya sidor och ändra existerande 
och slutligen läsare som enbart kan läsa, kommentera och rekommendera en 
wikisida (Hardison et al. 2009).

Texten kan formateras med HTML-taggar. Om nya versioner skapas, sparas 
de gamla som backups ifall det av någon anledning skulle behövas återgå till 
denna version. Taggning av wikins sidor möjliggör för enkelt kunna finna en 
enskild wiki, en del av den eller hela sidan (Hardison et al. 2009).

Wikis möjliggör samverkan kring ett gemensamt ämne över gränserna i en 
organisation (Hardison et al. 2009). Wikis är till för att stödja 
sammanlänkade sidor vilket gör det enklare att länka mellan de olika wikis 
som finns sparade i organisationens databaser. Genom detta kan 
organisationen skapa ett komplext nätverk av sammanlänkade webbsidor som 
är heltäckande för ett eller flera ämnen (Slavens et al. 2011).

4.1.8 Forum

Genom IBM Connections finns möjligheten att starta upp och delta i 
diskussioner kring ett ämne som är relaterat till dig och dina kollegor. 
Forumet kan vara tillägnat ett specifikt problem eller för att debattera ett 
ämne och ger användarna möjligheten att ställa frågor och få svar från 
experter på ämnet som finns i organisationen, vart de än kan befinna sig 
geografiskt sett (Slavens et al. 2011).

4.1.9 Hemsida

Hemsidan tjänar som startsida för användaren där användaren kan finna en 
samlad bild av informationen i IBM Connection-miljön som är relevant för 
respektive användare. Hemsidan består av två delar, en nyhetssida där 
uppdateringar från diverse andra funktioner i IBM Connections kommer upp 
och en dashboard med widgets som användaren kan styra innehållet själv på 
samt även lägga till egna widgets från andra källor utöver IBM Connections 
som till exempel företagets intranät (Hardison et al. 2009).
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4.1.10 Sökfunktion

Med hjälp av sökfunktionen kan användare genomföra en sökning inom 
respektive komponent för att hitta ett specifikt blogginlägg inom 
bloggkomponenten eller hitta en viss användare via profilsidan. Det finns 
även en sökfunktion som låter dig söka igenom alla komponenter i IBM 
Connections på en gång för att hitta vad du letar efter, oavsett om det är en 
person, ett inlägg eller en wiki (Hardison et al. 2009).

4.1.11 Mobilfunktion

Som användare kan du logga in via din mobiltelefon (Apple iPhone, Apple 
iPod Touch och Nokia 260) och uppdatera direkt vad du gör så att andra 
användare ser detta. Profiler, bloggar och aktiviteter är de komponenter som 
för tillfället stöds av mobiler (Hardison et al. 2009).

4.1.12 Integration, administration och säkerhet

IBM Connections möjliggör mycket integration med andra program, 
framförallt möjliggör det integration med andra IBM-program som IBM 
Quickr, IBM Sametime och IBM Notes, men även med andra tillverkares 
programvara så som Microsoft Sharepoint, Micrsoft Office och Windows 
Explorer. Som administratör av systemet tillhandhålls en mängd olika 
åtgärder för administration och säkerhet, en administrator kan till exempel gå 
in och ta bort ett bokmärke om det är en länk till olämpligt innehåll. Det går 
att tilldela användare olika behörighet baserat på deras roll. 
Behörighetskategorierna för systemet är all tillgång, läsare, redaktör och 
moderator. Varje användare får en unik identifierare genom vilken all 
information och alla ändringar kopplas till (Hardison et al. 2009).
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5 Företagens användning av IBM Connections
I detta kapitel följer den insamlade empirin som kommer ifrån observationer 
och intervjuer som gjorts ute på företagen. Först presenteras företagen i 
vilken kontext de arbetar för att sedan förklara hur företagen kartlägger, 
kodar och sprider kunskap med hjälp av IBM Connections.

5.1 IBM Connections i företagen

5.1.1 Electrolux 

Allt under denna rubrik är hämtad från personlig kommunikation med Ralf 
Larsson, Director Employee Online Engagement and Development på 
Electrolux den 28:e mars 2012.

Electrolux har omkring 55 000 anställda i 60 länder varav omkring 17 000 är 
tjänstemän som har tillgång till ett eget konto kopplat till företagets IBM 
Connections. Snittåldern för de som har tillgång till IBM Connections ligger 
mellan 40 och 50 år. Ute i företagets produktion finns det tillgång till 
terminaler där de anställda med hjälp av ett gemensamt login för deras 
avdelning, kan logga in på plattformen. Det finns tankar om att tillåta 
personliga login åt dessa användare också så att de kan nå systemet från 
andra terminaler eller utanför arbetstid. 

Hösten 2010 lanserade Electrolux sitt Connections globalt. Electrolux 
införskaffade IBM Connections på grund av att det fanns en efterfrågan inom 
organisationen efter ett verktyg för dialoger mellan flera användare, ett 
multivägsverktyg. De ansåg sig vara bra på att skicka ut information, men 
sämre på att hämta in och lyssna på medarbetarna.

Den första tiden efter införandet kallades IBM Connections ibland informellt 
för ”Facebook for business” av personer i ledningsposition vilket snabbt 
ändrades för att undvika en oseriös inställning mot verktyget. Det finns också 
en traditionellt stark ”e-mail-kultur” inom Electrolux vilkens kommunikation 
ännu inte flyttas över helt till IBM Connections. Kulturen för att lyssna och 
ställa öppna frågor finns inte i stora delar av koncernen. För organisationens 
tjänstemän är det menat att använda IBM Connections som en daglig rutin, 
detta har dock inte befästs i kulturen ordentligt ännu och användandet av 
verktyget är ännu inte särskilt utbrett.

Hur lätt det är att öppet dela med sig av information är beroende av kulturen 
som finns i landet där avdelningen finns. På vissa avdelningar finns det en 
öppnare kultur när det kommer till att dela information mellan användare 
medan på andra avdelningar är delningen mera strukturerat och styrd. 
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Electrolux har, enligt Ralf Larsson, huvudsakligen en ”svensk” 
organisationskultur med låg hierarki och en öppen kultur.

Det har inte använts någon form av belöning som motivation för att 
marknadsföra användandet av IBM Connections. Användarna uppmuntras till 
att sprida viktig information och får en viss mängd av utbildning i hur de kan 
göra detta på ett bra sätt. Electrolux arbetade tidigare med att marknadsföra 
systemet genom att förklara nyttan i hur enkelt information kopplad till en 
persons profilsida kan delas mellan användare genom användandet av 
personliga profiler dit personlig information är kopplad.

IBM Connections 2.5, som Electrolux hade innan de uppgraderade det 
nuvarande systemet ansågs inte lika användarvänligt som den nya versionen 
3.0.1. I version 2.5 användes vanliga termer för sociala medier och Webb 2.0 
så som blogg, forum, wiki och liknande. Dessa termer förvirrade användarna, 
Ralf Larsson menar att omkring 95 % av användarna hade problem med att 
relatera till begreppen på ett professionellt sätt och skrämdes bort från att 
använda verktyget.

För att kunna nå systemet måste användaren ha en giltig e-mailadress och ett 
lösenord som uppdateras var tredje månad. Användarna kan också nå 
systemet från webbläsaren i sina smartphones eller från privata datorer och 
använder då andra kontaktrutiner för att säkra kopplingen till nätverket.

Electrolux har tillåtit användande av alla de verktyg som finns tillgängliga i 
IBM Connections. Communities är vanligt förekommande för användare att 
delta i, micro-bloggandet i status-uppdateringar är också vanligt bland 
användarna. Ute i produktionen konkurrerar IBM Connections fortfarande 
med traditionella metoder för kommunikation, på dessa avdelningar finns det 
alltid en tidsbrist när det kommer till denna typ av processer och att dessa 
användare saknar en nära kontakt till datorer under arbetsdagen och 
personliga inloggningar. Riktade aktiviteter, så som tävlingar eller 
förslagslådor, genom IBM Connections har visat sig få en bättre respons.

5.1.2 SEB 

Allt under denna rubrik kommer ifrån personlig kommunikation med Anna 
Lindström, Collaboration & Community Manager på SEB den 27:e mars
2012.

SEB är en internationell bank med omkring 17 000 anställda var av omkring
16 800 just nu har en profil i SEB:s IBM Connections nätverk. Alla anställda 
har tillgång till en personlig dator och ett personligt konto gentemot IBM 
Connections, version 3.0.1. 
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SEB började utvecklingen av ett IBM Connections nätverk 2009 för att 
anpassa programvaran till att passa deras organisation. Hela systemet 
öppnades upp för användning i nästan hela organisationen i januari 2012, än 
så länge så finns inte SEB:s medarbetare i Ryssland och Ukraina med i 
nätverket.

Nu, en kort tid efter öppnandet av systemet för hela organisationen, utbildas 
användare i hur de kan använda sig av Connections för att sprida information, 
hur det är tänkt att användas och vad det är tänkt att användarna ska arbeta 
med i Connections.

De anställda uppmuntras att arbeta och dela med sig av sina erfarenheter via 
Connections, bland annat uppmuntrar SEB till att dela med sig av 
information som kommit fram genom möten och diskussioner så att fler 
användare kan ta del av den information som delades där. SEB valde 
Connections för att det fanns en vilja att använda sig av denna typ av verktyg. 

”Vissa funktioner tar längre tid att komma in i” (Personlig 
kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012).

SEB utnyttjar alla funktioner som IBM Connections erbjuder även om det i 
nuläget är främst användarprofilerna som utnyttjas då vissa av funktionerna 
som finns kräver en längre tid att lära sig använda korrekt innan de går att 
utnyttja fullt ut. Användandet av Connections varierar mellan de olika 
avdelningarna i företaget. Det beror, enligt Anna Lindström, på den tidigare 
tekniska vanan som funnits bland användarna och hur avdelningen är 
strukturerad.

”IT-avdelningen bygger Wikis med 100-tals sidor medan kontoret 
bygger nätverk.” (Personlig kommunikation med Anna 
Lindström, 27:e mars 2012).

Vid implementeringen av systemet har det inte använts något 
belöningssystem uppbyggt kring användandet av verktyget för att motivera 
användarna till att söka sig till systemet. SEB ville hellre skapa en trovärdig 
lösning dit användarna självmant söker sig för att delta i nätverkets 
informationsdelning.

5.1.3 Securitas 

Allt under denna rubrik kommer ifrån personlig kommunikation med Helene 
Åström, Head of Internal Communications på Securitas den 27:e mars 2012.
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Securitas är ett internationellt tjänsteföretag där deras 300 000 tusen anställda 
främst består av väktare som arbetar ute i fältet för Securitas kunders räkning. 
Securitas använder sig av IBM Connections version 2.5 med alla dess 
funktioner. De cirka 13 000 anställda som är anslutna till IBM Connections är 
företagets linjechefer och de anställda som står för företagets stabsfunktioner 
och som har tillgång till en arbetsmail. 

Innan implementeringen av IBM Connections hade Securitas inte tillgång till 
något globalt kopplat intranät och e-mail dominerade som kommunikations-
medel. Securitas har använt plattformen sen hösten 2010. Innan lanseringen 
genomfördes flera kampanjer så att de tänkta användarna skulle ta till sig 
användandet av det nya systemet och därigenom den nytta som de nya 
kommunikationskanalerna skulle innebära. Det har aldrig funnits något 
belöningssystem för att motivera användarna till att delta i användandet av 
systemet. 

Idag stödjer Securitas organisationskultur användandet av de verktyg som 
IBM Connections är uppbyggt på och en majoritet av användarna loggar in 
under arbetstid även om merparten är såkallade passiva användare som enbart 
använder verktyget för att ta del av delad information och inte själva aktivt 
delar med sig.

”Det är ett helt annorlunda sätt att arbeta” (Personlig 
kommunikation, Helene Åström, 27:e mars 2012).

Securitas har satt upp och följer en ”Terms of use” (användarvillkor), för hur 
IBM Connections är tänkt att användas för att genom detta trycka på att det är 
ett verktyg som är menat att underlätta användarnas dagliga arbete. Securitas 
hade tre syften med Connections; att öka användarnas kunskapsnivå, att öka 
effektiviteten och att öka den interna kommunikationen mellan verktygets 
användare. Det finns ingen central kontroll av systemet utan allt som 
publiceras sker under eget ansvar för användarna, de anställda i 
organisationen.

5.1.4 Sogeti 

Allt under denna rubrik kommer ifrån personlig kommunikation med Lucile 
Leclercq, TeamPark Community Manager and Social Collaboration expert
på Sogeti-group den 27:e mars 2012.

Sogeti är ett IT-och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster till sina 
kunder. Alla företagets 20 000 anställda, fördelade över 15 länder, har 
tillgång till "TeamPark", Sogetis globala plattform för social samverkan som 
bygger på IBM Connections plattformen, förutsatt att de har tillgång till 
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internetuppkoppling på sin arbetsstation. Tillgång till internetanslutning beror 
på kunden som de för närvarande arbetar för och vad denne har för sekretess 
och säkerhetskrav. TeamPark är avsett att användas av hela organisationen 
och de flesta av användarna är konsulter som arbetar mot kunder.

Sogeti lanserades IBM Connections 2.5 i oktober 2009 och har sedan dess 
haft ett nära samarbete med IBM för att bidra till att utveckla 
plattformen. Sogeti använder nu den senaste versionen av programvaran, 
version 3.0.1.1.

Sogeti styrs på lokal nivå och organisationskultur skiljer sig beroende på 
vilket land avdelningen är belägen. I Frankrike, Spanien, Belgien och 
Luxemburg finns det en mer strukturerad hierarki och en starkare etikett att 
följa, medan i de nordiska länderna är hierarkin mer platt och mindre 
påtaglig. I de länder där den hierarkiska kulturen är starkare, tenderar 
användare att förvänta sig att ledningen kommer att driva dem till att använda 
nya verktyg. Användare ska kunna uttrycka sig och hålla kontakten med 
personalen genom användning av TeamPark. Det har funnits ett behov att 
arbeta med ledning och HR för att utbilda dessa i att ta emot och hantera 
frågor eller kritik på ett lämpligt sätt genom verktyget. Mer allmänt är 
utbildningen av chefer och HR om hur de kan driva socialt samarbete och hur 
man ska vara som ledare på och genom.

Målet bakom implementationen av TeamPark var att få möjlighet att koppla 
samman avdelningar och därigenom kunna snabbare kunna stödja globala 
kunder och föra tillgänglig kunskap från hela organisationen till lokala 
projekt. Sogeti ville också skapa nätverk av expertis over länderna för att 
kunna garantera samma kvalitet på tjänsterna oavsett var projekten 
drivs. Dessutom ville Sogeti bli ännu mer en global innovativ 
samarbetsorganisation för att hålla sin medarbetare mycket engagerade 
genom användning av social media och kommunikationsverktyg.

Det har funnits motstånd mot att använda TeamPark som var ett allmänt 
motstånd mot förändring på grund av den extra ansträngning och förändring 
av traditionella arbetssätt som krävdes för att ta till sig verktyget fullt ut.

“People will change only if you can show value and display 
concretely what is in it for them. The use of social tools is bringing 
a paradigm shift regarding communication and collaboration, and 
major shifts like this take time.” (Personlig kommunikation med 
Lucile Leclercq, 28:e mars 2012)

I de nordiska länderna har det varit lättare att anta en mängd olika sociala 
verktyg som finns i TeamPark eftersom deras användning redan är stort i 
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privatlivet, till skillnad från exempelvis i Frankrike där användningen av 
olika sociala verktyg är vanligast bland personer med en teknisk bakgrund 
och där den genomsnittliga personen inte har en lika stor förståelse av dessa 
tekniker. Det finns även andra faktorer, såsom det stöd som ges av ledningen 
och användarnas IT-mognad som kommer att påverka acceptansen av 
införandet av sociala verktyg för professionella ändamål. Människor är 
långsamma att nya använda verktyget och attityden förandras förrt när de ser 
denna förändring som fördelaktiga för sig själva. Följaktligen finns det 
fortfarande anställda som använder äldre system och arbetsverktyg för att 
utföra åtgärder som kan utföras med hjälp av de nya verktygen.

Inget ekonomiskt uppmuntran har använts för att driva användningen av den 
sociala samarbetsplattformen. De som använder TeamPark kan dock ta emot 
positiv uppmärksamhet från ledning på sin avdelning i den årliga 
bedömningen, ett möte för att utvärdera för den anställde.

5.2 Kartlägga kunskap
Elektrolux nya medlemmar kommer in i IBM Connections genom att de får 
ett välkomstmail från Ralf med en inbjudan till att använda det nya verktyget. 
Användarens profil skapas sedan automatiskt med hjälp av information från 
den nuvarande adressboken som innehåller namn, adress, vilken del av 
företaget man tillhör samt telefonnummer. Användarna kan själva lägga till 
information om sin arbetsposition, geografiska position, bakgrund och 
affärsområde. Enligt Ralf Larsson (Personlig kommunikation 28:e mars
2012) kommer processen för hur användarnas information publiceras och 
taggas upp i profilen struktureras ytterligare i framtiden.

Användare hanterar själva sina nätverk där de kan gå med i Communities, 
skapa aktiviteter eller följa andra användares informationsflöden. I och med 
att Electrolux använder sig av IBM Connections 3.0.1 så kan användarna 
skapa ett informationsflöde i enbart en riktning genom att följa en användares 
aktiviteter utan att tillhöra dess nätverk (Personlig kommunikation med Ralf 
Larsson, 28:e mars 2012). 

Det har tidigare inte gjorts någon form av kartläggning över var kunskapen 
finns i organisationen. I och med Connections kan användarna söka upp 
passande kompetens bland sina kollegor genom att söka efter taggar som 
användarna placerar i sina egna profiler. Electrolux har dock inte skapat 
någon lösning för att enkelt kunna hitta och kontakta personer med 
”expertkunskap” i ett ämne genom IBM Connections. Det finns också 
processer för att hitta användare geografiskt och som inte kommer genom 
IBM Connections, det är ovanligt att användare delar med sig av sin precisa 
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position genom statusuppdateringar men det händer ibland (Personlig 
kommunikation med Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

Hos SEB är det i slutändan respektive avdelningschefs ansvar att veta vilken 
kompetensen som finns var bland de anställda för att kunna flytta och 
komplettera den kunskapen som finns tillgänglig. I användarprofilerna fylls 
grundläggande information i från human resources-avdelningen, information 
som publiceras automatiskt innefattar namn, befattning, geografisk placering 
och rapporteringsstruktur medan bakgrund och intressen är fritt för 
användaren att fylla i själv. Den information som publiceras taggas 
automatiskt till användarna och möjliggör för den inbyggda sökfunktionen att 
identifiera enskilda anställda utifrån deras befattningar och kunskap 
(Personlig kommunikation med Anna Lindström 27:e mars 2012). 

Sökfunktionen möjliggör sökningar på till exempel befattning och ort för att 
få fram ett namn. Sökfunktionen bygger på relevans av sökordet, tidigare 
sökningar samt rekommendationer från andra användare. Sökfunktionen 
bland användarprofiler har använts för att identifiera vart enskilda 
kompetenser finns geografiskt och funktionellt sett inom organisationen. 
Genom att använda IBM Connections statusfält kan en användare beskriva 
vart denne finns och arbetar med i realtid. Att använda statusuppdateringar på 
detta vis är inte utbrett bland användarna utan andra metoder och 
programvaror, vilka saknar kompabilitet med IBM Connections, finns och 
används än så länge för användare att uppdatera sig om denna information 
(Personlig kommunikation med Anna Lindström 28:e mars 2012).

”All kunskap finns i huvudet på våra medarbetare” (Personlig 
kommunikation med Helene Åström, 27:e mars 2012).

En av de viktigaste funktionerna för Securitas var användarprofilerna och hur 
profilsidan skulle se ut. Kunskapen finns hos användarna och deras profil 
skildrar den kompetens som varje användare besitter. Av denna anledning 
valde Securitas att skräddarsy profilsidan och hämtade endast in användarens 
namn och e-mail som startinformation på kontot. All övrig information 
behöver användaren fylla i själv. All den information som publiceras i 
profilen förses automatiskt med taggar som hänvisas till användaren så att 
denne direkt blir sökbar i systemet. Den hierarkiska strukturen som finns så 
att användare kan se hur besluts- och ansvarskedjan ser ut menar Helene 
Åström (Personlig kommunikation, 27:e mars 2012) är ointressant för 
Securitas eftersom det huvudsakligen är en relativt platt organisation.

En fördel med IBM Connections till skillnad från traditionella CRM-system 
är att det går att knyta an en kund eller leverantör till en användare och 
eftersom Securitas arbetar mycket med internationella kunder kan 
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användarna se och hitta användare över de geografiska gränserna (Personlig 
kommunikation med Helene Åström, 27:e mars 2012). 

Hos Sogeti är användarna är fria att publicera information om sig själva i sin 
användarprofil. Personlig information som land, telefonnummer och kontor 
där medarbetaren arbetar fylls i automatiskt. Roll, bakgrund, twitter feed, 
ansvar, kompetens, erfarenhet och länkar till personliga bloggar är ämnen 
som användaren kan välja att publicera i sin profil för att profilera sig 
och deras kompetens, hitta ändra med liknande kompetens och liknande 
aktiviteter. När en ny medarbetare anställs av företaget skapas ett konto för 
henne eller honom,. Den nyanställde kan sedan få utbildning från 
institutionen för hur han eller hon arbetar och hur han eller hon kan använda 
TeamPark. Sessioner med grundläggande utbildning ges till alla anställda 
som standard men efter det är upp till varje del i verksamheten att bestämma 
vilken typ och hur mycket kompletterande utbildning de vill erbjuda 
användarna som arbetar där (Personlig kommunikation med Lucile Leclerq, 
28:e mars 2012).

Kunskapkartläggning sker på lokal nivå och varje land ansvarar för sin 
egen. Det finns ett pågående projekt som syftar till att kartlägga den 
information som delas av användare på specifika ämnen i syfte att förståka 
interna strategier för att driva informationsutbyte (Personlig kommunikation 
med Lucile Leclerq, 28:e mars 2012).

Genom att fylla i sina profiler med relevant information om sig själva och 
använda taggar kan användare placera sig själva i systemet och hitta andra 
med nödvändig kunskap, kompetens och färdigheter för en uppgift. För detta 
ändamål uppmuntrar Sogeti användarna att tagga och fylla i sina profiler med 
användbar information som de besitter. Dessutom kan en kraftfull 
sökfunktion på plattformen användas för att identifiera specifika medarbetare 
med specifik kompetens eller annan matnyttig information. För att hjälpa 
denna sökning av kvalificerad personal och hålla reda på var kunskap och 
erfarenhet finns i organisationen kan Sogeti även använda sina befintliga CV-
databaser på nationell nivå. Människor som lämnar företaget finns 
fortfarande kvar i TeamPark som en profil, men de är märkta som inaktiva så 
att den information de delade fortfarande tillgänglig för andra användare att 
se och ta del av (Personlig kommunikation med Lucile Leclerq, 28:e mars
2012).

5.3 Koda kunskap
Electrolux använder främst IBM Connections för kommunikation och inte så 
mycket för att spara kunskap. Electrolux Knowledge och talent management 
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sker via företagets HR-avdelning och det finns ingen policy för hur dessa 
processer kan ske på ett strukturerat sätt via IBM Connections. Kunskap som 
användarna själva väljer att dela med sig av och som finns kopplade till deras 
profiler ska vara sökbart så att de enkelt kan nås genom systemet. Den 
kunskap som lagras gör det via den information som sparas vid publiceringen 
på IBM Connections. Filer sparas med hjälp av Microsoft Sharepoint och e-
mail kommunikation sparas med hjälp av Lotus Notes där de också kan delas 
så att andra användare kan komma åt dem. Denna användning av IBM Notes 
är dock ännu inte helt utbrett i organisationen då det plugin som tillåter detta 
inte finns hos alla användare (Personlig kommunikation med Ralf Larsson, 
28:e mars 2012).

”Finns en medvetenhet om att vi har en kultur där man sparar på 
sin dator istället för på gemensamma ytor som Connections”
(Personlig kommunikation med Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

För att samla in tacit kunskap är det tänkt att Electrolux ska koppla samman
HR avdelningens Knowledge och Talent management data med IBM 
Connections så att användare i framtiden kan nå detta genom sitt eget nätverk 
(Personlig kommunikation med Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

”Vi har för många sätt” (Personlig kommunikation med Anna 
Lindström, 27:e mars 2012).

SEB använder sig av flera system för att spara information och kunskap om 
sina kunder, system och projekt, till exempel används avdelningsdiskar för att 
spara filer i, ett intranät, e-mail och flera lokala system dit enbart de som 
tillhör den lokala avdelningen har behörighet till att nå. Microsoft Sharepoint 
är tänkt att på sikt ersätta nuvarande avdelningsdiskar (Personlig 
kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012).

All den information som presenteras på IBM Connections är 
användargenererat till skillnad från det intranätet som användes tidigare. 
Utöver den information som delas av användarna delas även 
informationskällor på plattformen som är initierade av kommunikations-
avdelningen som hjälp för att komma igång med systemet samt nyhetsbrev 
från personer i ledningsposition. Den information som presenteras i IBM 
Connections ska vara arbetsrelaterat och följa en av SEB framtagen digital 
policy Publiceras olämpligt material kan det flaggas som olämpligt och 
slutligen tas bort av en moderator om användaren inte själv gör det (Personlig 
kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012). 

”Man får inte tappa innehållet… Behåller kunskapen även om 
personen lämnar företaget” (Personlig kommunikation med Anna 
Lindström, 27:e mars 2012).
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Information som publicerats av användare som inte längre är anställda hos 
SEB sparas på IBM Connections, dels så att informationen ska kunna nås 
men även så att innehållet har en författare som knyter an till och valideras 
emot genom att ha möjlighet att kontrollera vilken expertis författaren hade. 
De anställdas kunskap är tänkt att sparas i företaget och så att den enkelt kan 
hittas igen vid behov. Den före detta anställdes behörighet att komma åt 
plattformen stängs ner och profilen markeras som icke aktiv efter att denne 
slutat (Personlig kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012).

Tidigare har Human-Resources avdelningen arbetat på flera sätt för att koda 
och sprida kunskap via såkallade learning gateways och e-learning och i 
dagsläget pågår en dialog om möjligheterna att väva in dessa verktyg i 
Connections (Personlig kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars
2012).

Inom Connections finns möjligheten att starta forum och framföra sina tankar 
och åsikter till ledningen om så önskas. Där kan även de anställda diskutera 
sig fram till olika lösningar genom att kombinera sin expertis inom olika 
områden för att komma fram till det bästa förslaget. Den typ av diskussioner 
har existerat inom SEB tidigare men inte med den gränsöverskridande 
kapaciteten som Connections medför (Personlig kommunikation med Anna 
Lindström, 27:e mars 2012). 

I dagsläget finns det omkring 500 communities och omkring 1000 wikis hos 
Securitas IBM Connections och mängden information växer hela tiden i form 
av statusuppdatering och kommentarer, och med dem även kunskapen som 
sparas i systemet. Bloggarna används främst för att nå ut med nyhetsbrev och 
för experter inom enskilda branschsegment att få ut sin expertis till övriga 
användare (Personlig kommunikation med Helene Åström, 28:e mars 2012).

”Plattformen växer varje minut” (Personlig kommunikation med 
Helene Åström, 27:e mars 2012)

Securitas personal utnyttjar wikis för att träna upp anställda i användande av 
best practices, mallar för affärsdokument och annan information som tagits 
fram och som andra användare kan ha nytta i sina arbetssituationer. Securitas 
arbetar under hårda sekretesskrav och har därför olika dataklasser för att 
kategorisera vilken information som får läggas upp i Connections. Under de 
1,5 åren som Securitas använt sig av Connections har det skett några gränsfall 
där delvis känslig information publicerats och användaren kontaktats och 
ombetts ta bort innehållet från Connections så att säkerheten inte skulle 
äventyras (Personlig kommunikation med Helene Åström, 27:e mars 2012).
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De anställda finns kvar i systemet även efter att de slutat arbeta hos Securitas 
så att den information som de delat med sig av under sin anställningstid finns 
bevarad i systemet och fortfarande är kopplad till personen som en gång 
publicerat den. Genom detta är det tänkt att säkerställa validiteten för delad 
information samtidigt som personens kunskap inte går förlorad trotts att 
denne lämnat företaget. Det är ett sätt att lagra kunskapen (Personlig 
kommunikation med Helene Åström, 27:e mars 2012). 

Hos Sogeti har varje land och avdelning sitt eget system för 
kunskapshantering. Processen att spara information är därför beroende av hur 
varje land har valt att arbeta och vad deras policy är för delning av 
kunskap. Processen blir mer globaliserad i och med lansering av globala 
tjänstområden för att stödja kunskapshanteringen och erbjudanden över hela 
gruppen. TeamPark nyttjas fullt ut av dessa tjänstområden för att 
kommunicera och samarbeta globalt och lokalt kring erbjudanden och 
lösningar. I syfte att främja samarbete och kunskapsdelning på plattformen är 
det nödvändigt att förstärka befintliga funktioner för 
dokumenthantering. Som det är nu finns det ingen funktion för arbetsflöde 
och det finns inte heller någon möjlighet för användare att komma åt filer 
direkt på verktyget och redigera dem online. Sogeti planerar att integrera ett 
globalt dokumenthanteringssystem med TeamPark i juni 2012 (Personlig 
kommunikation med Lucile Leclerq, 28:e mars 2012).

5.4 Sprida Kunskap
När det kommer till Electrolux stöd för användandet av sociala medier som 
informationsverktyg gäller det för användaren att tillämpa ”frihet under 
ansvar”. Det som delas med hjälp av Connections ska vara arbetsrelaterat. 
Vad som räknas som arbetsrelaterat är fritt för tolkning så länge det berör 
användarnas arbetssituation. Det finns inga straff för att sprida information 
som inte följer Electrolux:s riktlinjer, Ralf Larsson (Personlig 
kommunikation med 28:e Mars 2012) tror inte heller att detta behövs för att 
förhindra att fel sorts information sprids eftersom den saknar syfte för 
användarnas arbete och därigenom självdör (Personlig kommunikation med 
Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

”Man behöver inte ha någon polisverksamhet” (Personlig 
kommunikation med Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

Användare ordnar själva en form av kontroll av den information som delas 
genom att det skapar irritation mot felaktig information som därigenom 
undviks. Delad information säkerställs också, enligt Ralf Larsson (Personlig 
kommunikation 28:e Mars 2012), tack vare de personliga profilerna och att 
varje användare kan se vem i organisationen som publicerat vad. 
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Informationen som delas med hjälp av IBM Connections publiceras av dess 
användare, men användarnas aktivitet i nätverket varierar mellan olika 
användare, det finns just nu omkring 200 dagliga nyckelanvändare som är 
mera aktiva än genomsnittet när det kommer till publicering av information 
(Personlig kommunikation med Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

”…det är acceptabelt, det är fortfarande inte så många som gör 
de, men de som gör det gör det” (Personlig kommunikation med 
Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

Moderering av det som publiceras ligger hos några nyckelpersoner i 
nätverket men Electrolux’s tanke med användandet är att alla aktiviteter ska 
publiceras och hanteras av verktygets användare. Genom communities skapas 
en delad kontext mellan användare från olika avdelningar och på olika 
positioner i Electrolux. Communities för särskilda projektgrupper har, enligt 
Ralf Larsson (Personlig kommunikation 28:e Mars 2012), fungerat bra som 
ett kommunikationsverktyg. Microsoft Sharepoint används fortfarande som 
det huvudsakliga verktyget för att dela projektdokumentation, medan 
Connections är menat för kommunikation och dialoger.

Bloggar är något som Ralf Larsson (Personlig kommunikation 28:e mars
2012) anser att Electrolux kommit igång sämre med. 

”De som börjat tycker inte att de får tillräckligt många som tittar 
på det de skriver och så tappar de suget” (Personlig 
kommunikation med Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

Det har förekommit varierande aktivitet vid användning av bloggfunktionen
så att antingen författaren tröttnar på att publicera ny information eller läsarna 
tröttnar på att följa bloggen. Det är vanligare att användarna uppdaterar sin 
omgivning om arbetsrelaterade aktiviteter genom statusuppdateringar och 
microbloggande. Nyhetsbrev publiceras inte via IBM Connections utan via 
andra delar av Electroluxs IT-system och kopplas sedan samman till 
Connections flöde via en applikation (Personlig kommunikation med Ralf 
Larsson, 28:e mars 2012).

Insamlad kunskap används i huvudsak av andra personer för att lösa ett 
problem som uppstått som liknar ett tidigare problem. Det händer mera sällan 
att information samlas in specifikt för att kunna användas åt framtida 
problemlösning. Mycket dialoger sker via de olika communities som satts 
upp av företagets användare för att lösa problem genom att kombinera eller 
samla in kunskap från fler användare (Personlig kommunikation med Ralf 
Larsson, 28:e mars 2012).
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För tillfället sker ingen träning genom IBM Connections men det kommer 
eventuellt att lanseras snart. IBM Connections kommer då att fungera som ett 
hjälpmedel för att få ut informationen som behövs för att lära upp de nya 
medarbetarna i vissa typer av arbetsuppgifter (Personlig kommunikation med 
Ralf Larsson, 28:e mars 2012).

SEB:s syfte med att använda sig av ett verktyg som IBM Connections var för 
att överbrygga gränserna inom organisationen och kunde dela med sig av sina 
problem, utmaningar och lösningar till hela organisationen. Vissa divisioner 
kör till exempel alla sina nyhetsbrev via Connections idag istället för via de 
tidigare använda metoderna (Personlig kommunikation med Anna Lindström, 
27:e mars 2012). 

”Istället för ”reply all” i tre veckor, kör det i en blogg istället” 
(Personlig kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012).

Med hjälp av bloggarna tänker sig SEB kunna minska distributionen av e-
mail som kan skapa svårigheter i att identifiera från vem och vart 
informationen kommer samt vilken del av information som berör vem. Med 
hjälp av en blogg eller ett Community kan användarna nu dela med sig 
information och kunskap direkt till berörda parter och föra relevanta 
diskussioner inom gemensamma kontexter. Bloggarna används för att sprida 
både ämnesspecifika information samt av mera personlig arbetsrelaterad art 
(Personlig kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012).

”Inte blogg, kommunikationsspridningsverktyg” (Personlig 
kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012).

Det har upplevts ett visst motstånd mot kultur som sociala medier står för och 
hur Facebook framställts i media vilket gör att termer så som blogg, 
statusuppdatering och wikis har möts med negativa inställningar och 
attityder. SEB har funnits som organisation på Facebook i över ett år men det 
finns ändå ett motstånd mot användandet av Facebook och dess likheter med 
Connections har ställt till med problem för acceptansen av det nya systemet. 
För att motverka de negativa inställningar som funnits mot Connections så 
har funktionerna i programmet förklaras med andra termer än de som 
används om sociala media verktyg vid privat bruk. Detta har visat sig enklare 
för användare att accepterade i företagssammanhang (Personlig 
kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012). 

Med hjälp av communities i Connections hoppas SEB kunna samla 
gemensamma intressegrupper där kunskap kan skapas efterhand som behovet 
dyker upp och kunna minska mängden redundanta frågor som dyker upp. Där 
kan diskussioner frambringa nytt intressant innehåll och kunskap om ett visst 
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fenomen och tidigare erfarenheter kan delas mellan användarna. Tack vare att 
systemet är så pass nytt har SEB inte ännu inte hunnit vara helt 
framgångsrika när det har gällt att skapa en gemensam kontext via de 
tillgängliga verktygen i Connections. SEB har sett samarbete över de 
traditionella gränserna inom företaget samt över de geografiska gränserna 
vilket är en början och en fördel SEB satsar på att komma åt med hjälp av 
Connections (Personlig kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars
2012). 

Med hjälp av Connections kan SEB föra en dialog med sina anställda om vad 
dessa har för tankar i olika ämnen. Detta utnyttjades bland annat när SEB 
utvecklade ett nytt globalt personsök baserat på profilerna i Connections då 
alla anställda bjöds in att diskutera i ett forum hur de ville att den skulle se ut 
och fungera för att öka funktionaliteten och användarvänligheten (Personlig 
kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012).

De problem som hanteras inom Connections är än så länge framförallt av 
retroaktiv art, det vill säga om ett problem dyker upp och användaren får 
hjälp att lösa problemet genom att ta hjälp expertis från andra avdelningar, 
alternativt hittar en lösning själv genom att söka sig fram bland den 
information som redan finns sparad (Personlig kommunikation med Anna 
Lindström, 27:e mars 2012). 

Fortfarande existerar vissa rädslor förknippat med att dela med sig av 
kunskap via Connections. Som en bank har SEB höga sekretesskrav på sig 
och det finns en oro för att göra fel eller dela med sig något som en anställd 
inte har rätten till att dela. Det finns även en viss rädsla för att de ska gå att 
lita på det innehåll som läggs upp i Connections även fast allt innehåll går att 
knyta an till en enskild författare, det finns inte heller någon som har intresse 
av att lägga in felaktiga instruktioner eller information då det kommer att 
påverka den egna organisationen negativt. Slutligen så finns även den rädslan 
av att genom att dela med sig av kunskap minskar användaren sitt eget värde 
för organisationen och gör sig av med den kunskap som gör denne värdefull 
(Personlig kommunikation med Anna Lindström, 27:e mars 2012). 

”Dela kunskap globalt för att inte uppfinna hjulet flera gånger”
(Personlig kommunikation med Helene Åström, 27:e mars 2012).

Tidigare fick Securitas anställda fråga sina närmsta chefer eller medarbetare 
om information och även om detta fortfarande görs idag så har de nu också 
möjlighet att utnyttja IBM Connections verktyg för att ställa sina frågor i ett 
utvidgat, globalt nätverk. Genom IBM Connections så arbetar Securitas nu 
över både geografiska och funktionella gränser, framförallt genom 
användandet av communities. Securitas arbetar ofta med internationella 
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kunder som de med hjälp av Connections kan skapa en gemenskap med 
oberoende av det geografiska avstånden. Tanken är att de ska gå att finna en 
specifik kompetens i en specifik situation med hjälp av Connections, oavsett 
vart användaren befinner sig (Personlig kommunikation med Helene Åström, 
27:e mars 2012). 

Hos Securitas finns det inget direkt motstånd mot att dela med sig av sin 
kunskap genom Connections även om det tidigare fanns vissa rädslor att 
funktionerna i programmet skulle ta över vissa stabsfunktioners 
funktionalitet. Det innehåll som läggs upp i Connections går att lita på och 
allt är transparant, det vill säga har en författare knuten till sig. Det finns 
potential för att överföra tacit kunskap i form av de diskussioner som förs och 
idéer som delas i communities och även på statusuppdateringar. Kunskapen 
som förmedlas i en diskussion är svårbegripbar och inget som aktivt 
förespråkas som överföring av tacit kunskap utan något Securitas ser som att 
det ändå sker spontant via Connections kommunikationsmöjligheter 
(Personlig kommunikation med Helene Åström, 27:e mars 2012).

Connections går att nå genom en privat dator i hemmet som en vanlig 
webbsida, men den mobila lösningen som Securitas använder sig av är, enligt 
Helene Åström (Personlig kommunikation, 27:e mars 2012) inte tillräckligt 
välutvecklad för att användas effektivt och därför har Securitas valt att inte 
koppla den fullt ut till IBM Connections. Det krävs en ganska hög säkerhet 
för att komma åt verktyget från hemmet och all trafik övervakas så att inga 
obehöriga ska kunna få tillträde. 

Det uppstod en del problem när användare relaterade IBM Connections till 
externa Web 2.0 verktyg. Användare förstod inte hur användandet av Web 
2.0 skulle kunna hjälpa dem i arbetet och gjorde det därför svårt att införa 
nyttan rakt av till ett Enterprise 2.0. Ett vanligt problem var terminologin som 
gjorde att användarna relaterade användandet av verktygen till det privata 
användandet av Web 2.0 verktyg hellre än användandet av dem för 
affärsnyttan som IBM Connections var tänkt att bidra med (Personlig 
kommunikation med Helene Åström, 27:e mars 2012).

IBM:s programvara har ställt till med vissa problem i användarvänligheten av 
Connections, det har ansets vara inte tillräckligt intuitivt utan användaren bör 
vara relativt kunnig för att kunna använda verktygen effektivt, och då anses 
Connections snarare omodernt i förhållande till verktyg som finns tillgängliga 
för privat bruk på webben (Personlig kommunikation med Helene Åström, 
27:e mars 2012). Vissa vanliga ikoner saknas och användare har svårt att hitta 
vissa funktioner.
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Securitas identifierar informellt tre typer av användare; de som generellt 
ogillar Facebook och andra privata sociala medier och inte förstår nyttan i att 
använda liknande verktyg i en arbetsmiljö, de som gillar Facebook och är 
aktiva på sociala medier men inte heller förstår hur de ska kunna användas i 
en arbetsmiljö och slutligen de användare som inte har någon eller väldigt 
liten uppfattning om vad sociala medier är och bara tar till sig det nya 
verktyget och vill sköta sitt arbete (Personlig kommunikation med Helene 
Åström, 27:e mars 2012). 

Allt som publiceras på Sogetis TeamPark läggs till av systemets 
användare. Användare uppmanas att undvika utbyte av känslig information 
via TeamPark. Känslig information kan vid behov delas på TeamPark till ett 
begränsat antal användare inom begränsade grupper. TeamPark har en hög 
nivå av säkerhet för att få tillgång till systemet och informationen som delas 
där. Den information som delas via TeamPark publiceras av kollegor så att 
det inte finns någon anledning till varför en användare inte ska kunna lita på 
dess autentitet. Med stöd av ett betygs’ och kommentarsystem på plattformen 
är det upp till användarna att se till att den information som offentliggörs är 
aktuell och relevant (Personlig kommunikation med Lucile Leclerq, 28:e
mars 2012).

Sogeti använder alla program som är tillgängliga inom IBM Connections, 
men användningen av varje program påverkar användarnas och avdelningens 
IT-mognad. Användarna uppmuntras att gå med i grupper och bloggar anses 
vara lätt att använda. Att ställa upp och leda aktiviteter är dock en mera 
komplicerad process för användaren att lära sig och ersätta sina gamla sätt att 
arbeta med. Aktiviteter måste åtgärdas genom tilldelning av uppgifter, 
tidsfrister och meddelanden och därför är verktyget svårare att använda på 
rätt sätt och kräver en djupare kunskap om verktyget (Personlig 
kommunikation med Lucile Leclerq, 28:e mars 2012).

Bloggar används i stor utsträckning i stället för e-post för att kommunicera 
och sprida information när utbyte mellan de två passar sammanhanget. De 
flesta bloggar tillhör inte en enskild individ utan hanteras oftast av ett 
Community som använder bloggen för att dela information om nyheter och 
vad som händer i projekt eller team. Denna applikation används ofta för att 
sprida tankar och innovation inom gruppen. Kunskap delas också genom 
diskussioner inom communities (Personlig kommunikation med Lucile 
Leclerq, 28:e mars 2012).

Om en fråga ställs inför arbete i ett projekt kan användarna använda sig av 
kunskap från sina medarbetare för att finna lösningar och råd om hur man kan 
övervinna just denna fråga. Information om de problem som löses är 
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tillgänglig på TeamPark och kan därmed användas för att lösa framtida 
liknande problem. Sogeti har upplevt att användare från samma Community 
eller nätverk hjälper varandra med att lösa problem över gränserna mellan 
olika avdelningar. Denna typ av beteende, har inte uttryckligen främjats, men 
har skett spontant vid många tillfällen (Personlig kommunikation med Lucile 
Leclerq, 28:e mars 2012).

Det finns ibland en stark kulturell övertygelse bland användarna om att de 
kommer att förlora sitt eget värde genom att dela sin kunskap med 
andra. Detta sinnestillstånd och viljan att dela med sig bör ändras till en ny 
och mera samarbetesvillig attityd och anda. Sogeti företpråkar att användare 
istället bör betrakta sig själva som experter som stärker sitt globala anseende 
genom att dela med kunskap med andra, hjälpa medarbetare att förbättra sina 
färdigheter och gör det möjligt för hela företaget att prestera bättre. 
Plattformen stödjer globala och nationella strategier för samverkan och 
kommunikation och Sogeti är idag i framhant för socialt samarbetet för 
företag och driver på så sätt social business, en stark konkurrensfördel inför 
framtiden (Personlig kommunikation med Lucile Leclerq, 28:e mars 2012).
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6 Analys och Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den insamlade empirin i förhållande till den 
teoretiska referensramen för att uppfylla vårt syfte att beskriva hur företag 
kan använda sig utav interna sociala medier för att underlätta för KM. 
Intervjuerna har även analyserats och kategoriserats i förhållande till 
varandra i fråga om likheter och skillnader (Se bilaga 2). Analysen är 
uppdelad i underrubriker enligt våra frågeställningar. Kapitlet avslutas med
en fri diskussion utifrån analysen.

6.1 Kartlägga kunskap
Tandukar (2005) menar att kunskap länge har osystematiskt kartlagts. Med 
kunskapskartläggning menas att veta vart information och kunskap finns så 
att den kan hittas när det finns ett behov av den. Inget av de undersökta 
företagen har använt IBM Connections för att systematiskt kartlägga vart 
kunskap finns inom deras respektive organisationer, däremot har de utnyttjat 
programmet för att hitta information och personer som innehar specifik 
kompetens eller kunskap via programmets sökfunktion och utplacerade 
taggar. Enligt Tandukar (2005) kan vi i en liten grupp bestående av ett fåtal 
personer veta vilken person som besitter vilken kunskap utan att systematiskt 
kartlägga kunskaperna, men i en stor organisation med tusentals individer så 
krävs det hjälpmedel för att hantera detta.

En viktig funktion i IBM Connections är, enligt de undersökta företagen, den 
profilsida där de anställda uppmuntras publicera information om sig själva 
och sin arbetssituation. Informationen som publiceras i profilen görs sökbar 
genom ett system av taggar som relateras till den delade informationen. 
Precis som Ann Hylton (2002) menar att kunskapskartläggning är en process 
för att övervaka och länka information och kompetens till de anställda 
uppmuntrar företagen sina medarbetare att publicera en omfattande 
bakgrundsbeskrivning för att visa vilken kompetens personen besitter som det 
kan finnas behov av inom företaget.

Kunskapskartor kan, enligt Vestal (2003), fylla funktioner som att hitta 
kunskap och skapa formella grupper och Wexler (2001) menar att det är en 
möjlighet att socialisera in nya medlemmar genom användandet av dem. 
Genom att medlemmarna får sin profil automatiskt och alla med en e-mail 
blir inbjudna till IBM Connections välkomnas nya medlemmar in i 
organisationen och bygger ut de sociala nätverken som, enligt Hardison et al. 
(2009), främjar samverkan och kunskapsdelning.
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Enligt Adomaitis (2012) så kopplar sociala nätverk samman mer än bara 
personer, även grupper och organisationer binds samman. Community-
funktionen i IBM Connections skapar en virtuell grupp där medlemmarna har 
något gemensamt. Communities är en av de främst använda funktionerna hos 
Securitas, Electrolux och Sogeti. SEB har dock inte haft systemet i bruk så 
pass länge att de sett en stor användning av detta verktyg i systemet men ser 
även de en viss användning och samarbete inom communities. Enligt Miller 
(2012) och Wade (2011) kan företagen utnyttja dessa sociala nätverk inom 
organisationen för att bygga upp relationer då alla fallföretagen har haft för 
syfte att koppla samman sina anställda med hjälp av IBM Connections över 
geografiska gränser. 

Enligt Huijsen et al. (2002) så handlar kunskapskartläggning mycket om att 
göra kunskap som finns tillgänglig inom organisationen transparant. Enligt 
Tandukar (2005) så är ett vanligt problem att anställda inte hittar kunskapen. 
Därför är det viktigt att kunskapskartan är enkel att nå från hela företaget. Då 
alla anställda med tillgång till en dator och internetuppkoppling har tillgång 
till IBM Connections så har de även tillgång till att söka efter andra 
användares profiler genom den inbyggda sökfunktionen som bygger på 
sökordets relevans och tidigare sökningar samt rekommendationer från andra 
användare kan användarna söka efter till exempel en befattning, en ort och ett
expertis område och då få fram ett namn på en person som innehar denna 
kompetens. Det gör alla profilernas individuella kompetens tillgänglig och 
synliggjord för alla som använder programvaran. 

Enligt Tandukar (2005) är kunskapskartläggningen ett pågående förlopp och 
det är viktigt att den uppdateras regelbundet. Enligt Wexler (2001) är en bra 
kunskapskarta dynamisk och ändras i takt med organisationen. I IBM 
Connections får användarna själva uppdatera informationen i deras profiler 
vilket gör att de kan uppdatera deras kompetens direkt. De kan, även om det 
idag används i liten utsträckning, i realtid uppdatera plats och uppgifter via 
sin statusrad. Hos SEB och Electrolux finns det en handfull användare som 
frekvent uppdaterar vad de gör så att deras nätverk kan få en uppfattning om 
deras exakta position eller arbete via IBM Connections.

Enligt Vestal (2003) kan en kunskapskartläggning visa på gräns-
överskridande kunskapstillgångar och genom detta förbättra relationer. IBM 
Connections har olika verktyg för samverkan mellan grupper av individer 
som communities, aktiviteter, wikis och bloggar. Connections används av 
företagen för att sätta samman grupper av användare över gränserna. 
Securitas arbetar med stora, internationella kunder som verkar i flera länder
som de genom IBM Connections kan koppla samman kompetens som finns i 
olika länder och leverera till kunden.
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En kunskapskarta skapas genom att föra samman information om vem, vart, 
expertis, erfarenhet och relationer med organisationens övriga kunskapskällor 
till ett grafiskt format (Tandukar, 2005). Även om IBM Connections inte 
skapar en faktisk karta så skapar programvaran ändå dessa delar med hjälp av 
de taggar som placeras i profilerna och genom att visa relationer som finns i 
användarens personliga nätverk. Enligt Tandukar (2005) visar kunskapskartor 
på kunskapskluster och vart kunskap överförs. I IBM Connections kan 
grupper samlas och diskutera eller utnyttja en wiki för att dela med sig av sin 
expertis, alla användare kan kommentera och ställa frågor genom korta 
statusuppdateringar, bloggar eller wikis och därmed göra det möjligt att se 
var eller hur grupper samlas för att dela sin kunskap och vart kunskapen 
överförs.

Enligt Tandukars (2005) finns det fyra kategorier av kunskapskartläggning 
varav tre relaterar till funktionerna i IBM Connections. Sociala nätverks 
kartläggning fylls upp av funktionerna i IBM Connections då den bygger på 
att visa interaktionerna mellan organisationens medlemmar och vad som 
delas där. Programmet fyller även en funktion som kompetenskartläggning då 
alla de undersökta företagen försöker få alla användare att skapa en sökbar 
kompetensprofil. Vad gäller den processbaserade kunskapskartläggningen så 
har inget av företagen egentligen kommit igång aktivt med funktionen
aktiviteter där processer är tänkta att sparas, men enligt den tekniska 
beskrivningen så kan en struktur för en process läggas upp och återanvändas i 
rutinmässiga och projektbaserade arbetsuppgifter. Sogeti och SEB som 
använt systemet längst respektive kortast tid uppger att deras användare har 
haft svårare att ta till sig aktivitetsverktygen.

Enligt Wexler (2001) så öppnar kunskapskartor upp för användning av den 
befintliga kunskapen och möjliggör nya innovativa relationer vilket resulterar 
i en lämplig return on investment för investeringar som gjorts i 
kunskapskartorna då den organisatoriska kulturen stärks och ger möjlighet att 
kombinera kunskap till ny kunskap. De undersökta företagen har beskrivit 
hur de utnyttjat IBM Connections för att koppla samman människor över 
gränser och genom detta skapat nya relationer baserat på till exempel 
gemensamma kunder eller likartade arbetsuppgifter, ett problem som tidigare 
varit svårare att genomföra då det saknats ett system för global samverkan. 

6.2 Koda kunskap
Nonaka och Takeuchi (1995) lägger stor vikt vid användningen av dialoger 
och interaktion mellan individer för att skapa kunskap. Genom IBM 
Connections verktyg för bloggar, wikis och forum får medarbetarna 
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möjligheten att uttrycka idéer och diskutera över företagets funktionella och 
geografiska gränser. Genom dessa verktyg kan användarna sprida explicit 
och i viss mån tacit kunskap till andra användare som kan ta del av den enligt 
Nonaka (1991) kunskapens transformeringsteori. Fahley och Prusak (1998) 
tar upp det som ett vanligt fel företag gör vid sin kunskapshantering att de 
försöker byta kommunikation mellan människor mot kommunikation mellan 
människor och maskiner eller databaser, genom IBM Connections verktyg 
för informationsdelning är det mänskliga användare som både delar med sig 
av kunskap och tar del av den.

Den kunskapen som sparas genom användandet av IBM Connections lagras 
genom de profiler som är kopplade till en enskild användare och de 
aktiviteter som denne utfört genom IBM Connections. Hansen et al. (1999) 
menar att en organisation antingen kan spara kunskap genom att publicera 
den i datakällor eller genom att se den som delningsbar enbart mellan 
enskilda individer. Den kunskap som finns tillgänglig för användning genom 
IBM Connections sparas i dess servrar men är publicerad som 
kommunikation mellan en eller flera användare och inte lagrad i databaser. 
Inget av de undersökta företagen har vidtagit processer för att strukturera den 
kunskap som finns sparad i systemet, Securitas menar de inte tänkt använda 
sig av IBM Connections på detta sätt utan kunskapen finns i huvudet på deras 
anställda. Alla företagen sparar sina användares profiler, även när de lämnat 
företaget, så att den kunskap som de har publicerat genom sin profil finns 
möjlig att nå.

Holsapple och Joshi (1999) menar att kunskap bör hämtas in och sparas för 
att finnas tillgänglig för användning vid framtida problem. När det kommer 
till att lösa problem så har alla de undersökta företagen oavsiktligt riktat in 
sig på att lösa problem som dyker upp retroaktivt. Sogeti uppger att det i 
deras organisation finns utrymme för att sprida kunskap om hur de kan 
förebygga framtida problem och att detta ibland kan ske, men generellt sett så 
söks inte lösningar på problem upp förrän ett problem väl har uppstått. Fahey 
och Pruska (1998) tar upp för mycket fokusering på dåtid och nutid som ett 
problem för användningen av kunskap och menar att även framtida lösningar 
är viktigt att finna.

En nackdel är att kunskapshantering inte ses som något som bidrar till 
kundnyttan och därför, enligt Starbuck (1992), blir sämre prioriterad. Nonaka 
(1993) menar att denna sortens tid är bland det viktigaste som finns för att 
skapa innovation, ett företags anställda måste få tillgång till tid som de kan 
använda till att utveckla sitt eget och andras arbete. Fahey och Pruska (1998) 
tar upp bristen på tid för att använda sin kunskap till experiment och 
innovation som behövs för att utveckla organisationens arbetssituation. 
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Electrolux uppmanar sina anställda att ta tid åt att dela information medan 
SEB, Sogeti och Securitas uppmuntrar sina anställda att göra det till en del av 
sina arbetsuppgifter att ta hjälp av IBM Connections.

Coleman (1999) ser ett problem i att nya teknologiska lösningar oftast är 
revolutionerande och levererar många förändringar åt organisationen vid ett 
tillfälle medan kulturen hos ett företag är evolutionerande och förändras allt 
eftersom användarna tar till sig nya arbetssätt. Hos SEB, Securitas och 
Electrolux har det upplevts problem med användandet av den terminologin 
som finns relaterad till verktygen som IBM Connections består av. Namnen 
relaterades till användandet av privata sociala medier och gav upphov till 
förvirring angående dess nytta för företaget. Sogeti har upplevt att 
användarna i de nordiska länderna har haft lättare att ta till sig användandet 
då dessa, enligt Sogeti, har haft mera tidigare erfarenhet av social media från 
privatlivet och Coleman (1999) menar att dessa användare har utvecklat en 
relation till verktygen och kan därför enklare ta till sig användandet av dem 
även i arbetslivet.

Securitas använder sig av IBM Connections för att vidareutbilda användarna 
och tankar om att använda verktyget för utbildning finns också hos SEB och 
Electrolux, men de har för tillfället inga lösningar för utbildning via IBM 
Connections tillgängliga. Sena och Shani (1999) ser utbildning, träning och 
simuleringar via ett datorprogram eller nätverk som en möjlighet att sprida 
tacit kunskap mellan organisationens medlemmar. När det kommer till frågan 
om säkerhet som Carlsson (2001) tar upp som en viktig faktor i att koda 
kunskap så bidrar systemet till att skydda informationen från obehöriga med 
hjälp av lösenord och säkerhetssystem.

6.3 Sprida kunskap
Enligt Bradley (1999) behöver ett företag förutom stödjande teknologi ha ett 
syfte med användandet för att klara av att dela kunskap effektivt. Electrolux 
införskaffade IBM Connections på grund av att det fanns en efterfrågan efter 
ett verktyg för dialoger mellan flera användare. Securitas ville förutom att 
effektivisera kommunikationen mellan användarna öka användarnas 
kunskapsnivå, att öka effektiviteten för hur arbete utförs. Coleman (1999) 
menar att organisationer med hjälp av kollborationsverktyg kan öka 
effektiviteten för hur människor arbetar tillsammans och därigenom 
effektivare använda organisationens kunskap, minska överinformation och 
låta resultaten snabbare nå marknaden.

IBM Connections är ett socialt media verktyg som används inom 
organisationer och enligt Wellman (1996) definition ett socialt nätverk av 
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sammankopplade datorer. Sociala nätverk är enligt Hardison et al. (2009) en 
del av det mänskliga beteendet att söka kontakt med andra människor och 
sägs stödja samverkan där människor arbetar mot gemensamma mål med 
delar resurser, erfarenhet och kunskap med varandra. Då IBM Connections är 
ett socialt nätverk per definition så stödjer det även samverkan i den mån att 
programvaran kopplar samman de anställda över olika avstånd och barriärer. 

Jones (2001) menar att KM är en uppenbart kollaborativ process och att alla 
verktyg som gör det möjligt för flera medarbetare att delta i samma arbete 
kan användas för KM. IBM Connections är en social media för användning 
inom företag och tillåter användandet av verktyg för kommunikation och 
kollaboration mellan många användare samtidigt. Socialt nätverkande 
handlar om personers kontakt med varandra och att tillsammans skapa en 
större samling kunskap än vad en enskild individ skulle besitta. Baek et al. 
(1999) kallar denna källa av samlad kunskap för team-memory, group-
memory eller organisation-memory och innebär att organisationen har en 
samlad källa där medarbetare kan finna information och utveckla sin expertis. 
Genom IBM Connections finns det flera sätt att publicera kunskap så att 
medarbetare kan nå och dra nytta av den och bidrar med en kanal för 
kommunikationen mellan användarna vilket Baek et al. (1999) menar är en 
nödvändighet för att kunna lyckas med kunskapsspridning. Newell et al. 
(2009) menar att kunskap i vanliga fall inte skapas av en enskild individ utan 
genom att kombinera flera personers kunnande vilket IBM Connections ger 
en möjlighet till genom sina kollaborativa verktyg.

Enligt Fahey och Prusak (1998) är det ett vanligt misstag att företag missar 
att förstå vikten av en delad kontext för att användarna ska förstå hur och 
varför kunskapshanering är viktigt för organisationen. SEB och Sogeti ville 
med Connections överbrygga gränserna inom organisationen och för 
användarna att kunna dela med sig av sina problem, utmaningar och 
lösningar samt stödja sina kunder lika väl oavsett geografisk placering. 
Coleman (1999) menar att genom att proklamera kunskapshanteringens vikt i 
företagets målsättning kan en organisations kultur utvecklas åt att stödja 
användandet.

Fildelningsfunktionen i IBM Connections möjliggör för överföring av filer 
inom verktyget till en, flera eller alla användare efter önskemål. Coleman 
(1999) menar att det måste finnas en passande infrastruktur för delning av 
kunskap som tillåter användare att sprida arbetsmaterial till sina medarbetare.
Sena och Shani (1999) hävdar att effektiva KM-processer kräver att det finns 
passande verktyg för att sprida kunskap via internet så att flera användare kan 
nå den direkt från flera olika platser. Electrolux, SEB och Sogeti har alla valt 
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att använda sig av kompletternde verktyg för att hantera spridningen av 
dokument.

De fyra undersökta företagen uppmuntrar sina användare till att använda IBM 
Connections till att dela kunskap. Nahapiets och Ghoshals (1998) teori om 
socialt kapital menar att förutom den passande infrastrukturen och tillit 
mellan användare måste finnas en förståelse för varför de är tänkta att arbeta 
genom kollaborationsverktyg så som IBM Connections. De undersökta 
företagen har alla arbetat med att få personer i ledningens position att förstå 
värdet av att ha tillgång till ett system som IBM Connections och genom 
dessa personer nå ut till de tilltänkta användarna och få dessa att förstå nyttan 
verktyget kan bidra med åt organisationen. 

Baek et al. (1999) menar att möjligheten att snabbt kunna sprida information 
är viktigt för grupper av människor som arbetar tillsammans på olika 
geografiska platser. SEB och Securitas använder sig av sitt IBM Connections 
system för att sprida nyheter och information, så som nyhetsbrev från 
ledningen, ut till de olika avdelningarna. Hos SEB, Securitas och Electrolux 
använder sig användarna av IBM Connections för att dela filer med sina 
kollegor. Sogeti anser att verktyget i IBM Connections för att dela filer inte 
är smidigt att använda till att dela filer med och använder istället en tidigare 
lösning för att dela filer. Att inte kunna sprida kunskap effektivtgår emot de 
krav som Coleman (1999) satt upp för att lyckas med spridning av kunskap.

IBM Connections används av SEB för att kommunicera mellan de olika 
avdelningarna i företaget, vilket också är en tanke hos Securitas och 
Electrolux men vissa operativa avdelningar saknar tillgång till IBM 
Connections. Hos Sogeti finns möjligheten att kommunicera över gränserna 
men denna kommunikation är inte utbredd. Sena och Shani (1999), Coleman 
(1999) och Nahapiet och Ghoshal (1998) menar alla att för att kunna använda 
ett kollaborativt verktyg fullt ut måste det finnas en delad kontext mellan 
verktygets användare. Hos Securitas och Electrolux används IBM 
Connections för att skapa en gemensam kontext mellan användare från olika 
avdelningar, bland annat genom användandet av communities. Hos 
Electrolux och Sogeti används communities för att binda samman grupper av 
människor med då ofta projektgrupper, avdelningar eller relaterade 
arbetsuppgifter. Genom den delade kontexten kan företagen undvika 
överinformation och då lättare dra nytta av den information som delas av 
nätverkets användare (Nahapiet & Ghoshal, 1998) samtidigt som det tillåter 
ett effektivare samarbete mellan kollegor på olika geografiska positioner 
(Sena & Shani, 1999).
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Bradley (2011) påpekar vikten av att låta användarna själva börja använda 
verktyget och skapa nätverk hellre än att tvinga eller locka in dem i 
communities där de inte anser sig själva ha ett syfte. Inget av företagen har 
använt sig av någon form av belöning för att motivera till användandet av 
IBM Connections, men hos Sogeti uppmärksammas användarna av sina 
respektive avdelningschefer för deras engagemang i systemet och företaget. 
Coleman (1999) stödjer Sogeti:s metod om indirekta kompensationer för att 
motivera till användandet och ser detta som något som är gemensamt för 
organisationer som lyckats med implementeringen. Coleman (1999) 
presenterar också experimenterande med olika former av kompensationer och 
belöningssystem för att motivera till användande men Newell et al. (2009) 
menar pengar bör undvikas att användas som motivation utan hellre motivera 
med nya utmaningar och projekttyper.

Electrolux och Securitas ser sig själva som huvudsakligen platta 
organisationer med en öppen organisationskultur. Sogeti har en mera delad 
kultur eftersom avdelningarnas kultur skiljer sig från varandra beroende på 
kulturen i landet där de verkar. Hierarkier kan, enligt Sena och Shani (1999), 
ha en negativ effekt på kunskapshantering genom att motverka öppen 
delning. Kulturens flexibilitet är, enligt Coleman (1999), viktig för att kunna
lyckads med kunskapsdelning. Coleman (1999) menar att det kan uppstå 
problem med acceptansen av system som IBM Connections om det saknas en 
passande kultur vid införandet. Samtidigt menar Faems et al. (2007) samt 
Krogh et al. (2000) att brist på tillit mellan de som delar kunskap kan leda till 
att de hellre håller denna för sig själva då de misstänker att de kan missa egna 
fördelar om de delar den med andra. Hos SEB och Sogeti har det upplevts en 
uppfattning om att användare som delar med sig av sin kunskap till andra i 
organisationen förlorar sitt eget värde i och med delningen och att de mister 
det erkännande som de förtjänar för sitt vetande. Om användarna inte förstår 
nyttan för organisationen eller sig själva som enskilda individer så kommer 
de motsätta sig att dela kunskap åt andra användare genom systemet tack vare 
den ökade ansträngningen som krävs för att lära sig använda de nya 
verktygen (Coleman, 1999). Sogeti har försökt förebygga detta genom att 
uppmana användare som delar med sig att tänka på sig själva som experter 
och att de hjälper andra användare att utvecklas i sitt arbete istället.

Faems et al. (2007) och von Krogh et al. (2000) menar att tillit mellan de som 
delar med sig av kunskap är bland det viktigaste för att lyckas med 
kunskapsdelning inom en organisation. Hos SEB har problem upplevts med 
att användare inte litar på den informationen som delas av andra användare 
via IBM Connections. Coleman (1999) menar att ett sätt att skapa tillit mellan 
användare är att skapa en delad kontext för användandet av den delade 
kunskapen och genom denna förstå syftet med att dela kunskap i 
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organisationen. Hos Securitas, Electrolux och Sogeti upplevs däremot att 
systemets uppbyggnad med personliga profiler bidrar med transparangs som 
hjälper till att säkra att informationen kommer från en säker källa.

Enligt Hardison et al. (2009) så börjar anställda bli alltmer bekväma att 
använda IT i sitt arbete även om den underliggande organisationskulturen kan 
innebära ett problem. Sogeti som har använt programvaran längst upplevde få 
problem med den terminologi som används inom sociala medier. De övriga 
företagen hade alla problem med att överföra terminologi från Web 2.0 till att 
gälla inom organisationerna och således även användningen av programmet. 
Det fanns ett motstånd inom organisationskulturen gentemot att använda 
sociala medier inom arbetet då många hade en uppfattning om verktyget 
inom det privata. SEB lade stor vikt vid att använda rätt termer som 
kommunikationsspridningsverktyg hellre än blogg för att låta verktyget få en 
seriös framtoning, av samma anledning motarbetade Electrolux användandet 
av det informella namnet ”Facebook-for-business” Enligt Rudlid och 
Johansson (2010) så är individens inställning viktigt och vägrar denne att 
finna sig i ett nytt arbetssätt så ställer det till med problem för arbete och 
kunskapsöverföring till denne.

6.4 Diskussion
Den tidigare forskningen nämner att IT endast kan överföra data och att det 
krävs mänsklig interaktion för att överföra information och kunskap. Att tro 
att kunskap finns utanför människors huvuden är fel menar både den tidigare 
forskningen och vissa av våra respondenter. Den stora skillnaden med att 
använda sig av ett socialt medieverktyg är just förmågan att interagera mellan 
människor och bygga vidare på diskussioner och information kumulativt så 
att en förståelse kommer till grund och kunskap kodas och sprids mellan de 
anställda. Interaktionen möjliggör kunskapsöverföring. 

Att utnyttja profilerna som en kunskapskartläggning är något som de fyra 
företagen har gemensamt även om det inte görs uttryckligen. Den finns där 
och är tillgänglig för alla som har tillgång till systemet. Snabbt och enkelt kan 
personalen hitta den de söker vilket är tanken bakom en kunskapskarta. 
Skulle företaget vilja göra en riktigt grafisk kunskapskarta är profilerna till 
stor hjälp för att kartlägga var kunskapen finns. 

Genom att föra diskussioner över IBM Connections istället för via e-mail blir 
det inte bara snabbare, interaktivare och mer hanterbart. Kunskapen sparas in 
i företaget på en helt ny nivå eftersom det inte läggs undan i någons e-
mailkonto utan finns synligt för de som jobbar inom företaget. Ur 
mailkonversationer kan det komma fram mycket viktig fakta och slutsatser 
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som leder till kunskap. Genom att detta tas fram i ljuset via kommentarer i en 
blogg eller en wiki så kodas det in i företaget på helt nya nivåer samtidigt 
som säkerhetsnivåerna på programmet skyddar kunskapen från att obehöriga 
ska få tillträde. 

All teori och tidigare forskning är överens om att samverkan och sociala 
interaktioner främjar KM. Det gör denna typ av verktyg effektivare för 
kunskapsspridning i förhållande till traditionella intranät där information 
enbart presenteras och inte diskuteras. Sociala medier möjliggör även att 
skapa nya gemensamma kontexter vilket den teoretiska referensramen 
betonar som en viktig del för en effektiv kunskapsöverföring. Inte bara skapa 
gemensamma kontexter över geografiska och funktionella förhållanden utan 
även utan krav på fysisk interaktion som sker direkt. 

Flera av företagen upplevde kulturella problem med den nya teknologin och 
dess terminologi. Det handlar troligtvis om ett generationsskifte bland de IT-
teknologier som finns inom företagen och sociala mediers utbredning inom 
den externa världen, utanför företaget. Det är svårt att se nyttan med något 
som så starkt förknippas med ett tidsfördriv. Respondenternas olika
erfarenhet av verktyget visar även på att organisationen i takt med att tiden 
går vänjer sig vid den nya terminologin och de sociala funktionerna och 
förstår nyttan av dem. Sociala medier är en relativit ny typ av verktyg och 
troligtvis kommer dess utbredning och funktion bara att växa när användarna 
vänjer sig och fler företag ser nyttan, detta verkar alla respondenter vara 
överens om. 

Lösningar som ännu inte hanteras av företagen genom sociala medie-
plattformar innefattar:

 Kunskapskartor tas inte aktivt fram genom sociala medier utan 
kartläggningen sker tack vare uppbyggandet av relationer mellan 
kollegor och taggningen av de personliga profilerna.

 Den kunskap som sparas genom den sociala medieplattformen är i 
huvudsak retroaktiv och mindre uppmärksamhet ges åt proaktiv 
insamling och sparande av kunskap. Utbildning och träning i 
processer är också ett användningsområde för sociala medie-
plattformar som inte tillämpas idag.

 Kulturen och viljan för att dela med sig av kunskap var ofta ett 
problem för kunskapsspridningen i sig och hindrade användare att 
dela kunskap effektivt genom den social media plattformen.
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7 Avslutning
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi tagit från tidigare analys och 
diskussion, samt förslag på fortsatt forskning kring detta område. 
Slutsatserna är presenterade i punktform utifrån våra frågeställningar hur 
organisationer kan kartlägga, koda och sprida kunskap med hjälp av interna 
sociala medier.

Vi har genomfört en undersökning med syfte att beskriva hur företag kan 
använda sig av interna sociala medier för att underlätta KM-processer. Vi har 
därför gjort en litteraturstudie av programmet IBM Connections och med 
hjälp av denna information genomfört intervjuer med fyra företag som 
använder sig utav det interna sociala medieplattformen IBM Connections. 
Studien har baserats på frågeställningar vars slutsatser från undersökningen 
presenteras i följande text:

7.1 Slutsats
Interna sociala medier ger företag goda möjligheter att förenkla och 
underlätta av processerna för att kartlägga, koda och sprida kunskap inom 
KM-processen tack vare dess möjlighet till social interaktion. Organisationer
kan med hjälp av sociala interna medier:

 Kartlägga kunskap automatiskt genom att verktyget skapar relationer 
mellan individer som taggat upp sina personliga profiler med kunskap
och därigenom göra dessa profiler sökbara. Kartorna kan i sin tur 
hjälpa organisationen att socialisera in nya medlemmar och att 
identifiera tillgänlig kunskap samt kunskapsbehov för processerna.
Organisationer bör se värdet i att använda de personliga profilerna 
och taggningen som en form av kunskapskartläggning.

 Koda kunskap som är explicit och göra den tillgänglig för framtida 
arbete, även efter att de anställda har slutat. Företag bör även använda 
kunskapskällorna proaktivt genom utbildning och träning med hjälp 
av sociala interna medier. Kunskap om processers best-practise kan 
spridas genom att koda denna för användning  i den sociala media-
plattformen.

 Sprida kunskap genom att de anställda delar med sig av sin expertis i 
wikis, bloggar och forum för diskussioner, ställer frågor och 
samarbetar över funktionella och geografiska gränser. Kunskapen kan 
kombineras och skapa ny kumulativ kunskap genom kollaboration 
mellan användare. Möjligheten att interagera med varandra ger större 
potential för överföring av tacit kunskap.
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7.2 Förslag till fortsatt forskning
Denna studie har undersökt hur företag kan använda sig av sociala medie-
plattformar för att underlätta för KM-processer och då det inte är ett väl 
etablerat verktyg bland företag idag så skulle det vara intressant att göra en 
liknande studie i framtiden för att undersöka hur fenomenet utvecklas. 
Framtida forskning skulle också kunna undersöka hur fenomenet ser ut under 
ett längre tidsperspektiv och med fler undersökningsobjekt för att ytterligare 
bredda kunskapsområdet och bygga vidare på denna undersöknings resultat 
samt för att validera dessa. Ytterligare forskningsupplägg kan vara intressanta 
för ämnet som begränsats i denna undersöning på grund av val av upplägg
samt tids och resursbegränsningar.

Undersökningens avgränsning baserades på den tidigare forskningens resultat 
och bidrog till att rikta undersökning gentemot kartläggning, kodning och 
spridning av KM-processer. Att undersöka skapandet och applicerandet av 
kunskap med hjälp av sociala medier hade varit ett intressant syfte för en 
framtida undersökning.

Denna undersökning har riktas in på det interna sociala medieverktyget IBM 
Connections då detta innehåller de verktyg som är vanliga inom den privata 
Web 2.0 idag och som vi tror att de flesta användare har någon form av 
relation till. Det finns förstås fler plattformar som innehåller liknande eller 
samma typer av verktyg och det finns även externa sociala medier 
tillgängliga via webben som företag kan använda med samma syfte. Att göra 
en undersökning med dessa variabler som utgångspunkt är ett möjligt förslag 
till fortsatt forskning.
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Bilaga 1 Intervjuhandledning

Företagsinfo
Hur många anställda finns hos ert företag?

Hur många använder IBM Connections (IC)?

Genomsnittsålder på anställda?
Genomsnittsåldern på de anställda som använder IC?

Hur länge har ni använt IC?

Vilka använder verktyget inom organisationen?
Är IC tillgängligt för användare på operativ nivå?

Finns det möjlighet för era anställda att fritt uttrycka sina tankar i 
organisationen?

Stödjer er organisationskultur användandet av sociala medier för att utföra 
vissa uppgifter?

Tillåter organisationen att användarna deltar aktivt i sociala 
medier? 
Avsätts tid till användandet av sociala medier under 
arbetsdagen? Som att läsa e-mail?

Har det funnits något kulturellt motstånd mot användandet av IC? Motvilja 
mot att använda det, hellre använda tidigare kommunikationskanaler?

Används någon form kompensationer eller belöningar för att motivera till 
användning av IC? 

Används någon form av bestraffning för att motivera till 
användning av IC?

Vad hade ni för syfte med att införa IC i organisationen?

Funktioner IBM Connections
Vilka av IC:s funktioner använder ni er av?

Blogg, forum, profiler, wikis, fildelning, aktiviteter, event?

Vilken information ska, bör, kan publiceras i IC?
Vilken information ska inte, bör inte, kan inte publiceras i IC?
Vad händer om otillåten information publiceras i IC?

Hur uppdateras informationen i IC:s olika verktyg, hur ofta och av vem?



73

Hur stor del av det som publiceras i IC är användargenererat?

Sker kommunikation mellan olika avdelningar via IC?

Använder ni användarprofiler?
Vilken information ska publiceras i användarprofilen?

Används bloggar? 
Vad är det huvudsakliga syftet med era bloggar?

Hur tilldelas IC åt nya medlemmar i organisationen?

Utnyttjar ni IC för att träna upp anställda i olika rutiner, arbetsuppgifter eller 
policyer?

Hur tränar ni era anställda via IC? Används t.ex. know what, 
best practices, Träning via blogg eller Tekniska beskrivningar 
för utbildning?

Har ni upplevt att IC programvaran skapat problem för användandet? Vad?

Säkerhet
Vad finns det för säkerhetsskydd för att komma in i programmet? Lösenord, 
säkerhetsrutiner m.m. ?

Kan användare komma åt IC i hemmet?
Kan användare komma åt IC via mobilen?

Kunskapsrelaterat
Hur ser er policy ut för hantering av kunskap i organisationen? Vad har ni för 
riktlinjer för att hantera kunskap?

Hur arbetar organisationen med att koda/spara kunskap?
Skulle ni kunna tänka er att koda/spara kunskap med hjälp av 
IC?

Hur arbetar organisationen med att sprida kunskap?
Skulle ni kunna tänka er att sprida kunskap via IC?

Hur arbetar organisationen med att kartlägga vart kunskap finns?
Skulle ni kunna tänka er att använda IC för att kartlägga 
kunskap?

Hur används nya lärdomar och kunskap som ni samlar in i ert företag?
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Används kunskapen som samlas in till att hantera nuvarande 
problem, retroaktivt?
Används kunskapen som samlas in till att förebygga framtida 
problem, proaktivt?

Delning
Uppmuntrar företaget sina anställda till att dela med sig av sin kunskap till 
resten av organisationen? 

Delas erfarenheter mellan IC användarna? 
Vilken respons har delningen haft från användarnas sida? Aktiv 
delning? Reserverat motstånd?

Hur uppfattar organisationens medlemmar kunskapsdelningen?

Litar användarna på varandra när det kommer till delning av kunskap? Att 
informationen är korrekt information? 

Ges användarna tid till att diskutera kring problem via IC? 

Får användarna uppdatera, ändra och sprida sin kunskap fritt eller styr 
företaget vad som ska finnas publicerat på IC?

Lägger ni upp information om företaget och nyheter, så som nyhetsbrev, via 
IC?

Försöker företaget skapa en delad förståelse (kontext) i olika situationer (så 
som projekt) mellan användare genom att ta hjälp av grupper?

Kombinerar ni olika människors/gruppers skiljda kompetenser?
Kan ni tänka er att göra detta via IC?

Kunskapskartläggning
Används någon form av kartläggning för vart kunskapen i organisationen 
finns?

Hur ofta gör ni kunskapskartläggning? 
Använder ni IC för att göra en kunskapskartläggning?

Använder ni er av kunskapskartläggning för att avgöra anställdas behov av 
kunskap?

Används IC för att identifiera vilken kunskap enskilda användare sitter på?
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Används IC för att identifiera vart personer finns geografiskt sett?

Kodning
Hur arbetar ni med lagring av kunskap?

Försöker ni lagra kunskap med hjälp av IC?

Försöker ni samla in tacit (tyst/svårdelad) kunskap som finns hos era 
anställda?

Använder ni er av IC för att samla in tacit kunskap?
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Bilaga 2 Analys av insamlad empiri
Övre - Underkategorier SEB Securitas Electrolux Sogeti
Program
-met

Version 3.0 2.5 3.0 (2.5) 3.0 (2.5)
Infört Jan -12 Höst -10 Höst -10 Okt -09

Socialt 
nätverk/ 
media

Alla anställda x (inte 
väktare)

(inte enskilt) x

Alla funktioner x x x x
100-tal ”bidragande” användare x x x x
Främst profiler x x x
Främst Communities x x x
Främst bloggar x
Svårare med bloggar x
Svårare med aktiviteter x x
Konkurrerande verktyg innan x (e-mail) x X
Användargenererat x x x X
Utbildas i programmet x x X

Kunskap
skartlägg
ning

Utnyttjas ej som kartläggning x x x x
Profiler, taggar samt sökning används x x x x
Skapar profil automatiskt x (namn och 

mail)
x x

Utnyttja nuvarande status (få) x (få)

Spara 
kunskap

Uppmuntra till Connections x x x x
Spara användare x x x x
Företagsinformation via connections x x
Utnyttjar wikis och bloggar x x x
Kunskapen finns i huvudet x
Utnyttjar filer x x X (proj-

verktyg)

Dela 
kunskap

Utbildning via connections (tanke) x (tanke)
Överbrygger geografiska gränser x x x x
Överbryggar enhetsgränser x (inte prd) (inte väktare) (inte alla)
Skapa gemensam kontext x x
Dialoger x x x
Lösa befintliga problem x x x x
Lösa framtida problem

Problem

Inga belöningar x x x (uppmuntran
)

Problem med terminologin x x x
Delad kunskap, mindre eget värde x x
Inte litar på informationen x
Korrigera olämpligt material x x x x
Verktyget ”omodernt” x x
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Bilaga 3 Skärmdumpar från IBM Connections 1
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Bilaga 4 Skärmdumpar från IBM Connections 2


