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Sammanfattning 
  
Wiki är en applikation där kunskap kan utbytas mellan användarna på ett säkert sätt och som 
möjliggör att idéflödet ökar på företag vilket kan leda till att en stor kunskapsbank skapas. 
Syftet med denna studie är att ge svar på hur kunskapsdelning sker mellan människor med 
hjälp av Wiki och varför användandet av Wiki skiljer sig mellan olika användare. 
  
Kandidatuppsatsen har utförts på olika it/logistik företag i Kronobergs region. Studien har 
utförts genom en kvantitativ metod och baseras på UTAUT (Unified theory of acceptance 
and use of technology) modellen.  Resultatet analyserar faktorer som påverkar användarnas 
motivation och Wikis användbarhet till kunskapsdelning som verktyg. 
  
Slutsatsen besvarar frågeställningen som ställs i syftet, om varför användandet av Wiki 
skiljer sig mellan användarna, vilket visade sig ha en koppling till ledningens stöd/feedback. 
   
Nyckelord: Wiki, Knowledge Management, Enterprise 2.0, UTAUT modellen, motivation, 
kunskapsdelning, 
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Summary 
 
Wiki is a type of collaboration website that allows users to upload, edit, and remove 
content present on a webpage. The goal of this study is to form a comprehensive meaning, 
definition, or answer on a specific subject matter. The aim of Wiki is sharing information 
between users, creating new ideas and building database of knowledge. 
  
The study was conducted among it/logistics companies in Kronoberg region. It’s aim is to 
provide answer on how is this sharing of information between users carried out and why it 
is different between different users and establishing what factors have a significant effect 
on this exchange. 
  
The study was performed using quantitive methods and are based on UTAUT (Unified 
theory of acceptance and use of technology) model. 
  
The results of the study analyse factors that significantly affect motivation to sharing 
knowledge and its flow between users and what organizations have to know when they 
decide to create knowledge database, what factors affect sharing knowledge and how 
motivation influence creating new content and sharing knowledge. 
  
Keywords: Wiki, Knowledge Management, Enterprise 2.0, UTAUT model, motivation, 
knowledge sharing 

 
  



   
 

   
 

Förord 
 
Efter tre studerande år på Centrum för Informationslogistik (CIL) är vi nu inne på det sista 
momentet; kandidatuppsatsen inom informationslogistikprogrammet (180hp). 
Till denna uppsats vill vi tacka vår handledare Fabian von Scheéle för hans engagemang 
till att vilja hjälpa oss med att lyckas med vår studie och guidat oss igenom arbetet med 
olika verktyg och tips. Vi vill också tacka de olika företag som har tagit sig tid att svara på 
vårt frågeformulär och delat med sig av deras tyckande, stort tack! 
  
Maj 2016 
  
Ewa Wroblewska och Sara Hammarsten 
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1 Inledning  
I kommande kapitel så tas inledning/bakgrund, tidigare forskning, problemformulering, 
syfte/frågeställning, avgränsning upp och som följs med en fortsatt disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Det blir allt fler och fler företag på marknaden vilket betyder att företagen måste hela tiden 
utvecklas och förbättras för att vinna över sina konkurrenter. För att företag ska vara mer 
konkurrenskraftiga så behöver de tillvarata på kunskapen som redan finns i företaget 
(Davenport & Prusak, 1998). 
För att fler ska vilja dela kunskap med andra så måste både motivationen och 
engagemanget ökas samt att fler av de anställda på företagen måste vilja skapa en 
kunskapsbank tillsammans för att bli mer framgångsrika. 
 
Knowledge management som på svenska kallas för kunskapshantering har 
uppmärksamhets i flera avhandlingar, böcker och forskningar. Begreppet syftar till att 
sprida och skapa kunskap. Under 1900-talet har informationstekniken ökat hos företagen 
och därefter har även teknik skapats för att bevara och dela kunskap, vilket har ökat mer 
och mer hos företagen. Knowledge management har utvecklats och därigenom har 
Enterprise 2.0 skapats och som syftar till att hantera och underlätta kunskaps delning inom 
företag. 
  
Wikipedia är ett enda stort uppslagsverk där vem som helst har behörighet att redigera 
eller skapa artiklar. Wikipedia finns över hela världen och den växer dagligen hela tiden. 
Benämningen Wikipedia uppkom på grund av att Wiki betyder ’snabb’ på hawaiiska och 
Pedia betyder ’Encyclopedia’ som härstammar från England, Wikipedia skapades av 
Jimmy Wales och Larry Sanger år 2001 (Wikipedia, 2016). 
  
Applikationen Wiki uppkom efter Ward Cunningham då han ville skapa en applikation för 
att dela kunskap mellan de anställda internt och Wiki grundar sig på Wikipedias koncept. 
Wiki är ett populärt verktyg som också kallas för social mjukvara eller socialt intranät och 
som ingår i Enterprise 2.0. Wiki syftar till att man ska kunna hitta det man letar efter fort 
och dela sin kunskap med andra. Där kan samtliga som har behörighet till Wiki dela 
information, idéer och kunskap med varandra. Wiki kan skapas i företags intranät 
exempelvis i SharePoint där de även kan välja vilka funktioner som dem vill ha med för 
att de anställda ska använda applikationen, den kan även skapas för bara ett team eller en 
Wikis externt exempelvis för deras kunder. 
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En Wiki kan bestå av inlägg, redigera inlägg, ta bort, lägga till länkar som stöd för 
inlägget samt följa inlägg så att man blir uppdaterad (Härnqvist 2008). 
 
För att en Wiki ska bli användbart för kunskaps delning räcker det inte med att 
organisationer implementerar en Wiki utan de viktigaste faktorerna som är avgörande för 
framgång är medarbetarnas förståelse av systemet, deras medverkan och motivation. 
Genom en kvantitativ studie med en deduktiv ansats så riktar sig denna studie till att 
undersöka hur användningen av Wiki skiljer sig åt mellan olika användare och vad 
organisationer måste ta i hänsyn till för att lyckas när ett Wiki projekt genomförs. 
 

1.2 Tidigare forskning 
Många forskare hävdar att kunskap är en av de viktigaste organisatoriska tillgångarna för 
att nå långsiktiga konkurrensfördelar (Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka & von Krogh, 
2009, Nilsson, 1999). Knowledge Management (KM) är ett område som handlar om 
kunskapsdelning och kunskapshantering. Inom KM arbetas det med hur man ska lyckas att 
sprida kunskap inom organisationer och hur man ska kunna nyttja de anställdas kunskaper. 
  
Mansour (2012) hittade i sin forskning att användning av Enterprise 2.0 tekniken och 
själva applikationen Wiki påverkas i stor grad av organisationsstrukturen. De sociala 
relationerna hierarki och makt som finns i organisationen påverkar hur Wiki uppfattas och 
används i organisationer. Mansour (2012) pekar på att om Wiki ska leda till ett effektivt 
kunskapsutbyte måste den uppfattas som en öppen plats där medlemmar fritt kan diskutera 
och agera. Den öppenheten kommer då att driva utvecklingen av nya relationer och 
interaktioner som ska styra Wiki (Mansour 2012). 
Bhatti, Baile och Yasin (2011) fann i sin forskning att om Wiki ska användas av 
medlemmar måste den även uppfylla användarens mål. Målet kan vara olika till varje 
medlem beroende på medlemmens behov, det kan till exempel vara att man vill 
effektivisera och underlätta arbetet. 
Riege, A. (2005) hävdar att det finns tre anledningar till att det uppstår hinder med 
användning av Enterprise 2.0 och kunskapsdelning, han delade in dem till: 
organisatoriska, personliga och tekniska hindren. Bland personliga hindren pekar han på 
problem så som användarens rädsla för erkännande från chefer och kollegor samt rädsla 
att man har otillräckligt kunskap, bristande tid, makt, bristande tilltro till att kunskapen 
man har är användbar och korrekt. Bland tekniska hindren pekar han bland annat på 
bristande support och otillräcklig utbildning. Bland de organisatoriska hindren är det 
bristande stödledning, brist på belöningssystem som erkänner och motiverar individer. 
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Detta lyfts även fram av Zhao, Zhang, Wagner & Chen, (2012) som skriver vidare att 
potentiella användare måste finna tillräckligt med Wiki innehåll. Enligt  Zhao et al. (2012) 
så sker inte användningen av Wiki automatisk utan den ökar löpande från först de icke-
materiella förändringar såsom stavningskontroll, uppdatering och tillägg av länkar till mer 
omfattande bidrag med egna ändringar och tillägg av ny information. Ledningens roll efter 
implementering av Wiki blir då att stödja medarbetare och säkerställa att Wiki ska ha 
tillräckligt med information. Detta kan organisationer göra på olika sätt, genom att tvinga 
medarbetarna, införa belöningar för aktivitet eller genom att skapa ambassadörer som ska 
ha ansvar att övervaka och styra innehållet med intressanta ämnen och artiklar skriver 
Zhao et al. (2012). 

1.3 Problemformulering 
Motivation har en stor roll för att man ska vilja dela med sig av sin kunskap med andra. 
Det är inte lätt att undersöka motivationen hos de anställda och hur deras vilja är att dela 
kunskap med hjälp av Wiki eftersom den påverkas av flera faktorer. 
I studien utgår vi ifrån att användaren först måste acceptera systemet för att hitta nyttan 
med den. Nästa steg i processen är att dela kunskap med andra dock sker den processen 
inte så intensivt då användaren börjar i mindre steg; läsa, kommentera kort eller rätta 
mindre fel för att senare övergå till att delta fullt ut. 
  
Det som vi är intresserade av att undersöka är hur motivation kan ökas för att dela 
kunskap med varandra med hjälp av Wiki och vad organisationer måste ta hänsyn till när 
ett Wiki projekt genomförs i en organisation. 
  
Användarens deltagande kan påverkas av flera faktorer som till exempel uppfattning om 
hur individen uppfattar hur andra vill att systemet ska användas, tillit till andra, hur 
användaren upplevs ha kontroll och vilket tekniskt stöd som finns samt hur ledningen 
agerar. 
  
För att undersöka hur de faktorerna ovan påverkar motivationen bestämde vi oss för att 
använda UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) modellen. 
Modellen utvecklades främst för att identifiera vilken motivation som finns för att kunna 
göra ett godkännande av det nya datasystemet. Modellen sammanställer åtta olika teorier 
från psykologi, sociologi och informatik som kopplar samman fyra faktorer som: 
Förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande och underlättande 
förutsättningar (Venkatesh, M, Davis G., & Davis F., 2003). 
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De fyra identifierade faktorerna påverkar användarens beteende och motivation att 
använda sig av ett system. Fyra ytterligare faktorer som påverkar är ålder, kön, erfarenhet 
och frivilligt användande av systemet (Vankatesh et al. 2003). 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att ge svar på hur kunskapsdelning sker mellan människor med 
hjälp av Wiki och varför användandet av Wiki skiljer sig mellan olika användare. Men 
även få fram varför en grupp aktivt deltar medan andra avstår från att använda 
applikationen. För att få syftet besvarat har vi utformat en frågeställning. 
 

-‐ Vad är det som gör att vissa medarbetare är mer motiverade än andra till att vilja 
dela med sig av sin kunskap? 
 

1.5 Avgränsning 
Vår undersökning gäller bara kunskapdelning som sker mellan användarna internt med 
hjälp av Wiki. Undersökningen fokuserar inte på de tekniska aspekter av Wiki utan 
fokusen är på de mänskliga aspekterna. 
 

1.6 Målgrupp 
Vår målgrupp för rapporten är företag som vill bevara de anställdas kunskap i företaget. 
Även företag som redan använder sig av Wiki kan skapa sig en förståelse om hur Wiki 
uppfattas och används av andra användare samtidigt förstå varför medarbetarna bidrar mer 
eller mindre med kunskap i företagets Wiki.  
Den andra målgruppen för studien är studenter som är intresserade av ämnet. 

  

1.7 Disposition  
I studien kommer följande kapitel att presenteras. 
 

● Kapitel 1 - Introduktion 
Här presenteras bakgrund/tidigare 
forskning/problemformulering/syftet/avgränsning/målgrupp och som avslutas med 
en fortsatt disposition till studien. 
 
● Kapitel 2 - Teori 
Här beskrivs den teoretiska referensramen. 
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● Kapitel 3 - Metod 
Behandlar de metodologiska val vi gjort samt hur vi genomfört vår studie. Här 
beskriver vi arbetets tillförlitlighet och datainsamlingsprocess. 
 
● Kapitel 4 - Resultat 
Behandlar den data vi samlat in genom enkät undersökningen. 
 
● Kapitel 5 - Reflektion/diskussion 
Analys av de empiriska data samt teoretisk referensram. Här kopplar vi 
samman  de teorier vi beskriver med de empiriska data som vi samlat in under 
studien. 
Kapitlet avslutas med en metodreflektion. 
 
● Kapitel 6 - Avslutning 
Här redogörs för de slutsatser vi dragit av analysen samt rekommendationer till 
fortsatt forskning. 
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2 Teori 
Följande kapitel tar upp teorier som är lämpliga att ta upp för denna studie. 

2.1 Vad är Wiki och varför används den? 
Wiki är en webbplats som möjliggör att en grupp människor kan dela idéer med varandra 
och detta görs genom att skapa sidor som man sedan länkar ihop. 
En organisation kan använda Wiki-sidor i många olika syften, till exempel för att dela 
stora mängder information. En Wiki kan skapas av organisationer som berör hela deras 
organisation, via deras skapta Wiki kan alla medverka och delge information om 
exempelvis organisationens tjänster eller vad de nu vill använda Wikin till. Om någon i 
organisationen har publicerat ett inlägg på Wiki så kan den som har behörighet till Wikin 
ändra inlägget, lägga till eller sätta in stödlänkar (Microsoft 2016). 
Alla som har behörighet till Wiki har ett gemensamt ansvarstagande till att säkerställa att 
innehållet är relevant och äkta samt bidra med egen kunskap. Kunskap skapas 
kontinuerligt då alla medlemmar, med olika kunskap och erfarenheter, bidrar på samma 
villkor. För att säkerställa att informationen är korrekt och relevant kan organisationer 
använda sig av exempelvis redigerare som har i uppgift att se till att innehållet är relevant 
och korrekt. Wiki hos organisationer ökas och förbättras om användarna publicerar och 
uppdaterar informationen (Microsoft 2016). 
Hos Wiki är enligt Jing & Fan (2008) den viktigaste egenskapen att alla medlemmar som 
bidrar har likställda villkor vid utformning av kunskap. Den decentraliseringen bidrar till 
att användarens vilja att bli aktiv ökar (Jing & Fan, 2008). 
Företag som använder sig av Wiki skapar en bred kunskapsbank om den används flitigt av 
alla på företaget. Genom att allt dokumenteras så “glöms” inget bort och det går snabbt att 
söka sig fram i Wikis vilket leder till att idéer strömmar in ännu mer (Härnqvist 2008). 

2.2 Enterprise 2.0 och sociala intranät 
Wiki är en av flera verktyg som ingår i Enterprise 2.0. och som handlar om användandet 
av sociala plattformar internt inom företagen, mellan olika företag eller med företagets 
partners/kunder. Begreppen "Enterprise 2.0" och "sociala intranät" myntades av McAfee 
(2006) och används flitig idag i samband med intranät och andra affärsverktyg. 
Lundgren, Strandh och Johansson (2012) definierar begreppen Enterprise 2.0 och sociala 
intranät som ”Ett intranät som innehåller flera olika sociala funktioner där medarbetarna 
enkelt kan ta kontakt, kommunicera och dela kunskap med varandra” (Lundgren, Strandh 
& Johansson 2012). 
Det som är utmärkande för Enterprise 2.0 är att de anställda själva avgör och kontrollerar 
innehållet. Beroende på om man har behörighet till Wikin så kan samtliga skapa profiler, 
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kommentera publicerade inlägg, publicera egna inlägg, ordna kunskap- eller intresse 
grupper där de kan diskutera, arbeta tillsammans och dela kunskap med varandra. 
Enterprise 2.0 eller ett socialt intranät kopplar samman teknik på en och samma plats så 
som Wikis, projektkommunikation, bloggar, hantera dokument och forum där man kan 
diskutera. Allt som finns på intranätet är sökbart vilket leder till att man snabbt kan finna 
det man söker och genom att använda socialt intranät så ökar det engagemanget, det 
sociala nät verkandet och effektiviteten (SiteVision 2016). 

2.3 Motivation 3.0 
Motivation är ett begrepp som består av flera dimensioner så som individens inställning, 
mål, känslor och uppfattning om dennes egna kompetens. Det finns många 
motivationsteorier att utgå ifrån, men eftersom de faktorer från modellen UTAUT som vi 
utgått ifrån, att användningen påverkas av användarens uppfattning om system uppfyller 
användarens mål, så tror vi att Motivation 3.0 passar bra in på vår forskning.   
  
Motivation 3.0 är ett nyare sätt att tänka på och denna teori handlar inte om att ge belöning 
till människor för att motivera dem vilket många gör och använder sig av idag. Motivation 
3.0 handlar om individens engagemang, alltså individens mentala drivkraft som ökar 
motivation hos till exempel de anställda i företaget (Pink 2010). Daniel Pink som står 
bakom begreppet Motivation 3.0 lyfter fram Decis och Ryan motivationsteori som 
hävdade att medarbetare blir mer motiverade att prestera bra om tre grundläggande 
psykologiska behov tillgodoses. Dessa är: behovet att uppleva sig kompetent, behovet av 
att uppleva självbestämmande och behovet av samhörighet. 
  
Deci & Ryan (2000) beskriver att motivation består av tre huvudkomponenter: 

1. Inre motivation: Att man utför något för sin egen skull. Exempelvis är att den 
anställde själv och frivilligt vill hjälpa sina medarbetare genom att besvara frågor 
för att den anställde ska nå sina mål. 

2. Yttre motivation: Att göra slags aktivitet för att någon har sagt att man ska eller 
gör det på eget initiativ. Exempelvis är att den anställde är tillsagd till att publicera 
inlägg eller artiklar. 

3. Amotivation: Här är det tvärtom då man själv väljer att inte utföra exempelvis en 
aktivitet för att inte intresset finns eller att den anställde inte ser nyttan och struntar 
därmed i att använda eller skriva i systemet. 

  
Deci och Ryan (2000) hävdar att när individen upplever att man har kontroll eller kan 
kontrollera sina val så ökar motivationen och personen fortsätter med sin aktivitet. 
Människor  behöver  relatera till personer i sin omgivning, Den känslan av samhörighet 
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uppstår när individen känner en koppling till de övriga i sin omgivning och när det sker en 
återkoppling från andra. Den känsla uppstår även när individen utför aktiviteter som 
upplevs vara intressanta, stimulerande eller roliga. En annan faktor som Ryan och Deci 
lyfter fram är glädje av de sociala interaktionerna som är i kontakt med andra (Ryan & 
Deci, 2000). 
  
Pink (2010) som utgår från Ryan och Decis teorier hävdar att individer har en medfödd 
längtan efter självständighet och självbestämmande vilket leder till att de vill skapa ny 
kunskap och få känna en samhörighet med andra individer. De medfödda behoven som 
Pink (2010) har fokuserat på är individens behov av att kunna bestämma över sitt egna liv 
så är det viktigt att ledningen ger sina anställda en mening med deras arbete genom att 
exempelvis ge dem mer eget ansvar för att de ska känna sig mer motiverade. 
Pink (2010) menar att gör ledningen så att sina anställda känner att de utför ett viktigt och 
betydande arbete för hela företaget tenderar att bli mer motiverade och ansvarstagande än 
de som inte förstår vikten av varför uppgiften görs. 
  
Pink (2010) hävdar att många företag idag motiveras med belöningssystem fast de finns 
bevis på att belöning ger motsatt effekt på långt skikt. Att använda belöningssystem 
resulterar ofta i att individens sätt att tänka blir avgränsad och fokusen minskas på det som 
ska göras. Morötter och piskor (belöning och straff) används ännu idag men det inte 
många vet är att de bara ger en ökad fokuseringseffekt på kort sikt men på en längre skikt 
minskas individens engagemang och sin inre motivation. Genom att företag, skolor 
osv.  använder sig av morötter och piskor så kan det innebära att de avtar i deras 
prestation, minskar kreativiteten, framkallar beroende, får kortsiktigt tänkande, 
uppmuntrar till genvägar och fusk, minskar inre motivation och kan ta bort det goda 
beteendet hos individen. Morötter och piskor kan fungera men då är det oftast när det 
handlar om rutinarbete på grund av att det måste göras och ingen inre motivation eller 
kreativitet behövs (Pink 2010). 
  
Pink (2010) tar upp tre olika element som är grunden till motivation 3.0 nämligen 
självstyrning, mästerskap och mening. Självstyrning är att individer kan styra sitt arbete 
själva, att de får bestämma själva hur de vill lägga upp sitt arbete, hur de ska utföra 
arbetet, vilka de ska utföra de med, var arbetet ska utföras osv. 
 

2.4 Olika typer av användarna 
Lüders (2013) delade upp användarna av sociala intranät i två olika grupper beroende på 
deras vilja att dela med sig av information och kunskap. I den första gruppen finns de 
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bidragande användarna som aktivt skriver, delar information och kunskap med varandra. I 
den andra gruppen är de motvilliga användarna som använder information bara för att läsa 
och är inte aktiva med kunskapsöverföring. Lüders (2013) fann att i den första gruppen 
finns större förståelse att kunskap är något som ska delas med de andra i organisationen 
eftersom att det har positiva effekter. Medan den andra gruppen inte ser eller har inget 
behov av att dela kunskap med andra eftersom de redan har ett välbeprövat sätt för det 
(Lüders.2013). 
  
Lundgren, Strandh & Johansson (refererad till Jackson, P, Gownder, J.P., Wiramihardja, 
L, 2009) delar in användarna av sociala medier i följande fem kategorier: 
  

1. Kreatörerna: dem som skapar intranätet, de är aktiva , skriver blogg, publicerar 
artiklar och lägger ut information. 

2. Kritikerna: dem som reagerar på det kreatörerna skapar. Inom den gruppen 
kommenteras bloggposterna, texter, recenserar artiklarna osv. 

3. Samlarna: inom den grupp användarna samlar på länkar, foton, filmer och 
använder sig av RSS-flöden. 

4. Deltagarna:  Den gruppen använder sociala medier för att nät verka , inom den 
gruppen agerar och samverkar man även med andra. 

5. Åskådarna: Till den gruppen tillhör konsumenter av information. Inom den grupp 
medlemmar  använder sociala intranät enligt för att  läsa och konsumera 
information som andra skapar. 
(Lundgren, Strandh & Johansson 2012). 

  
Denna uppdelning av användarna ovan var till hjälp för att förklara användarnas beteende 
och hjälpte oss att tolka vårt resultat. 
 
2.5 UTAUT modellen 
 Venkatesh et al. (2003) skapade en modell som kallas för UTAUT (Unified theory of 
acceptance and use of technology). UTAUT är en av de nyare användaracceptans-
modellerna som har vuxit sig fram inom forskningsområdet. Den uppstod på grund av 
behov att utveckla vidare TAM2 och TAM (Technology Acceptance Model) modellen 
som inte täckte användarens perspektiv helt. UTAUT modellen består av åtta teorier som 
de slog ihop för att få allt inom informatik, sociologi och psykologi på en och samma 
plats. Modellen skapades med syfte till att förklara varför informationsteknik används av 
människor. De åtta teorier som UTAUT modellen grundar sig på är följande: 
  

-‐ The Theory of Reasoned Action (TRA) 
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-‐ The Technology Acceptance Model (TAM) 
-‐ The Motivational Model (MM) 
-‐ The Theory of Planned Behavior (TPB) 
-‐ Combined Theory of Planned Behavior/Technology Acceptance Model (C-TPB-

TAM) 
-‐ The Model of PC Utilization (MPCU) 
-‐ The Innovation Diffusion Theory (IDT) 
-‐ The Social Cognitive Theory (SCT) 

  
När Venkatesh et al. (2003) skapade modellen så fram kom det tydligt att UTAUT 
modellen består av fyra faktorer som visar användarens tänkande samt hur användare 
använder informationstekniken. De fyra faktorerna påverkas i sin tur av variablerna kön, 
ålder, erfarenhet och frivilligt användande. 
  
Förväntad prestation - denna faktor handlar om hur informationstekniken upplevs av 
användaren och på vilket sätt den hjälper i arbetet. De fem teorier som har konstruerats 
som gäller för denna framtagna faktor är användbarhet, jobb passform, yttre motivation, 
resultatförväntningar och relativ förbättring. Förhållandet mellan faktorn förväntad 
prestation och avsikten är anpassad efter ålder och kön. Forskning visar att män tenderar 
att vara mer uppgiftfokuserade än kvinnor och presterar därmed oftare utifrån det som 
förväntas. När man gör undersökningar inom förväntad prestation brukar det oftast vara 
framträdande för männen att de presterar mer efter arbetsuppgiftens förväntningar. Kön 
har en betydande roll inom denna faktor då forskare påstår att skillnaderna mellan könen 
härstammar från socialiserings processer och könsroller som är förstärkta från födseln än 
själva könet i sig. Ålder har en mindre betydande roll inom denna faktor men forskning 
visar på att attityder hos yngre arbetstagare anser att belöningar har en mer betydande roll 
än den äldre generationen (Vankatesh et al, 2003). 
  
Förväntad ansträngning - denna faktor mäter graden av enkelhet med ansträngning till 
att använda sig av systemet. De tre teorier som har konstruerats och som gäller för denna 
faktor är upplevd användarvänlighet, enkelhet av användandet och komplexitet. Förväntad 
ansträngning har visat sig vara mer framträdande för kvinnor än män och skillnaden kan 
även här vara på grund av könsroller. Förväntad ansträngning är oftast  som sagt mer 
framträdande av kvinnor speciellt äldre som inte har så mycket erfarenhet av 
informationsteknologi (Venkatesh et al, 2003). 
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Socialt inflytande - denna faktor handlar om hur användaren själv upplever omgivningens 
inflytande på hur de vill att man ska använda systemet. Beroende på om det 
implementerade systemet är frivilligt eller tvingat så har socialt inflytande en betydande 
roll. Är systemet frivilligt att användas så är denna faktor inte så hög men är systemet 
tvingat att användas så är faktorn socialt inflytande hög. Det har visat sig att kvinnor 
tenderar att vara känsligare för vad andra tycker om dem än vad män är. Därför blir 
faktorn socialt inflytande mer framträdande för kvinnor och speciellt för yngre att använda 
sig av ny teknologi för att de påverkas av andras åsikter, men detta minskas med tiden ju 
mer erfarenhet man har (Venkatesh et al, 2003). 
  
Underlättande förutsättningar - denna faktor riktar sig mot vilka resurser användaren 
anser finns tillgängligt för att stödja användandet av systemet. Denna faktor grundar sig på 
tre konstruerande teorier; kompatibilitet, upplevd beteendekontroll och lätta förhållanden. 
Dessa konstruktioner har till syfte att delar av den tekniska och organisatoriska miljön ska 
ta bort hinder som finns med att använda systemet. Faktorn har högre effekt på äldre 
människor än yngre samt om de har mer erfarenhet därför att äldre tar oftare chansen till 
mer hjälp och använda sig av stödverktyg än vad yngre gör/vågar (Venkatesh et al, 2003). 

 
Figur 1: Egen översatt modell från modellen UTAUT (Unified theory of acceptance and use of 
technology), Venkatesh et al. 2003 
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3 Metod 
Följande kapitel behandlar en metodologisk tillvägagångssätt som har använts under 
studien. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Deduktiv ansats menas med att man går från ‘teori till empiri’ vilket i själva verket 
innebär att man skapar sig en uppfattning genom vetenskaplig teori innan man utför 
undersökningen, för att se om forskarens  uppfattningar stämmer överens med 
verkligheten (Jacobsen, 2002). 
En kvantitativ ansats är en metod som används i syfte till att samla statistisk data för att få 
fram mätbara resultat. Med kvantitativ ansats undersöker man oftast en större population 
där målet ofta är att försöka förklara ett samband eller visa en hypotes. Kvantitativa 
studier studerar det som kan avgränsas och mätas där forskaren förhåller sig neutral. 
  
I Studien har vi utgått ifrån en deduktiv ansats och en kvantitativ undersökning då vi har 
studerat olika teorier för att utforma frågeformuläret. En blandning av deduktiv ansats och 
kvantitativ metod är en kombination som är vanlig att blanda (Jacobsen, 2002). Deduktiv 
ansats passar bra in på denna studie då vi speciellt har utgått från en modell som förklarar 
användarnas acceptans och användning till informationsteknologin. Valet föll på en 
kvantitativ undersökning för att vi ville få in många svar från respondenterna samt ha svar 
från många olika företag just för att se om det kan ha någon betydelse. 

3.2 Företagen X 
Företag som enkäterna har skickats till är företag som är belagda i Sverige inom 
Kronobergs region och som arbetar inom IT/logistik branschen. Företagen som enkäterna 
har skickats till vänder sig till personer i företag som använder sig av applikationen Wiki 
idag eller har använts sig av den. 

3.3 Datainsamling  
I vår undersökning så använder vi både primär- och sekundärdata då vi har skickat ut 
webbenkäter till olika företag samt samlat in data innan enkäterna skickades ut för att få 
en stadigare grund som underlag. Vi valde att använda både webbenkäter och enkäter i 
pappersform, detta för att nå ut till så många som möjligt och få högre svars frekvens. 

3.2.1 Enkät 
 Vi valde att utforma en webbenkät via Google forms som är ett gratis verktyg på Google 
där vi la in våra enkätfrågor (se bilaga 2) samt vårt missivbrev (se bilaga 1). Vi använde 
oss mest av förhands definierade svar så som kryssfrågor, flervalsfrågor, skalfrågor osv. 
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Detta för att vi tror att fler kommer att delta i undersökningen. Den tysta användaren är 
svår att nå så därför ville vi underlätta för dem genom att använda fördefinierade 
svarsalternativ. Enkäten är individualistisk så som kön, befattning och ålder så är det 
intressant att kolla om användningen av Wiki skiljer organisationer åt. I enkäten tog vi 
även hänsyn till den populationen som ville kommentera och uttrycka sin åsikt skulle få 
möjlighet till det, så den funktionen lades till i enkäten. Vi utgick från modellen UTAUT 
(se figur 1) när vi utformade enkätfrågorna. Vi skapade olika länkar till respektive företag 
som vi skickade ut via e-post för att se om de skiljer sig mellan företagen, annars hade det 
vart problematisk att urskilja företagen om alla svar hade hamnat under samma enkätlänk 
då alla individer som svarat är anonyma. Eftersom vi hade en låg svars frekvens så 
bestämde vi oss för att skriva ut 90 stycken webbenkäter och delade ut dem till olika it-
företag. Vi fick tillbaka 14 stycken svar av olika företag, den låga siffran beror på att ett 
företag där vi lämnade den största delen av enkäterna hamnade i strejk och hann inte 
lämna svar innan deadline. Efter insamlingen ansåg vi fortfarande att svarsfrekvensen var 
för låg så vi skickade ut ännu fler webbenkäter via e-post och till slut fick vi in 45 svar 
totalt. 

3.2.2 Urval 
För att få en representativ uppfattning av en population valde vi en kvantitativ 
undersökning med en extensiv uppläggning. Genom att undersöka många företag så ökar 
det sannolikheten till att få fler svar. Extensiva undersökningar kan även kallas för 
stickprovsurval och menas med att man undersöker flera enheter vilket höjer 
trovärdigheten eftersom man sedan kan konstatera att svaren från analysen avser hela 
enheten från de större grupperna. Man använder sig av stickprovsundersökningar för att 
enheterna som undersöks är så stora så att det är svårt att hinna med att göra 
undersökningen på alla enheter på grund av brist på resurser. Extensiva undersökningar 
används oftast när forskaren vill få fram skillnader mellan enheternas svar samt hitta 
likheter mellan dem för att dra slutsatser (Jacobsen, 2002). 
  
I studien valde vi att undersöka signifikant skillnader mellan ålder, kön, befattning och se 
om det finns någon korrelation. 
  
Svagheten med att gå efter en extensiv uppläggning är att det inte ges så djup information 
samt att svaren styrs beroende på vilka frågor som är med i enkäten vilket kan leda till att 
individen känner att frågorna är för inordnade och inte väsentliga (Jacobsen, 2002). 
De bortfall vi har i studien kan bero på att respondenten inte vill svara på enskilda frågor i 
frågeformuläret och lämnas därmed tomma. 
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3.4 Analys 
Till analys av data hade vi använt oss av SPSS (Predictive analytics software and 
solutions) mjukvara som ett populär statistisk verktyg. I analysen så använde vi oss av 
metoden Anova (analysis of variance) som är en metod där varianser i frågorna analyseras 
för att kolla på skillnader mellan faktorer så som kön, ålder och befattning. Först hade 
vi  kodat enkätsvaren, detta för att räkna ut olika statistiska mått. Vi har genererat tre typer 
av variabler; ordinal, kvot och nominal variabler samtidigt delat respondenter i tre grupper 
med ålder,  två grupper med befattning och två med kön, detta för att lättare analysera och 
titta på de signifikanta skillnaderna. Nästa steg var att  räkna fram procentfördelningen 
mellan faktorerna och vidare letade vi efter signifikanta skillnader mellan enkätfrågorna 
och därigenom drog vi slutsatser. 
  
Genom att analysera data i programmet SPSS hade vi direkt möjlighet att skapa 
stapeldiagram och tabeller. I analysen räknade vi fram en fråga i taget med en variabel till 
exempel “Tycket du applikationen är lätt att använda?” kontra mot de oberoende 
variablerna befattning, kön och ålder. 
  
De slutsatser som vi drog efter analysen baseras på UTAUT modellen som vi även 
baserade våra enkätfrågor på. 
 

3.5 Tillförlitlighet 
God reliabilitet och validitet är viktigt att ha i en uppsats för att öka tillförlitligheten och 
för att få ut bra resultat. I denna studie strävar vi att säkra god tillförlitlighet genom att vi 
är noggranna och ärliga med analysen samtidigt att vi använder endast publicerade böcker, 
artiklar, studier från antologier och andra vetenskapliga verk. I studien används endast en 
referens från Wikipedia som kan anses vara opålitlig källa. Undersöknings är relativt liten 
då vi sammanlagt fick in 45 svar efter vi hade kontaktat 28 företag där bara samtliga ville 
vara med att delta i undersökningen. 100 enkäter skickades ut elektroniskt och 90 enkäter i 
pappersform delades ut. Studiens validitet påverkas av den låga svarsfrekvensen trots våra 
försök till att nå de tysta användarna. Validiteten kan även påverkas av den individuella 
tolkningen av vissa enkätfrågor då varje person brukar ha en subjektiv tolkning av språk. 
Enkäten utformades med relativt många frågor och detta kunde också påverka antalet svar 
negativt. En av de största utmaningar som forskaren står för när man använder 
frågeformulär med givna svarsalternativ är att se om frågor mäter de fenomen vi vill 
undersöka (Jacobsen 2002) Detta hade vi säkrat genom att kontrollera att frågor vi ställer 
stämmer med den modell vi använder. Jacobsen (2002) hävdar att komplexa och 
svårmätbara fenomen inte bör mätas med bara en fråga därför bestämde vi att mäta de 
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komplexa fenomenen genom att ställa mer än bara en fråga och sedan kontrollerat deras 
korrelation. 
 

3.6 Etiska överväganden 
Med etiska aspekter menar Jacobsen (2002) att när en undersökning görs så tar man 
kontakt med individer och kommer in på individens område med kunskap vilket kan 
upplevas skrämmande för vissa individer.   
Det finns tre krav som är basen för etiska överväganden enligt Jacobsen (2002) som borde 
följas: informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven. 
Informerat samtycke innebär att de som undersöks ska känna sig fria att vilja delta i 
undersökningen samt ha vetskap om vilka fördelar och nackdelar som finns med att delta i 
undersökningen. 
Med krav på privatliv menas med att de som deltar i undersökningen inte ska behöva svara 
på känsliga/privata frågor, vilket kan leda till att de inte vill delta i undersökningen på 
grund av att data som avslöjas kan direkt peka på en viss anställd. 
Krav på att bli korrekt återgiven menas med att när undersöknings materialet är insamlat 
så måste data tolkas och presenteras rätt så att det inte uppges falsk data som deltagarna 
inte står för (Jacobsen, 2002). 
I studien strävade vi att upprätthålla de etiska aspekterna. Allt deltagande var frivilligt och 
alla respondenter fick information om vad studien kommer att användas till och att det 
finns möjlighet att ta del av resultatet efter deltagandet. I missivbrevet fick respondenterna 
beskrivning om Wiki, vårt syfte med undersökningen och varför det är viktigt med deras 
deltagande. Alla respondenter fick även information om att deltagandet är anonymt och att 
enkäterna förvaras säkert. 
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4 Resultat 
I kommande kapitel presenteras en sammanställning på svaren som har samlats in från 
frågeformulären. Indelningen av kapitlet har delats in efter de fyra faktorerna från 
modellen UTAUT: förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande och 
underlättande förutsättningar. 
 
Frågeformulärsfrågorna har utformats efter att modellen UTAUT har studerats. 
Webbenkäten i denna studie har i de flesta frågor fem svarsalternativ. Respondenterna 
som deltog fick svara på 23 obligatoriska frågor som bestod av skalfrågor där siffran 1 
betyder att de stämmer in på påståendet och siffran 5 betyder att de inte stämmer in på 
påståendet. De tre första frågorna är dock oberoende variabler som består av en 
flervalsfråga och två textfrågor. Den allra sista frågan i enkäten var inte obligatorisk 
eftersom respondenterna skulle få möjlighet att kunna skriva ett eget svar och inte ha ett 
fast svarsalternativ, vilket ökar informationsvärdet och studiens validitet. 
  
Könsfördelningen på de inkomna svaren är 61% män och 39% kvinnor där 
åldersfördelningen är mellan 20-56 år och den största gruppen av respondenter är i medels 
åldern mellan 30-45 år. För att vi skulle få en klarare bild när analysen gjordes så delade 
vi in respondenterna i 3 kategorier. Den första gruppen av respondenter namngav vi till 
“yngre” som består mellan åldrarna 20-30 år, grupp 2 namngav vi “medelålders” som 
består mellan åldrarna 31-50 år och den sista gruppen namngav vi “äldre” som består av 
åldrarna 51-56 år. 
Vi delade även in respondenterna i två grupper A och B där grupp A anses vara alla 
medarbetare med högre befattning inom ledning eller som anses ha större behov av att 
använda verktyget. I grupp A ingår även de som jobbar inom it eller konsult branschen 
som exempelvis systemutvecklare eller information ingenjörer. Till grupp B ingår 
medarbetare som inte har någon ledarposition och anses ha mindre behov av att dela 
kunskap. Inom denna grupp finns yrken som exempelvis teknisks support, produkt 
koordinator osv. 
 

4.1 Förväntad prestation 
I undersökningen frågade vi i en fråga om användarna upplever att applikationen är lätt att 
använda. Resultatet visade att 82% upplever att applikationen är mycket lätt eller ganska 
lätt att använda. I frågan “Hittar du den information du söker på Wiki” svarade 65% av 
respondenterna att de hittar den information som de söker efter. Vid jämförandet mellan 
könen på den frågan hittade vi små skillnader där det visade sig att männen hade större 
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benägenheten att vilja använda informationen på Wiki. Men vid jämförandet av 
befattningar visar svaren att grupp A har lättare att hitta information än grupp B. 
  
Figuren nedan (se figur 2) visar hur grupp A och grupp B har svarat men tillsammans 
(93%) så anser dem att det finns behov av att dela kunskap inom sitt företag. 
Undersökningen visade en liten påverkan av faktorer så som kön och erfarenhet men inte 
med några signifikanta skillnader i analysen Anova. 
 

 
Figur 2: Skillnaden mellan yrkesgrupper och deras behov av att dela kunskap 
 
Undersökning visade tydligt att det fanns skillnader i användandet av Wiki beroende på 
vilken arbetsroll man har. Analysen visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 
befattning och användningen av applikationen. Respondenter från grupp A visade större 
benägenheten till att använda verktyget, när detta togs fram i analysen så kunde vi tolka att 
arbetsrollen påverkar beroenden till hur stor nytta de har av den sociala funktionen i sitt 
arbete. Vi hittade också ett samband med ålder där den yngre gruppen av respondenter 
visar att de har det lättare att använda verktygen än de som är lite äldre. Vid korrelation 
med kön och erfarenhet visar analysen inga tydliga signifikanta skillnader. 
  
För att veta hur respondenterna använder Wiki frågade vi “Hur använder du Wiki?” där 
kunde respondenterna välja på uppslagsverk, läroplattform, anteckningsbok, bloggplats 
och projektkommunikation eller att de inte använder Wiki alls. 
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Resultatet visade att 73% av respondenter använder Wiki som ett uppslagsverk, 64% 
använder den för projektkommunikation och i mindre utsträckning används Wiki som en 
anteckningsbok eller blogg. 
Efter analys av frågeformulärsvaren så visade det sig att det största hindret med att dela 
kunskap med andra är tidsbristen hos samtliga. Andra hinder som låg högt uppe bland 
respondenterna var även; att de inte litar på innehållet, att det är språkskillnader i Wiki, att 
de inte känner sig motiverade, att de inte finner syftet med att dela kunskap och att det inte 
är tillräckligt med feedback. 
Blogg är något som flera företag använder som ett verktyg för att inspirera och motivera 
medarbetaren eller för att främja samarbetet och framtagande av nya idéer. Men blogg 
används bara av 18% av respondenter som deltog i denna studie.  Den ganska låga 
användningen av verktyget kan bli en av de faktorer som påverkar användarens vilja med 
att dela kunskap. Anteckningsblock används bara av 23% av respondenterna. Vid 
jämförelse av åldersgrupper visar det sig att den äldre gruppen har ett större intresse för att 
använda Wiki som ett uppslagsverk än den yngre gruppen. 
 

4.2 Förväntad ansträngning  
Svar på frågorna om förväntad ansträngning sammanfattade vi i enkäten med frågorna hur 
lätt är systemet att använda och om man hittar den information man söker, med detta 
menar vi hur användarvänligt systemet är. Här finns en negativ korrelation p> 0 som 
innebär att användarna upplever att system är lätt att använda. Analysen av Anova visade 
ingen signifikant skillnad mellan kön, ålder eller erfarenhet. 
  
Eftersom vi undersökte applikationen utifrån användarvänlighet med att dela kunskap 
frågade vi även “I vilken grad tror du dina inlägg kan hjälpa dina kollegor att utföra sitt 
arbete bättre”  här visade svaren att 72% upplever att deras inlägg kan bli till en hjälp för 
andra. Detta betyder att det finns en stark medvetenhet bland respondenterna angående 
användarvänligheten med att dela sin kunskap med andra. Vår analys visar en korrelation 
p< 0.01 på uppfattningen av applikationens användarvänlighet. 
  
Analysens visar att det finns ett få antal organisationer enligt hur respondenterna har 
svarat som använder belöningssystem för att motivera men respondenterna upplever inte 
att dem får någon belöning, snarare tvärtom. 
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Figur 3: ”Varför delar du kunskap?”  
 
Analysen av frågan om respondenter skulle bli mer manade att dela kunskap om de skulle 
få belöning för detta (se figur 3) vilket visade att personer med högre befattning från grupp 
A är mindre intresserade än personer från grupp B med längre befattning. 
  
Vid frågan om att motivation ökas genom belöning visade resultaten signifikant skillnad 
på F(2,41)=279 , p>0.05 och detta tolkar vi som att  det inte finns en tydlig skillnad mellan 
grupper vad gäller ålder och obetydliga skillnader mellan könen. Vid frågan om att 
respondenter skulle bli mer manad att vara aktiva visar analysen att kvinnor visar större 
benägenheten för att vilja vara mer aktiva än män om de blir uppmanade till att vara 
aktiva. 
  
Analysen om uppfattningen mellan könen visade att kvinnor är mer medvetna och mer 
benägna att vilja dela kunskap för att få belöning. Vid analys om graden av erfarenhet så 
visade det sig att 71% känner sig tillräckligt erfarna och kunniga inom sin yrkes roll för att 
dela kunskap med andra.  Detta visar att den frågeställning vi ställer i undersökningen är 
aktuellt och att det finns ett aktuellt problem där många upplever behov med att dela 
kunskap, känner vikten av att göra det och är kunniga men ändå gör de inte det. 
 

4.3 Socialt inflytande 
I enkäten ställer vi en fråga om respondenter upplever att det finns påtryckningar inom 
organisationen för att använda applikationen Wiki. Svaren visade att 30% av 
respondenterna upplever påtryckningar med att använda Wiki. 
I undersökningen frågade vi “Får du positiv feedback från dina kollegor när du är delaktig 
på Wiki?”. Svaren visade att 16,3% upplever påtryckningar från omgivningen (se figur 4). 
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Denna relativt låga siffra är relaterad till svaret i frågan “Varför använder du Wiki?” där 
76% av respondenterna svarade mest på både alternativsvaren: på grund av egen vilja och 
det är viktigt att dela kunskaper. 
 

 
Figur 4: ”Positivt feedback från kollegor när man är delaktigt på Wiki” 
 

4.4 Underlättande förutsättningar 
Användaren måste uppleva att de får tillräckligt stöd av ledningens och teknisk stöd för att 
acceptera användandet av systemet. Detta betyder att om användaren upplever ett positivt 
stöd och får feedback från ledningen och omgivningen, kommer detta att påverka 
användaren positivt med att vilja använda verktyget. Svaren på frågan “Upplever du att du 
får tillräckligt med tekniskt stöd för att använda Wiki? visade att 75% upplever sig ha 
tillräckligt tekniskt stöd (se figur 5). 
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Figur 5: ”Diagram över upplevelse av tekniskt stöd” 
 
Vid jämförelse av kön och befattning visade det sig små signifikanta skillnader och som 
inte påverkar resultatet. Vid frågan “Får du tillräckligt feedback från ledningen när du är 
delaktigt på Wiki” visade svaren att bara 32% upplever tillräckligt stöd från ledningen (se 
figur 6). 
 

 
Figur 6: ”Positivt feedback från ledningen när man är delaktigt på Wiki” 
 

 

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  

10	  
12	  
14	  
16	  
18	  
20	  

Stämmer	  helt	   Stämmer	  delvis	   Verken	  bra	  eller	  inte	   Stämmer	  inte	   Stämmer	  inte	  alls	  

Upplevt	  teknisk	  stöd	  för	  aY	  använda	  Wiki	  

Upplevt	  teknisk	  stöd	  för	  aY	  använda	  Wiki	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

Stämmer	  helt	   Stämmer	  delvis	   Verkar	  bra	  eller	  dålgt	   Stämmer	  inte	   Stämmer	  inte	  alls	  

Upplevt	  possitvit	  feedback	  från	  ledningen.	  

Kvinna	   Män	  



 

  26 (44) 
 

5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet mot teorierna som avslutas med våra reflektioner kring 
studien. 

4.5 Resultatdiskussion 
Att dela kunskap blir allt viktigare inom företag för att både öka idéflödet samt att inte 
kunskap går förlorad. När man arbetar på ett stort företag kan det hända att det är liten 
interaktion mellan användarna och att det upplevs att mängden av kunskap är svårt att 
hantera. Därför är det viktigt med ledningens stödjande som kan strukturera 
informationen, hjälpa och motivera till kunskapsdelning. För att de ska vara aktiva så 
måste de dessutom hitta nyttan och det är viktigt att de förstår syftet med 
kunskapsdelningen. Detta kan ske genom att de finner en auktoritet i nätverket som dem 
upplever som givande och i takt med diskussioner och användningen kommer de att bygga 
en gemensamt och värdefull kunskapsbank. 

4.5.1 Hur förväntad prestation påverkar motivationen? 
Enligt Venkatesh et al. (2003) är förväntad prestation den mest betydande orsaken till 
användarens beteende. Analysen av undersökningen visar att användarna uppskattar mest 
att ha information samlade på en och samma plats och att det är lätt att dela dokument. 
När Wiki innehåller mycket information och dokument där man kan bläddra fritt så kan 
den ge upphov till ett ökat intresse och därmed en ökad användning.   
Det är dock viktigt att användarna upplever att det finns tillräckligt med innehåll i Wiki 
för att använda applikationen. Undersökningen visade att 65% av respondenterna hittar 
den information som dem söker. 
Enligt teori så har ålder en mindre betydande roll hur lätt man har för att hitta information 
men denna studie visar på att de yngre har det lättare att använda verktyget än de som är 
lite äldre. Studien visar samtidigt att personer med högre befattning hittar enklare 
information. Det visade sig att yngre har ett större intresse till att dela kunskap med andra 
om de får en belöning medan äldre gör det oftare frivilligt och önskar sig inte en belöning 
för detta.  Undersökningen visar att äldre har en större förståelse än yngre till varför det är 
viktigt att bygga en kunskapsbank tillsammans. 
Pink (2010) hävdar att många företag idag motiveras med belöningssystem fast de finns 
bevis på att belöning ger motsatt effekt under längre skikt. Belöningssystemet ger 
individen en kortsiktig effekt vilket leder till att individen tappar sin inre motivation och 
minskar det goda beteendet hos individen till slut. 
Deci och Ryan (2000) motivationsteori säger att medarbetare blir mer motiverade att 
prestera om de tre grundläggande psykologiska behoven uppfylls. Dessa är: behovet att 
uppleva sig kompetent, behovet av att uppleva självbestämmande och behovet av 
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samhörighet. Behovet av autonomi betyder att vi vill handla utifrån ett fritt val och att det 
finns en önskan att se sig själv som upphovet till handlandet. Behovet av kompetens 
innebär att vi har en ingående strävan att hantera sin omgivning på ett allt bättre sätt och 
att öka sin kompetens samt utveckla sig själv hela tiden. Behovet av samhörighet innebär 
en önskan att relatera till personer i sin omgivning, att bry sig om andra samtidigt som 
man känner att andra bryr sig om en själv (Ryan & Deci, 2000). De tre grundläggande 
behoven stämmer in på vissa av våra enkätfrågor som exempelvis frågan “vad är din 
största drivkraft?” med denna fråga vill vi ta reda på vad som är det viktigaste som 
motiverar respondenterna. Detta är alltid individuella svar men det finns likheter i svaren. 
Analysen visar att personer i grupp A oftare än personer i grupp B har behov av att 
uppvisa hur dem utför uppgifter och hur duktiga dem är. Det som utmärker ytterligare är 
att det är de yngre respondenter med högre befattning som talar mest om en vilja att 
prestera för att få uppskattning. Svarsanalysen visar i linje med teorier av  Ryan & Deci 
(2000) att respondenter uppskattar mest känsla av autonomi, ansvar, samhörighet och 
kompetens. Dessutom är det viktigt för respondenterna att få förtroende från 
gruppmedlemmar och att få acceptans. I analysen visade det sig att bli berömd av kollegor 
(23%) och av ledningen (44%) är mindre viktigt för respondenterna. 
Enligt teori så tyder forskarna på att användningen av system påverkas om systemet 
realiserar användarnas mål. Enligt respondenternas svar i denna undersökning så visar det 
sig att användarna  har olika mål som berörs av deras befattning. 

4.5.2 Hur förväntad ansträngning påverkar motivationen? 
Förväntad ansträngning handlar om hur enkelt det är att använda systemet och hur 
komplex systemet är.  Analysen av svaren visar att de flesta upplever att det är lätt att 
använda systemet och svaren stämmer överens med vad teorin säger om könsskillnaden 
med deras upplevelse till hur lätt det är att använda systemet. Denna studie påvisade att 
kvinnor är mer framträdande när det gäller att lära sig systemet och de flesta kvinnor 
tyckte att systemet är ganska lätt att använda medan männen tyckte att systemet var 
mycket lätt att använda. Vid frågan om inlägg i Wiki kan vara till hjälp för att dela 
kunskap så visar analysen ingen signifikant skillnad mellan könen dock visar den att både 
män och kvinnor anser att Wiki är till hjälp. 
  
För att motivera medarbetarna till aktivt deltagande av Wiki använder företagen olika 
strategier som kan vara tvingande med exempelvis straff eller belöning.  Belöning kan 
vara kollektivt eller individuellt och kan delas in i två kategorier: materiella och icke 
materiella. De materiella kan vara lön, prestation, opinion, olika tillägg medan de icke 
materiella är acceptans i gruppen och förtroende av gruppmedlemmar. Straff kan vara 
missnöjdhet av ledningen. Analysens svar visade dock att det finns ett få antal 
organisationer som använder belöning för att motivera. 



 

  28 (44) 
 

4.5.3 Hur socialt inflytande påverkar motivationen? 
Socialt inflytande handlar om hur användaren själv upplever omgivningens inflytande på 
hur de vill att man ska använda systemet.  Enligt Venkatesh et al. (2003) finns beroenden 
på om det implementerade systemet är frivilligt eller tvingat så har socialt inflytande en 
betydande roll på hur systemet används.  Om systemet är frivilligt att använda så påverkar 
socialt inflyttande inte användningen medan om man är tvingad att använda det så är det 
tvärtom. 
Enligt Venkatesh et al. (2003) inom faktorn socialt inflytande så brukar kvinnor vara mer 
känsliga med vad andra tycker och vår analys visar att 30% av respondenterna tycker att 
det finns påtryckningar i deras organisationer att använda systemet där kvinnor upplever 
det mer än män. När det handlar om hur användarna upplever hur andra uppfattar deras 
delaktighet i Wiki visar analysen på att ganska få upplever positiv feedback från kollegor 
och ledningen när dem är delaktiga. Efter analysen kunde vi dra slutsatsen att den 
otillräckliga feedbacken är kopplat till ett av de hinder varför respondenter känner sig 
omotiverade till att dela kunskap. Ryan & Deci (2000) hävdar att individer har behov av 
samhörighet och en önskan om att relatera till sin omgivning samtidigt få känslan av att få 
feedback från andra för sina handlingar. Upplever individen att andra uppskattar ens 
handlingar så ökar motivationen till att fortsätta. Men upplever individen att ingen 
uppskattar deras handlingar så minskas motivationen istället. 

4.5.4 Hur underlättande förutsättningar påverkar motivationen? 
Underlättande förutsättningar handlar om användaren får tillräckligt med stöd för att 
kunna använda systemet. Dessa stöd kan vara i form av utbildningar, instruktioner och 
tekniskt stöd. För att användaren ska acceptera systemet så måste den få rätt resurser till 
att använda systemet på rätt sätt, tillräckligt med stöd från ledningen och att individen inte 
känner någon rädsla för användningen av systemet. Detta betyder att om användaren 
upplever ett positivt stöd och feedback från ledningen och omgivningen så kommer detta 
att påverka användaren positivt med att vilja använda verktyget. Resultatet visade att de 
flesta upplever ingen rädsla för att dela kunskap och har tillräckligt med tekniskt stöd för 
att använda systemet dock upplever de otillräcklig feedback som påverkar dem negativt. 
Enligt Venkatesh et al. (2003) modellen så får äldre människor med längre yrkes 
erfarenhet  mer stöd för att använda systemet än vad de yngre får. Vår studie var ganska 
liten med ganska få äldre respondenter därför tyder inte analysen på en synlig relation 
mellan faktorerna ålder och upplevd tekniskt stöd. 

4.5.5 Faktorer som påverkar om Wiki används eller inte 
För att Wiki ska bli användbart för kunskapsdelning är det beroende på vilken typ av 
organisation och vilken sorts användare man är. Det påverkas även av vilken typ av 
styrning och ledning som finns i organisationen man jobbar för. För att få svar på varför 
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användningen av Wiki skiljer sig mellan användarna i enkäten sammanställde vi tänkbara 
problem/hinder som vi ansåg kunde påverka individens syn på systemet. Vi frågade 
respondenter bland annat om vilka hinder de upplever och deras rädslor. Vi kan dra 
slutsatsen att  respondenter inte upplever rädsla och problemen är inte kopplat till rädsla 
för kunskapsdelning eller sin omgivning. Användarna pekar istället mest på tidsbrist och 
att de inte alltid litar på innehållet. Utifrån analysen kan vi också konstatera att faktorer 
som kan påverka användningen av Wiki kan vara kopplat till ledningsstilen och 
organisationskulturen.  Respondenter har inte tillräckligt med kollektiv kunskapsskapande 
för att det ska bildas en kunskapsbank. En av de största utmaningar som ledningen möter 
idag är att stödja anställda i deras utveckling, höja deras förmågor, övervaka och samtidigt 
skapa möjlighet till kunskaps bildning. Därför är ledarens roll att möjliggöra, stödja och 
samordna istället för att kontrollera anställda. 
Via analysen så tolkar vi att det som påverkar mest hos respondenterna är tidsbrist och 
otillräckligt stöd av ledningen. Andra faktorer som påverkar kan också vara bristande 
uppfattning på vad användaren upplever att organisationer och omgivningen vill att man 
ska göra. Vi kan konstatera att användarna av applikationen Wiki tycker att applikationen 
är användbar för att dela kunskap men dem saknar fortfarande motivation och ledningens 
stöd. 

4.6 Metodreflektion 
Om vi hade valt kvalitativ studie så hade vi troligtvis fått mer detaljerade svar men inte 
med lika många respondenter som vi har i dagsläget. Med en kvalitativ studie hade vi fått 
en djupare bild av problemet som hade belyst en subjektiv uppfattning därför bestämde vi 
oss för att utföra studien med ett större antal respondenter för att få en mer objektiv 
uppfattning av problemet. Vi hade dock velat ha in fler svar från respondenter för att få en 
ännu mer tillförlitlig undersökning, då vi är medvetna om att svarsfrekvensen är låg och 
att studien är ganska liten. Vi trodde att vi skulle få en högre svarsfrekvens än vad vi fick 
men verkligheten visade på annat. Vi är dock glada att de företag som svarade tog sig tid 
och visade engagemang till att vilja vara med i undersökningen. Undersökningen hade 
förmodligen vart annorlunda ifall vi hade utfört den på ett fallföretag då vi troligtvis hade 
haft det enklare med att hitta de tysta användarna. 
Vi hade också önskat att ha längre tid på oss och börjat tidigare med att skicka ut 
frågeformulären för att få fler svar, då det tog tid för respondenterna att svara än vad vi 
trodde att de skulle. När vi ser tillbaka på enkäten anser vi nu att vi kunde ha ändrat lite på 
vissa frågor, ställt de lite annorlunda och begränsa antalet frågor då vi har upptäckt 
dubbletter. Studiens svaghet tror vi kan bero på att vi hade så många frågor i enkäten och 
kan därmed påverkat validiteten av studien. 
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5 Avslutning 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Slutsats 
Med utgångspunkt från litteraturen kan vi konstatera att Wiki anses vara ett väl 
fungerande knowledge management (KM) system som är lätt att använda och som de 
flesta användarna har nytta av. De svar på frågor vi ställde i enkäten visade på att de flesta 
uppfattade Wiki som ett användbart verktyg för att sprida kunskap, även om det finns 
skillnader på hur lätt man hittar informationen. 
  
Resultatet visade att användarna av Wiki har förståelse och ser behov till kunskaps delning 
men ändå avstår dem ifrån att använda Wiki. Detta kan bero både på att de saknar 
motivation och otillräcklig stöd, men de hade även kunnat bero på att i vissa företag 
användes personliga möten eller direkta kontakter inom sitt nätverk fast detta är svårt att 
avgöra då vi saknade den frågan i enkäten. Vi kan konstatera att nyttan med att dela 
kunskap ökar med åldern och ju äldre man blir desto mer förståelse får man av vilken 
nytta det ger. 
  
Användarna tycker att Wiki underlättar deras arbete med att söka information och att 
informationen är samlad på en och samma plats. I en mindre utsträckning använder de 
Wiki som en läroplattform eller bloggplats. 
  
Det som studien visar på är att de flesta upplever att belöning inte är något som motiverar. 
Många vill gärna dela kunskap frivilligt, men för att detta ska ske så behöver dem en 
känsla av samhörighet. 
  
När det handlar om viljan att hjälpa andra genom att dela kunskap verkar det inte som att 
faktorerna kön, ålder eller erfarenhet har en så stor betydande roll, utan det är mest de 
personliga och sociala relationer som avgör. Detta kan även påverkas av individens 
uppfattning om vinst. Med vinst menar vi att användaren upplever att man får tillbaka det 
man ger. Vinst kan vara i form av monetära belöningar så som bonus, mer 
uppmärksamhet, erkännande av andra eller uppfattning att man bidrar till gruppen. 
Det är svårt att utifrån undersökningens ramen avgöra om man verkligen är motiverad till 
att bidra med sin kunskap för att hjälpa till med kunskap till gruppen eller om detta 
berodde på att man bidrar med kunskap för sin egen skull.   
  
Vi kan konstatera att det är ledningen som påverkar motivationen mest. Om ledningen 
föregår med ett gott exempel, uppmuntrar till användningen och förklarar vikten av att 
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bidra med kunskap så skapar andra sig en bild om hur dem ska agera. Beroende på 
ledningens handling kommer det påverka användarnas motivation positivt eller negativt. 
När personer har en bra förebild ökar det även övriga personerna i nätverkets vilja att dela 
med sig av sin kunskap. På samma sätt minskas tillgången till kunskap för de som inte 
bidrar.  Detta ökar kravet på att vara aktiv, då användarna upptäcker snabbt att det inte 
räcker med att bara läsa. 
  
Den viktigaste slutsatsen av denna studie är att det är medarbetarnas engagemang som är 
avgörande till kunskapsutbyte. Detta bekräftar vår uppfattning till att anställda måste vara 
tillräckligt motiverade för kunskapsdelning för att till fullo utnyttja möjligheter av Wiki 
och Enterprise 2.0 teknologi. 
  
De flesta som känner till applikationen Wiki tycker att det är ett bra verktyg och borde 
användas oftare av alla intern på företaget för att skapa en bred kunskapsbank 
tillsammans. Men trots detta så används inte Wiki så aktivt som de själva tycker att de 
borde vilket till största del (enligt dem själva) beror på att de inte har tiden till att dela 
kunskap med andra. Det tar tid att skriva inlägget och de flesta vill läsa igenom inlägget 
flera gånger då hela företaget kan komma att läsa det, vilket kan leda till prestationsångest. 
  
Genom den analys vi gjort av resultatet och de slutsatser vi dragit så tycker vi att vi har 
uppnått vårt syfte med studien. Vi tycker att modellen UTAUT har varit användbar då 
modellen mätte det som vi faktiskt ville mäta och fick fram det resultat som vi hade 
förväntat oss. 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vår undersökning är relativt liten så tror vi att det skulle vara intressant att 
genomföra en djupare undersökning med fler antal respondenter. Det skulle även kunna ha 
gjorts en undersökning om ett annat verktyg eller arbetssätt inom kunskapsdelning. 
Man hade även kunnat jämföra olika kunskapsdelningssätt mellan olika företag, för att 
sedan kunna konstatera det mest effektiva och motiverande sättet att dela kunskap på. 
Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur användningen av 
Enterprise 2.0 påverkar de inre sociala relationerna inom grupper och inom 
organisationen.    
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