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Abstrakt 

Kunskapshanteringssystem är idag en integral del i den moderna organisationen. Då åtta 

av de tjugo mest besökta webbplatserna 2009 var relaterade till sociala nätverk, 

utformades uppsatsen till att försöka utröna huruvida wiki och intranät bidrar till en 

öppnare kunskapshantering, där organisationens anställda inte är helt bundna till det 

interna systemet. Ett teoretiskt ramverk presenteras, där faktorer som påverkar 

effektiviteten av kunskapshanteringssystemen tas upp. Detta applicerades på en 

empirisk undersökning gjord på företaget 118 100, vars affärsidé går ut på att förmedla 

och förädla information/kunskap. Resultatet pekar på att kunskapshanteringen troligtvis 

är på väg att bli mer öppen, där verktyg såsom wiki får en större roll. 
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Ordlista 

Versionssystem System som tillåter användaren att spara versioner av en fil 

eller sida, används ofta i utvecklingssammanhang för att följa 

de ändringar som görs. 

(Informations-)mäklare Detta är en benämning som 118 100 har för de personer som 

arbetar med deras SMS-tjänst. 

Chief Knowledge Officer, CKO En högre tjänst inom, ofta större, organisationer som lägger 

upp (främst) strategier för kunskapshantering. 

Skype En internettelefonitjänst som tillåter användaren att ringa 

(inter-)nationellt, både digitalt och analogt (via vanliga 

telefonnätet) genom Internet. 

SPA 118 100s SMS-tjänst ”Svar På Allt”. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan urminnes tider har kunskap varit något vitalt för den individuella människan. 

Men att hantera kunskap, speciellt i organisationer, har alltid varit svårt och på bara 

några år har det blivit något som inte kan bortses från. Uppkomsten av 

kunskapshanteringssystem (engelska: Knowledge Management Systems, KMS), är ett 

tydligt bevis på detta. I en ofta citerad bok inom kunskapshantering, noterade Toffler 

(1990) i slutet av 80-talet att kunskap har kommit att bli ett lukrativt kapital för 

organisationer. Det är något som organisationen kan använda för att skapa sig 

marknadsfördelar, innovativa lösningar etcetera. 

Men det existerar en oerhörd problematik i att kunna hantera denna kunskap. Till 

exempel finns det, som Alavi & Leidner (2001) påpekar, kunskap som är svår att 

överföra mellan individer, vilket kan göra att dagens stora organisationer har svårt att 

distribuera kunskapen på grund av virtuella miljöer så som intranät. I en bok om 

kunskapshantering, diskuterar även Davenport & Prusak (1998) detta problem och hur 

organisationer lägger upp strategier för att, på ett effektivt sätt, försöka hantera 

kunskapen.  

Alavi & Leidner (2001) resonerar kring de lösningar som existerar; skräddarsydda 

positioner i organisationerna (Toffler, 1990), så som dedikerade avdelningar eller CKO 

(engelska: Chief Knowledge Officer), och system som var specifikt utvecklade för att 

behandla kunskap skapades. Dessa tidiga system har på grund av informationsteknikens 

utbredning i organisationerna krävt att även kunskapshanteringen fått decentraliserats. I 

den undersökning som gjordes såg de att ungefär 90 % av den traditionella 

kunskapshanteringen idag hanterades i webbaserade intranät. 

Ett av systemen som används integrerade i intranätet, eller som ett fristående system, är 

wikis. Att wiki idag är ett framträdande kunskapshanteringssystem går ej att bortse 

ifrån, då en av de största publika källorna att inhämta information från idag är 

Wikipedia, som enligt dem själva innehar cirka tolv miljoner artiklar på runt 250 språk 

(Wikipedia, 2009a). I sin artikel diskuterar Wagner (2004) vilka egenskaper en wiki har, 

och varför den ämnar sig bra som ett kunskapshanteringssystem. Han betonar till 
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exempel att individer allt som oftast inte vet vilken kunskap de behöver i förväg, vilket 

skapar problem i de mer generella kunskapshanteringssystemen då informationen ofta 

är relativt begränsad till vissa områden. Han påstår att wiki, om än inte begränsat till 

detta område, fyller denna funktion på ett unikt sätt vilket gör den till ett bra verktyg i 

organisationer som inte enbart fokuserar på spetskompetens. 

Intresset, användandet och funktionaliteten av sociala medier och verktyg har ökat 

radikalt under 2000-talet, idag är cirka åtta
1
 av de tjugo mest besökta webbplatserna i 

världen länkade till sociala medier (Alexa, 2009). Jiang & He (2007) diskuterar sociala 

nätverkstjänsters påverkan vid kunskapshantering, samt vilka aspekter som försvåras 

när informationsmängden växer i takt med de sociala medierna. De påpekar hur 

identitets-, ryktes- samt förtroendeaspekterna i sociala nätverkstjänster tidigare fått stor 

uppmärksamhet i den akademiska världen. Jiang & He (2007) påpekar dock att även om 

de sociala nätverkstjänsterna utvecklas och förbättras, ifrågasätts inte dugligheten eller 

användbarheten av informationen som distribueras i dem. 

1.2 Problemformulering 

Det råder ingen tvekan om att kunskap är ett hett debatterat område inom den 

akademiska världen. Men att dels kunskap har blivit så viktigt att hantera, samt att 

utbredningen av wiki samt intranät och andra webbaserade kunskapshanteringssystem 

har ökat (Alavi & Leidner, 2001; Wagner, 2004; Jiang & He, 2007) gör att vi närmare 

vill undersöka hur dessa kan påverka den befintliga kunskapshanteringen. Genom att 

kunskapshanteringen har förändrats i form av nya sätt att behandla den, samt då 

informationskällorna på Internet ständigt växer (Alexa, 2009), borde dessa ihop 

rimligtvis även påvisa nya perspektiv på hur kunskapshanteringen kan förändras för att 

dra nytta av dessa ”nya” medium. Det är till synes en stor variation på begreppet 

Knowledge Management och hur det relaterar till wiki, men det essentiella i litteraturen 

ovan utgår från hur information och kunskap kan behandlas, filtreras samt hur en större 

grupp individer kan interagera och dela information och kunskap med varandra. Men 

hur påverkas kunskapshanteringen? Vad kan hända när wiki och intranät får en större 

del av kunskapshanteringen? Hur kan pålitligheten förbättras när KM sprids utanför en 

organisations väggar och informationen flödar fritt? 

 

                                                 

1
 Facebook, YouTube, Yahoo!, Wikipedia, Blogger, MySpace, Twitter, WordPress 
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Vår slutgiltiga forskningsfråga för denna uppsats är: 

Bidrar wiki till en mer öppen kunskapshantering och hur påverkar denna en 

organisations informationssökning och kunskapsförmedling? 

1.3 Syfte 

Syftet är att utreda hur en mer öppen kunskapshantering, i form av integrering och 

användning av främst intranät och wiki, påverkar en organisations informationssökning 

och kunskapsförmedling. Fokus ligger på att försöka påvisa vilka faktorer som 

förändrar denna process. 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer enbart att behandla intranät samt wiki och dess påverkan i en organisation 

på en övergripande abstraktionsnivå. Vi kommer inte att behandla de nuvarande system 

som finns, utan undersöker hur ett framtida system där wiki och intranät används ihop 

för att effektivisera informationssökning och kunskapsförmedling i organisationen. 
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2 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Kunskapsbegreppet och Knowledge Management 

2.1.1 Kunskap i verksamheter och hanteringen av densamma 

Davenport & Prusak (1998) betonar hur data, information och kunskap särskiljer sig 

samt hur de relaterar till varandra. De syftar på att data är ”rå information”, helt 

obehandlad och kan hämtas från originalkällor. Information beskrivs som en sorts 

meddelande, ofta distribuerat som ett dokument, litteratur eller via kommunikation. Det 

vill säga att information sprids från ett medium, och plockas upp av ett annat, vilket i 

kunskapsspridning oftast är en individ. Informationen är ett medel som brukas för att 

omvandla, förbättra och/eller inge en annan syn i området. Det går således att tänka på 

information som ”[…] data that makes a difference” (ibid., s. 3). 

Kunskap som ett begrepp är svårdefinierat och har diskuterats extensivt i journaler och 

litteratur i flertalet år (Davenport & Völpel, 2001; Szulanski, 1996; Toffler, 1990; 

Schultze & Leidner, 2002). Davenport & Völpel (2001) resonerar kring hur begreppet 

kunskap definieras i organisationssammanhang och påpekar att det är ett löst definierat 

begrepp som innefattar risker och missuppfattningar, inte minst på grund av dess breda 

område. Toffler (1990) beskriver hur organisationers syn på kapital har skiftat för 

verksamheter under årtionden, och hur dessa relaterar till kunskap. Enligt Toffler (1990) 

är kunskap ett av de nya kapital som benämns ”ogripbara” och som uppkommit under 

andra halvan av 1900-talet. Detta behandlar även Alavi & Leidner (2001) som hävdar 

att det inte var förrän först på 1990-talet och begynnelsen av 2000-talet som 

organisationer började utveckla sofistikerade system för att kunna hantera kunskapen. 

Toffler (1990) diskuterar en underliggande orsak till problematiken med 

kunskapshantering. Den svårighet som dessa ogripbara kapital inbringar, är främst hur 

en organisation skall värdesätta dessa, då de inte kan räknas ut vare sig matematiskt 

eller på andra logiska sätt, så som mark eller fysiskt material kan. Vidare argumenterar 

Toffler (1990) för hur världen och marknader värdesätter organisationer inom IT, och 

påpekar att det i dessa fall inte handlar om att värdesätta främst mark, fysiskt material 

eller andra ”mätbara” kapital, utan det handlar ideligen om kunskap, marknadsföring 

och produkters slagkraft, de mer omätbara kapitalen. 
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Nonaka (1994) validerar även Tofflers (1990) påstående genom att notera att dagens 

samhälle, sedan 60-talet, successivt har utvecklats till ett ”kunskapssamhälle”, där 

kunskapen får mer fokus i organisationer än tidigare. Information används ofta som 

synonym till kunskap, men det finns en distinkt skillnad mellan de två begreppen. 

Information är något som innehar kunskapsingivande potential, medan begreppet 

kunskap anses vara det som en individ kan utröna från denna information, vilket även 

varierar beroende på individens tidigare kunskap och erfarenhet. (Dretske, 1981, enligt 

Nonaka, 1994; Davenport & Prusak, 1998) 

I ett mer kritiskt ordalag diskuterar Alvesson & Kärreman (2001) de två begreppen 

knowledge och management. Det är två begrepp som är vida kända i den akademiska 

världen, men det sammanslagna begreppet Knowledge Management (KM), 

kunskapshantering, är föga analyserat i jämförelse. De fortsätter även med att diskutera 

hur KM ses som dessa två ovan skilda begrepp, istället för det enskilda KM-begreppet. 

Slutsatserna var bland annat att kunskapshanteringens två innevarande begrepp; 

knowledge samt management, togs på för stort allvar. De syftar på att KM-begreppet 

skall ses någorlunda skeptiskt, där även risken att återanvända äldre information och 

idéer genom att ”döpa om” dem existerar. Därför bör KM(-system) användas med en 

viss vaksamhet, där organisationen är medveten om fallgroparna. 

Begreppen tyst kunskap och uttalad kunskap är ständigt förekommande i litteraturen om 

kunskapshantering. Dessa syftar till vilken huvudsaklig typ av kunskap det är som 

organisationen hanterar. Tyst (”tacit”) sträcker sig tillbaks till 1960-talet då Polanyi 

(1962) benämnde detta fenomen, men Nonaka (1994) bearbetade sedan detta begrepp 

till affärsområden. Tyst kunskap innebär kunskap som är svår att uttrycka, kunskap som 

en individ har inombords men som inte med simpla medel kan distribueras till andra 

medium. Uttalad (”explicit”) är motsatsen och är den kunskap som gör sig bäst i 

kunskapshanteringssystem. (Grant, 1997) 

2.1.2 Kunskap i nätverk – Knowledge Management Systems 

Alavi & Leidner (2001) undersökte problematiken med kunskapshanteringssystem, och 

poängterar bland annat att informationssökningen är ett stort problem i det vardagliga 

KM-systemet på grund av irrelevant information. Information overload är ett ofta 

förekommande problem som KMS måste kunna hantera så effektivt som möjligt. Taylor 

(2004) uppmärksammar ett annat problem med KM-system som enbart är avsedda för 

en organisations anställda, detta är att jargongen på informationen oftast är densamma, 

vilket gör att vissa individer kan ta åt sig informationen bra, medan andra tar åt sig 
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information bättre på andra sätt (till exempel genom att informationen är uttryckt på ett 

mer vardagligt språk). 

Genom att utreda vilka olika typer av kunskapshanteringsmetoder som existerar i 

dagens organisationer, beskriver Earl (2001) en kategori döpt till ”systems”, vilken är 

den mest klassiska och den mest populära, där kunskapsbaserade interna system 

används och kunskapen lagras kodifierad. Earl (ibid.) påpekar att dessa klassiska 

kunskapshanteringssystem fungerar bra i organisationer som har en relativt fokuserad 

verksamhet. En annan kategori, döpt ”organisatorisk”, diskuterar han hur kunskapen, 

förutom att den blir kodifierad, även blir personifierad. Nätverk, både inom och utanför 

organisationen, bidrar till att kunskapssökare och kunskapsgivare kan mötas genom 

intresse och område istället för att inhämta denna information och kunskap från de mer 

generella källorna som systemkategorin innehar, vilket kan bli problematiskt på grund 

av att kunskapen inte är specifikt avsedd för det området. 

Griffith et al. (2003) granskade hur organisationer, KMS samt IT kan användas för att 

skapa en virtuell miljö för kunskapshantering och –utbyte. Med hjälp av identifierade 

faktorer utifrån en relativt stor litteraturstudie, presenterade de ett resultat som pekar på 

att användandet av virtuella miljöer kan reducera den möjliga kunskapsöverföringen av 

tyst kunskap, medan den ökar överföringen av uttalad kunskap. De betonar att detta 

resultat var relativt väntat, då en virtuell miljö minskar den fysiska kontakten (vilket är 

en stor del av överföringen av tyst kunskap) mellan individerna. På så sätt genereras 

mer information från uttalad kunskap, vilket är den kunskap som är lättast att överföra. 

Från ett något mer kritiskt perspektiv, hävdar Stenmark (2002a) att tyst kunskap är den 

enda form av kunskap som existerar, då all uttalad ”kunskap” egentligen är information 

som den enskilde individen får bemöta och behandla. Stenmark (ibid.) påpekar att varje 

individ är unik, med sin egen unika erfarenhet och kunskap, vilket, i hans mening, gör 

all uttalad ”kunskap” information. Exempelvis kan en annan individ som tar del av 

denna uttalade ”kunskap” redan inneha denna kunskap, vilket renderar det till 

information snarare än kunskap. Stenmark (2002a) går vidare med att beskriva den 

akademiska världen, att den är indelad i två ”troendesystem”; vissa ser på kunskap som 

något som kan vara nyttigt och bra för individen, medan andra ser på kunskap från ett 

mer entydigt perspektiv – att kunskap endast finns hos individen. Alavi & Leidner 

(1999) diskuterar detta, och definierar i egna ord att kunskap ”[…] is not radically 

different from information, but rather information becomes knowledge once it is 

processed in the mind of an individual” (ibid. s. 6). Det finns dock en problematik i 

detta. Stenmark (2002a) syftar att det förstnämnda, att kunskap är något som en individ 
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har nytta av, gör sig bra i KMS, medan den sistnämnda, enligt dem som följer denna syn 

på kunskap, inte kan lagras digitalt (viss information kan dock sparas). 

Relationen mellan teknik, människor och kunskapshantering diskuteras av Bhatt (2001). 

Om en organisation vill använda sig av KMS krävs det en omstrukturering inte bara på 

en teknisk nivå, utan även på andra delar av organisationen. Individer måste ändra 

beteende, istället för att dela information muntligt, måste individen anförtro sig till 

systemet, och adoptera ett nytt beteendemönster. Detta beteendemönster kan jämföras 

med Stenmarks (2002a) gruppering av akademiker, där kunskap ses som något som är 

till nytta för individen. Bhatt (2001) syftar på att om en organisation effektivt skall 

kunna använda kunskap som ett kapital, så måste även resten av organisationen 

förändras. Detta pekar även Alavi & Leidners (1999) undersökning på då uppfattningen 

om kunskapens värde hade lett till att bland annat kundorienterade projekt, 

projektledning samt anställdas inblandning och dedikation i projekten hade 

effektiviserats. 

2.2 Intranät 

Intranät kan ses som ett lokalt internet vars syfte är att sprida information, kunskap eller 

annan data som kan tyckas vara viktigt för den kunskapsintensiva organisationen 

(Ruppel & Harrington, 2001; Lai, 2001). Vidare så förklarar Lai (2001) att ett intranät 

är en effektiv modell som ett företag kan använda sig av för att dela data, samtidigt som 

det låter det de mindre företagen tävla mot sina konkurrenter på lika villkor. Moderna 

organisationer använder sig ofta av teknologiska lagringssystem för att samla, hantera 

samt analysera dessa data. Dessa lagringssystem erbjuds ofta genom det interna 

nätverket, i motsats till att lagra på den enskilde individens dator. (Davenport & Prusak, 

1998) 

Alavi och Leidner (1999) visar i sin artikel att intranät utgör det primära medlet för att 

förmedla kunskap inom en organisation och påstår att ungefär 90 % använder sig av en 

webbläsare för att komma åt intranätet. Ruppel och Harrington (2001) påpekar att 

intranät kan ses som ett KMS, då detta är ett verktyg för att sprida och lagra information 

och kunskap. Detta är en syn som Alavi och Leidner (2001) samt Stenmark (2002b) 

delar. Stenmark (2002b) föreslår i sin avhandling en modell där intranät kan ses som ett 

kunskapshanteringssystem utifrån tre olika perspektiv, informations-, medvetenhets- 

och kommunikationsperspektivet (se Figur 2.1). Dessa tre perspektiv kan underlätta 

kunskapshanteringen enligt Stenmark (ibid.). 
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Figur 2.1: Stenmark, (2002b, s. 44) 

 

Information: Enligt Stenmark (2002b) är detta perspektivet det som ter sig mest tydligt i 

modellen, detta då tillströmning av information på ett intranät är det som utgör basen 

och är den del som är mest vital av dess struktur. Den fullständiga potentialen som 

intranät har kan inte utvinnas först då alla anställda blir uppmuntrade att använda 

verktyget och dela med sig av unik information som den enskilde individen innehar. 

Denna information kan återges i form av databaser eller dokument. 

Medvetenhet: Detta perspektiv begagnar både uttalade länkar och de tyst uttryckta 

kopplingarna för att knyta bekantskap med information och andra personer inom 

organisationen. Den rika informationsdatabasen kan leda till ett överflöde av data, det 

vill säga information overload, och för att undvika detta anser Stenmark (2002b) att det 

bör utvecklas verktyg för att rapportera när ny och relevant information görs tillgängligt 

på intranätet. Det är även viktigt att göra användarna medvetna om andra individer inom 

organisationen som har tillgång till samma information, detta för att öka sannolikheten 

att en lyckad kommunikation och kollaborativt arbeta uppstår. (Stenmark, 2002b) 

Kommunikation: Detta perspektiv förespråkar att, genom att arbeta tillsammans, tolkar 

den tillgängliga informationen genom att stödja olika typer av kommunikationskanaler 

för att diskutera och förhandla. Genom ett koordinerat arbete och 

informationskollaboration (så som chatt rum, delad whiteboard etcetera) erbjuds en 

öppnare syn på att arbeta tillsammans och föra dialoger, vilket kan leda till att kunskap 

omvandlas till fördelar för organisationen. (Stenmark, 2002b) 

Stenmark (2002b) poängterar vikten av dessa tre steg och trycker på att ingen av dessa 

bör förbises, utan det är helheten av dessa som skapar den fullständiga potentialen med 

KM. 
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Fördelarna med intranät är många enligt Alavi och Leidner (2001), som förklarar att ett 

intranät hjälper till att motivera egenlärandet, bland dem som använder sig av intranätet, 

och transformeringen av uttalad kunskap kan således på ett enkelt sätt bli tyst kunskap 

för den enskilde individen. Intranätet gör det lättare att få tillgång till olika data i form 

av dokument, manualer etcetera (Lai, 2001; Alavi och Leidner, 2001). Detta i sin tur 

leder till att de anställda som använder sig av intranätet har större möjligheter till att 

vara med och påverka beslutsfattanden. Detta anser Lai (2001) ökar produktiviteten och 

samtidigt hjälper det till att minska kostnader för organisationen. Detta är fördelar som 

även Ruppel och Harrington (2001) identifierat med intranät. Dock tar de även upp 

organisationer som aktivt arbetar med intranät oftast har en aktiv kunskapshantering i 

organisationen och ett flitigt användande av intranät.  

Lai (2001) uppfattar ändå att det finns mycket som är problematiskt med hanteringen, 

till exempel att det kan vara svårt att kontrollera validiteten på det som läggs in och 

problematik om ägandeskap av det som finns på intranätet kan uppkomma. Författaren 

identifierar att det kan vara problematiskt med säkerhet av intranätet, det vill säga om 

ett intranät ska kopplas samman med ett annat över Internet. Ruppel och Harrington 

(2001) nämner att det kan vara problematiskt att hålla intranätet uppdaterat med de 

senaste data, och att om intranätet inte hålls uppdaterat i korta tidsintervaller kan det 

vara svårt att förlita sig på den information som finns där. 

2.3 Wiki 

Wiki beskrivs som en kunskapsdatabas där användarna uppmuntras till att själva vara 

delaktiga i att lägga till ny, eller bidra till redan tillgänglig, information/kunskap 

(Denning et al, 2005; Spinellis & Louridas, 2008; Wikipedia, 2009b). Hasan & Pfaff 

(2006) hävdar att wiki kan ses som ett KMS för att effektivt sprida information inom 

organisationen. Konceptet ”wiki” förklaras av Cunningham & Leuf (2001) på följande 

vis;  

o Wiki tillåter vem som helst att med hjälp av en webbläsare bidra med kunskap 

till databasen, men även ändra redan befintlig kunskap. 

o Wiki främjar sammanslutning mellan diverse sidor på ett enkelt sätt, det vill 

säga att länkningar till sidor som är relaterade till ämnet görs. 
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o Wiki försöker involvera den som besöker sidan att själv vara delaktig i att 

utveckla innehållet genom att ändra eller bidra med ny information, istället för 

att presentera ett fullfjädrat innehåll.  

Wiki innefattar funktionalitet för historik- och versionshantering, vilket gör det möjligt 

för användaren att återgå till tidigare versioner av sidan, till exempel om ett misstag 

skulle begås på någon sida. Wikins tyngdpunkt är att uppmuntra folk till ett 

kollaborativt arbete som i sin tur bidrar till ett skapande och lagrande av kunskap. 

(Wikipedia, 2009b; Spinellis & Louridas, 2008) En stor fördel med konceptet wiki är att 

det existerar många öppna lösningar som erbjuder olika funktionaliteter vilka 

organisationen sedan kan skräddarsy och utveckla vidare för att wikin ska bli mer 

anpassad för den givna organisationen (Hasan & Pfaff, 2006; Wikipedia, 2009b). Hasan 

& Pfaff (2006) fann i sin studie att KM är inne i den tredje generationen; där den första 

generationen var inriktat på att man skulle ha information i rätt tid för beslutsfattande, 

den andra generationen fokuserade på tyst/uttalad kunskapsomvandling i 

organisationen och den tredje generationen som mer fokuserar på att använda komplexa 

adaptiva systems teorier för att kollektivt skapa kunskap. De påstår att vi nu lever i en 

värld där information och kunskap enkelt kan skapas och lagras genom att använda nya 

tekniska hjälpmedel för det kollaborativa kunskapsarbetet, det är på grund av detta som 

de anser att wiki är ett verktyg som går att använda som ett KMS.  

Hasan & Pfaff (2006) samt Denning et al. (2005) påstår att det kan uppstå motstånd vid 

användandet av wikis, och de menar att generella kunskapsintensiva organisationers 

motstånd till wikis kan ligga i att det är svårt att veta hur pass hög sanningsgraden är i 

det som skrivs. En annan risk som identifieras av Hasan & Pfaff (2006) samt Singel 

(2006) var att vandalism (av det som skrivs på wikin) är en av de riskerna som finns, då 

vem som helst kan gå in och ändra efter eget behag och det kan vara svårt att veta om 

det finns något bakomliggande motiv från författaren av inlägget. Spinellis & Louridas 

(2008) validerar även detta påstående då de funnit att 11 % av Wikipedias artiklar under 

någon tid blivit vandaliserade genom främst felaktig information. Hasan & Pfaff (2006) 

nämner att de kunde se att det finns ett motstånd när det kommer till kvaliteten på det 

som läggs in, eftersom det behövs ständiga uppdateringar av innehållet som presenteras.  

Andra negativa aspekter som Hasan & Pfaff (2006) identifierat i sin studie var att om 

organisationen var hierarkisk kunde det från ledningens sida upplevas som att strukturen 

blir mer ”platt”, detta för att de ansåg att den kunskap de satt på innefattade makt och 

därför kunde deras bidragande bli mycket begränsat. Detta är något som inte enbart 

upplevs från ledningens sida utan som kan uppstå på alla plan i hierarkin då individen 

inte får erkännande för det som den bidrar med till wikin, då alla kan gå in och editera 
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det som denne lägger till. Kunskapen blir således inte personlig längre och individerna 

upplever detta som en negativ del, då de kanske skulle fått detta erkännande genom 

andra, mer statiska system. (Hasan & Pfaff, 2006) De påpekar att om en organisation 

försöker centralisera sig med hjälp av wikis blir det, från ledningens sida, svårt att 

kvalitetssäkra det som skrivs och att det således kan vara problematiskt att försöka 

tillämpa sig av wikis eller dylikt. 

2.4 Sammanställning och teoretiskt ramverk 

När vi började bearbeta den litteratur som fanns inom området kunskapshantering (och 

dess system) upptäckte vi att det fanns faktorer som påverkade effektiviteten av 

spridningen, lagringen samt bearbetningen av kunskap i organisationer. Vi valde därför 

att presentera ett teoretiskt ramverk som sammanfattar dessa faktorer i två olika 

kategorier; organisatoriska, vilket är de mer generella, kulturella och miljörelaterade 

aspekter som existerar i organisationen. Den andra kategorin, nätverk, baserar vi på de 

faktorer vi hittade inom intranät samt wiki och som påverkar organisationen både direkt 

och indirekt genom deras karaktäristika. Dessa två kategoriseringar gjordes för att 

underlätta en analys av dels en organisation, och dels dess kunskapshantering parallellt. 

Då dessa faktorer är relativt abstrakta, är det viktigt för läsaren att se dessa faktorer som 

urskiljningar från ett större perspektiv, där faktorerna överlappar varandra. Vi har 

medvetet använt oss av generella faktorer som vi tror finns i majoriteten av dagens 

moderna organisationer, detta då kunskapshanteringen är väldigt dynamisk och ofta 

unik mellan organisationer, vilket tillför att ramverket teoretiskt sett skulle kunna 

fungera på en större mängd organisationer. 
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Tabell 2.1 Organisatoriska faktorer 

Organisatoriska faktorer 
Faktor Beskrivning 

Mängden data/information Kan spela stor roll när organisationer vill behandla och skapa kunskap, 
metoden att behandla data är oerhört viktig (Davenport & Prusak, 1998; 
Schultze & Leidner, 2002) 

Värdesättning Hur och till vilken grad organisationen värdesätter kunskapshanteringen 
(Toffler, 1990; Nonaka, 1994) 

Motivation Stenmark (2002b) påpekar i sin modell att individerna i organisationen 
måste bli uppmuntrade att använda systemet. 

Storlek Indirekt spelar storleken roll vid hanteringen av kunskap, då detta sprider 
ut kunskapen över hela organisationen, vilket ökar kravet på ett bra KMS 
då uttalad kunskap blir viktigare på grund av mindre fysisk kontakt (tyst 
kunskap) med medarbetarna. (Griffith et al., 2003) 

Allmänbildning/utbildning Som Stenmark (2002a) påpekar är individen unik, vilket gör att detta blir 
en faktor här. KM-systemet måste kunna distribuera information genom 
att använda både fack- och talspråk för att bli så effektivt som möjligt. 

Individuell syn på kunskap Stenmark (2002b) samt Bhatt (2001) poängterar hur individen måste 
anpassa sig för att ett KM-system skall kunna fungera effektivt. 
Organisationen måste ta hänsyn till detta och försöka ha en struktur som 
tillåter spridning av information och kunskap. 
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Tabell 2.2 Nätverksfaktorer 

Nätverksfaktorer  
Faktor Beskrivning 

Wiki 
Användarantal 
Positivt 

Ett stort antal användare gör att wikis kan frodas i organisationen 
(Spinnellis & Louridas, 2008) 

Wiki 
Uppdaterad information 
Positivt/negativt 

Då wiki är öppen för användarna att skapa, redigera och radera 
information i så kan information snabbt spridas till andra individer 
(Cunningham & Leuf, 2001; Denning et al., 2005) 

Wiki 
Motvillighet att dela information 
Negativt 

Användare i högre positioner inom företaget kan vara motsträviga 
att ge upp information som förstärker deras egen position eller 
dylikt. (Hasan & Pfaff, 2006) 

Wiki 
Vandalisering 
Negativt 

Genom att alla användare har tillgång att administrera innehållet, 
kan felaktig information finnas (antingen medvetet eller 
omedvetet) (Hasan & Pfaff, 2006) 

Intranät 
Versatilt 
Positivt 

Både Lai (2001) och Ruppel & Harrington (2001) påpekar att 
intranät är ett versatilt system som med fördel kan användas i 
både stora och små organisationer. 

Intranät 
Enabler 
Positivt 

Intranät kan brukas både som ett självständigt KMS, men även 
som ett underliggande/stödsystem till andra. (Davenport & 
Prusak, 1998) 

Intranät 
Relevans och pålitlighet 
Positivt/negativt 

Informationen som existerar på intranätet kan vara, om den 
administreras korrekt, väldigt fokuserad och relevant. Detta kräver 
dock att administratörer ser till att hålla informationen 
uppdaterad. Om den inte uppdateras kontinuerligt kan 
pålitligheten ifrågasättas. (Ruppel & Harrington, 2001) 

Intranät 
Språkbruk/ 
Information Overload 
Negativt 

Detta är ingen faktor som i direkt mening har uppmärksammats i 
litteraturen i denna uppsats, men vi anser den relevant nog att ha 
med här. Språkbruket och det begränsade antalet administratörer 
som hanterar data och information kan göra att inte alla läsare 
uppfattar den korrekt. Däremot att det på andra hållet kan bli för 
mycket information vilket gör det tidskrävande och svårtolkat 
(Alavi & Leidner, 2001). 
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3 Metod 

Initialt diskuterade vi fram de tänkbara ämnesområden vi var intresserade av, och gick 

därefter över till att konsultera med en tänkbar handledare. Vi övergick sedan med att 

definiera en problemformulering samt forskningsfråga som skulle ligga till grund för 

uppsatsskrivandet, och när detta var klart övergick vi till att noga granska den litteratur 

som fanns tillgänglig och som vi såg som innefattade relevanta beståndsdelar till 

teorikapitlet. Denna process arbetades i iterationer, där vi gick tillbaks och förfinade och 

specificerade kontinuerligt. När en bra teoretisk bas var uppbyggd, började ett ramverk 

växa fram som vi kunde använda oss av för att utforma en intervjuguide, vilken 

fungerade som bas vid intervjuerna vi utförde. Ramverket har haft stor betydelse för 

uppsatsen då vi i de övriga delarna har följt vad som tagits fram i det och således haft 

röd tråd att följa. 

Under nästa steg tog vi kontakt med företag som sågs som relevanta till uppsatsen för 

att se om de hade ett par individer att avvara till möjliga intervjuer. Efter att alla 

intervjuerna var genomförda satte vi oss ner och började granska transkriberingarna och 

med hjälp av färgkoder och nummerkoder jämförde vi vad de olika respondenterna 

svarat på de olika frågorna; denna granskning ledde till den empirin som presenteras i 

kapitel 4. Nästa steg i utförandet var att med hjälp av ramverket och empirin analysera 

och diskutera vad vi kunde hitta och utifrån detta resultat presenterades sedan en 

övergripande modell som illustrerar de finningar i problemområdet som vi identifierade. 

Efter en genomförd analys och diskussion presenterade vi vad vi lyckades komma fram 

till i vår uppsats genom att svara på forskningsfrågan. 

För att distansera oss från uppsatsen och få värdefull respons använde vi oss av 

studenter som korrekturläste och återkom med kommentarer kontinuerligt under vårt 

arbete med uppsatsen. Detta var en stor fördel då vi fick andras åsikter om 

framställningssätt, formalia och andra relevanta aspekter.  
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3.1 Utförande 

3.1.1 Litteraturfördjupning 

Detta steg ger forskaren en insikt i vad som har skrivits inom ett givet område tidigare, 

vilka referenser som har använts och vilka teorier som är tillämpliga. Genomläsning av 

tidigare publicerat material inom området kan också ge uppslag till fruktbara 

frågeställningar och hjälper till att definiera begrepp med mera, som forskaren sedan 

kan använda för att fördjupa sig i ämnet. (Svenning, 2003) Hedman (1997) tillägger att 

denna process ofta börjar med att forskaren får tips från sin handledare om vilken 

litteratur som verkar lämplig för ämnet, och även här poängteras det att dessa artiklar 

ger forskaren en rikare bild av vilka författare som kan anses mer relevanta, och genom 

dessa författares teoretiska utgångspunkter och referenser kan forskaren sedan börja 

utarbeta sin teoretiska referensram. 

I enlighet med Hedmans (1997) rekommendationer tog vi kontakt med en handledare 

som hjälpte till och styra oss åt rätt riktning inom ämnet som vi var intresserade av. 

Handledaren hjälpte oss att ta fram det ungefärliga område och referensram som vi 

skulle kunna behöva. Han gav oss även tips och rekommendationer om författare som 

han kunde tänka sig vara aktiva inom ämnet och gav oss hjälp att urskilja de författare 

som vi eventuellt kunde fördjupa oss i. Med hjälp av den litteratur vi hittade efter 

mötena med handledaren fick vi större insikt i området och kom fram till de termer som 

används inom ämnesområdet. Med hjälp av medierna ELIN, LOVISA, OLLE
2
 och 

Google Scholar
3
 kunde vi, genom att kombinera de termer vi identifierat, söka upp 

lämpliga artiklar och böcker som tordes uppfylla kraven på akademisk validitet och 

reliabilitet. 

3.1.2  Källkritik 

För att vara trovärdig i det forskaren refererar till i sitt arbete gäller det att denne 

bedömer trovärdigheten i de källor som används. Det omnämns även att om det ska ses 

som trovärdigt bör källan vara bekräftad från minst två olika författare för att verket 

                                                 

2 Dessa medier är interna verktyg för sökning i journaler, efter böcker samt uppsatser 

skrivna på Lunds universitet. 

3 http://scholar.google.com/ 

http://scholar.google.com/
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skall kunna anses ha någon form av validitet, dock får forskaren vara aktsam för att 

båda kan ha fel. Genom att vara källkritiska har vi som forskare bättre kontroll på de 

fakta som granskas. (Thurén, 2005) 

För att försäkra oss om referensernas trovärdighet har vi i denna uppsats grundat 

urvalsprocessen på vad Thurén (2005) nämner om källkritik. Vi har varit noga med att 

den litteratur och teori som använts har en hög relevans för ämnesområdet. Vi har även 

vinnlagt oss om att stödja oss på artiklar och böcker, skrivna av författare med antingen 

bakgrund som forskare i ämnet eller med relevant utbildning och mångårig 

yrkeserfarenhet. Vi har huvudsakligen använt oss av artiklar som är väl refererade inom 

ämnesområdet vilket givit oss en bra ståndpunkt i teorin. 

3.2 Intervjuförfarande 

3.2.1 Urval och respondenter 

Under utformningen av det teoretiska ramverket och formuleringen av vår slutgiltiga 

frågeställning började vi söka lämpliga undersökningsobjekt för uppsatsen. Då fokus 

varit att behandla kunskapshanteringssystem och wiki samt intranät ville vi vara säkra 

på att vårt empiriska material matchade detta. Vi undersökte den svenska marknaden 

och letade efter företag som ansågs lämpliga för vår undersökning. Efter en mer 

noggrann analys av företagen försökte vi rangordna företagen utifrån den frågeställning 

och det syfte som vi utarbetat tidigare. Rangordningen utgick främst ifrån relevans, 

tjänster, popularitet samt etablering på marknaden. 

118 100 valdes ut bland ett flertal företag på grund av dess fokus på 

informationssökning och kunskapsförmedling. Det var främst en tjänst detta företag 

erbjöd som intresserade oss, denna tjänst utgår från att en individ skickar in en fråga om 

vad som helst, vilken de senare svarar på utifrån de medel som finns tillgängliga. Vi 

ansåg att denna tjänst skulle innehålla element som var relevanta för vår undersökning. 

Vi kontaktade även ett par andra företag som erbjöd liknande tjänster, men dessa ansåg 

sig inte ha tid att medverka i vår undersökning. 

För att delvis testa hur deras tjänst fungerande, och för att på intuitivt sätt försöka 

illustrera vad vi undersökte, kontaktade vi 118 100 genom att använda deras egen tjänst. 

Vi sände därför ett SMS som beskrev vår uppsats: 
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”Hej. Vi håller på att skriva en C-uppsats om kunskapshantering och sociala medier och 

vi undrar om hur ni arbetar och hur ni kommer fram till de svar som ni ger. Även om 

det finns nummer eller mail till någon som man ta kontakt med för mer information” 

Svaret som vi fick av SMS-tjänsten löd: 

”Vi får tyvärr inte lämna ut så mycket om hur vi får fram våra svar, men vi har vid det 

här laget en stor databas i vilken de flesta svaren redan finns. Vi använder också 

Internet i stor utsträckning och om vi inte hittar svaret i genom dessa medium ringer vi 

någon som sitter på svaret. Ni kan vända er till […] om ni har fler och mer ingående 

frågor. Lycka till!” 

Efter den första kontakten med 118 100s kundtjänst hänvisades vi till en person vi ansåg 

vara högst relevant för vår undersökning och denna hjälpte oss sedan att få fler personer 

att intervjua på företaget. Detta gav oss lite mer information att arbeta med initialt för 

att fortsätta. 

För en mer utförlig verksamhetsbeskrivning, se kapitel 4.1. 

3.2.2 Intervjumetodik 

Vi valde att i denna uppsats använda ett semistrukturerat intervjuförfarande då vi ville 

åstadkomma en mer öppen intervju där det gavs möjligheter till öppna svar och 

personliga åsikter. Vi använde därför oss av en intervjuguide och bockade av de 

temaområden och frågor vi på förhand ville ha svar på, allteftersom de togs upp. Med 

hjälp av denna metod hoppades vi få fram information som kanske hade uteblivit om vi 

valt att utföra en mer strukturerad intervju.  

I planeringen av vår undersökning ville vi utföra både fysiska intervjuer (på plats) och 

telefonintervjuer för att vidga informationsuppfånget och det empiriska material som 

skulle ligga i grund för vår analys och diskussion. Dock fanns det ingen möjlighet att 

med våra resurser göra dessa fysiska intervjuer då ena respondenten var lokaliserad i 

Solna och de andra var lokaliserade i Östersund. Därför har vi i vår undersökning valt 

att enbart göra telefonintervjuer, och det är därför viktigt att intervjuaren har vissa saker 

i bakhuvudet vid telefonintervjuer, då dessa ter sig något annorlunda gentemot fysiska 

intervjuer. Till exempel är det omöjligt att som intervjuare uppfatta enkla saker som 

kroppsspråk och annan information som förmedlas av sinnen (Svenning, 2003).  
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Fördelarna med att utföra en telefonintervju är emellertid många. Groves et al. (1988) 

nämner att respondenten kan uppleva telefonintervjuer positivt, då denne enbart behöver 

avsätta tid för intervjun och således slipper denna att boka in lokal för mötet, eventuella 

resor etcetera. Kvale (1997) nämner att telefonintervjuer kan vara till fördel för en 

kvalitativ studie, då denna intervjuform leder till att respondenten blir mer bekväm och 

avslappnad då ingen fysisk kontakt finns samt att respondenten inte känner sig pressad 

eller tvungen att svara. 

Transkriberingen utförde vi direkt efter en avslutad intervju, detta genom att den ena av 

oss satt och skrev medan den andra pausade, spolade tillbaka och korrekturläste det som 

skrevs under tiden. Vi numrerade varje fråga och svar, så att vi enklare skulle kunna 

utföra analysen i ett senare skede. 

3.2.3  Intervjuguide 

Vi började med att skicka vår intervjuguide (se Bilaga 1) per e-post till respondenterna 

för att ge dem tid att reflektera över och förbereda sig på frågorna för att undvika svar 

som kanske inte varit tillräckligt uttömmande och därmed oanvändbara på grund av 

stress under själva intervjun. För att lättare kunna transkribera intervjuerna använde vi 

oss av internettelefonitjänsten Skype för att ringa, samt spela in intervjuerna (med 

respondenterna godkännande om en ljudupptagning), detta för att vi lättare skulle kunna 

transkribera det som sagts under intervjun, och för att båda intervjuarna skulle kunna 

interagera med respondenten under intervjun och därmed undvika att det enbart skulle 

vara en som intervjuar och den andre sitta och anteckna. 

3.3 Validitet 

Validitet avser per definition förmågan att endast mäta det man haft för avsikt att mäta i 

det här sammanhanget (Svenning, 2003; Jacobsen, 2002). Vi har varit noga med att hela 

tiden försöka följa forskningsfråga och syfte genom hela uppsatsens gång, detta för att 

illustrera den röda tråden från början till slut. Det material som använts i teorikapitlet 

har granskats kritiskt och vi har varit noga med att enbart använda källor som är 

relevanta för ämnet men som också har en viss tyngd inom den akademiska världen, 

detta har vi gjort med hjälp av Association for Information Systems
4
. Då den empiriska 

                                                 

4 http://ais.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=432  

http://ais.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=432
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undersökningen ligger i grund för vår analys, diskussion och slutsatser ansåg vi det av 

hög vikt att respondenterna som användes hade kunskap om det område vi undersökte. 

3.4 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar till att det resultatet som framkommer ska vara tillförlitligt, 

det vill säga att två undersökningar med samma syfte och metod ska ge samma resultat 

(Svenning, 2003; Jacobsen, 2002). Detta strävar vi självklart efter och vi har därför 

försökt vara tydliga och utförliga med metoden och genomförandet för att reliabiliteten 

ska bli stärkt. För att registrera intervjuerna valde vi att spela in dem, med godkännande 

från respondenterna, detta för att vi båda kunde vara aktiva och ställa följdfrågor under 

intervjun. Vi var noga med att tänka på det som Jacobsen (2002) tar upp om 

intervjuareffekten och vi har således undvikt att vara subjektiva och styra respondenten 

till att ge ett speciellt svar. Genom det semistrukturerade förhållningssättet i intervjun 

var frågorna öppna, vilket ledde till att respondenten kunde diskutera utifrån ett mer 

personligt plan och vi kunde således ta del av dennes åsikter och värderingar.  

3.5 Etiska åtaganden 

Jacobsen (2002) diskuterar etiska dilemman från både ett intervjuarperspektiv och ett 

respondentperspektiv. Det är alltid viktigt för forskaren att överväga vad som behöver 

avslöjas för respondenten om undersökningen. Det alltså upp till intervjuaren att 

överväga om viss information behöver delges eller ej. Enligt Jacobsen (2002) är en av 

fördelarna med att inte avslöja hela syftet med undersökningen för respondenten att de 

blir mer spontana i sina svar. 

Vi har varit väldigt noga i vår undersökning att förmedla relativt mycket information 

om vår undersökning, för att förhindra att respondenterna känner sig illa till mods i 

intervjuerna. Ett relativt identiskt utkast av den intervjuguide som utarbetades efter 

teorin sändes över till respondenterna i förväg för att förbereda dessa på vilka områden 

vi skulle komma att beröra. Dels gjorde vi detta på grund av att vi skulle kunna öka 

kvaliteten på undersökningen genom att vår främsta kontaktperson kunde sålla ut de 

personer som visste mest om områdena intervjuguiden berörde, men samtidigt, för att 

tillförse en bättre och mer avslappnad miljö för respondenterna när de blev intervjuade. 

Jacobsen (2002) nämner även ett par olika områden som är viktiga att ha i åtanke vid 

intervjuförfarandet, främst då rätten till privatliv och samtycke om intervjun. I vår 
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undersökning var vi därför noga med att presentera oss och vår undersökning, försäkra 

respondenterna att de fick vara anonyma och att samtalet, om godkännes, spelades in för 

att dels öka reliabilitet men även öka validiteten genom att inspelningarna lät oss 

transkribera intervjuerna ordagrant. Vi var även noga med att fråga om respondenterna 

hade några frågor om intervjun innan vi startade. 

Vi valde även att berätta för respondenterna att när transkriberingen var slutförd skulle 

vi kontakta dem med denna så att de fick godkänna att allting stämde överens med 

intervjun; detta gynnade även vår undersökning då vi fick ett extra tillfälle att få 

information från respondenterna i form av kompletteringar och kommentarer till delar 

av intervjun som kanske blivit feltolkade eller diffusa. 

Våra etiska åtaganden vid intervjuerna var att försöka hålla företag samt alla 

respondenter anonyma initialt i transkriberingen för att undvika att det fanns någon risk 

över huvud taget att de skulle kunna bli identifierbara utan deras samtycke. Denna 

procedur lät respondenterna att i lugn och ro läsa igenom transkriberingen och överväga 

sitt beslut. 
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4 Sammanställning av empirisk data 

4.1 Presentation av 118 100 ahhaa AB 

Företaget 118100 ahhaaa AB, som vi använt oss av i denna uppsats, ägs av bolaget 

118100 Holding AB, en större koncern som är privatägd och erbjuder allmänheten 

telekomtjänster. 118100 ahhaaa AB startade 1999 medan verksamheten är etablerad på 

marknaden sedan 1994, och har bedrivits självständigt samt i två olika 

koncernförhållanden. 118100 ahhaaa AB driver en ledande tjänst i Sverige som erbjuder 

både privatpersoner och verksamheter bland annat nummer- och adressupplysning, 

informationsbehandling/-förädling samt driver en SMS-tjänst kallad Svar på allt (SPA), 

vilket låter en individ ställa vilken fråga som helst som 118100 ahhaaa ABs tjänst SPA 

sedan svarar på. De har en affärsidé som går ut på att de ska förädla och förmedla den 

information som kunden efterfrågar snabbt genom att använda modern 

informationsteknologi. 

Respondent 1 arbetar som gruppchef på SPA och har arbetat med tjänsten sedan starten. 

Som gruppchef basar denne över informationsmäklarna samt styr mot effektivitet, 

trivsel etcetera. Som en integral del i deras tjänst, använder denna respondent deras 

kunskapshanteringssystem dagligen och ansvarar även för att informationen som når 

slutkunden från mäklarna är av god kvalitet. Respondent 2 var vår initiala källa på 118 

100. Anställd i 118100 ahhaaa AB sedan start, har denne respondent en stor erfarenhet 

av deras system och är personalansvarig i 118100 ahhaaa AB samt produktchef för 

SMS-tjänsten. Respondent 3 är, som respondent 1, gruppchef i SMS-tjänsten och har 

arbetat där sedan uppstarten. 

4.2 Kunskapshantering 

Vid frågan om hur pass viktig information och kunskapshantering var för företaget, och 

för individerna själva, betonade samtliga respondenter att detta var kärnan i deras 

dagliga arbete, då företaget säljer information vidare så är detta vitalt vilket även gör att 

kunskapshanteringsprocessen är en viktig del. 
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”Det är ju basen [...] Vi måste köpa, eller få, eller hitta, eller ta information som vi 

förmedlar vidare till konsumenter. [...] Vi säljer information. När ni säger kunskap så 

säger vi information. [...] Har vi ingen information så kan vi inte sälja något.” 

(Respondent 2, 2009-11-26) 

Det system som används i företaget för att åstadkomma en bra hantering av information 

och kunskap byggdes främst på ett semi-automatiserat system som indexerade 

inkommande frågor med tidigare svar som givits. Systemet letar upp nyckelord och 

plockar fram relevant information om dessa tidigare svar. Internet är även en stor del av 

denna kunskapshantering då all information som inte kan hittas i deras interna system 

letas upp (främst) på internet. 

”[...] givetvis utgår vi alltid från att söka själva i vårt eget system först. [...] i viss mån så 

gör programvaran det själv när man tar emot den här frågan. [...] Men det är inte alltid 

det räcker, och det är inte alltid att frågeställningen är precis likadan som den frågan 

som ställts heller så att [...] 50 % av fallen så försöker man i alla fall att kolla i sitt eget 

system om det finns där.” (Respondent 1, 2009-11-26) 

”På sikt så är det väl så att ju fler frågor vi får in i banken desto snabbare och ju mer 

effektiva kan vi bli men just nu så finns det ett väldigt stort behov i att använda externa 

källor.” (Respondent 1, 2009-11-26) 

Respondent 3 betonar även att de kompletterar, när internet inte ger dem tillräckligt 

tillförlitlig information, med e-post och/eller telefonsamtal till relevanta parter som 

innehar den information de söker. 

Systemet som idag används för kunskapshantering är ett eget utvecklat system som 

använts sedan lanseringen. Samtliga respondenter uttrycker att systemet ständigt är 

under utveckling, dock i olika grad. Respondent 1 och 3 nämner att en addering av 

systemet är på gång i form av en wiki, medan respondent 2 påpekar att det nuvarande 

ständigt är under utveckling. 

”Då höll vi på ett halvår innan att utveckla ett system som vi testade internt [...] Och det 

var då april 2008 som vi gick igång med det här. Sedan så har det här systemet 

utvecklats hela tiden. Men det är byggt in-house hos oss.” (Respondent 2, 2009-11-26) 

Då systemet är semi-automatiserat, sparas alla frågor som tagits emot, och alla svar som 

skickats, i en databas. Samtliga respondenter nämner den interna databas som används 

för informations- och kunskapshantering. Respondent 1 yttrar att ”[…] alla svar sparas 
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internt”, och respondent 2 utökar förståelsen för detta och säger att ”vi lagrar frågan, vi 

lagrar svaret och vi lagrar vem som ställt den”. Denna databas yttrar respondent 1 

uppdateras kontinuerligt av systemet genom att indexera och para ihop frågor och svar, 

medan respondent 3 poängterar att det även utförs manuellt, dels för att undvika 

dubbelposter men även för att konkretisera och generalisera informationen och 

kunskapen i systemet. 

”Den uppdateras hela tiden. Det är ju ett arbete som pågår ständigt. […] Våra mäklare 

som jobbar sitter hela tiden och arbetar med svar i data. Våra svar är datum- och 

tidsbestämda så beroende på vad det är för typ av svar så har den en olika lång 

giltighetstid. [...] Och när den här tiden går ut [...] får man välja om det fortfarande är 

aktuellt eller om vi vill skriva om det eller om vi vill ta bort det.” (Respondent 3, 2009-

11-30) 

4.3 Användningen av intranät & wiki 

Ett intranät existerar, dock i ett begränsat perspektiv då det semi-automatiska systemet 

levererar den huvudsakliga informationen och kunskapen. Respondent 1 påtrycker att de 

”har ett internt system […] med lite information och så där”. Respondent 2 och 3 

nämner även att de har ett internt chattsystem som mäklarna kan bruka för att få hjälp 

med svar på frågor. 

”Vi har ett sånt här internt chattsystem, där alla som jobbar är inloggade. Där man kan 

[...] lägga ut sin fråga och då kan då personen som kan svaret då lägga ut svaret i 

chatten” (Respondent 2, 2009-11-30) 

Det interna chattsystemet kan även expanderas ut till andra i företaget, inte bara till de 

mäklare som arbetar just då. Detta gör att kunskap inom organisationen i viss mån kan 

delas med till andra genom att vilken som helst kan lägga in ett svar till frågan i chatten. 

”[...] en fråga som ingen av de som jobbar just för stunden kan svara på. Då skickar de 

ut denna till alla […] i hela koncernen” (Respondent 2, 2009-11-26) 

När vi frågade respondenterna om de använder sig av wikis internt, och hur dessa 

fungerar svarade både respondent 1 och 3 att det för tillfället inte finns något sådant 

system, men att det är under utveckling. Respondent 1 nämner att det nya systemet med 

wiki kommer att fungera precis ”som ett wiki, att användarna själva skapar innehållet”. 

Det ska vara öppet för de anställda, men respondent 3 poängterar dock att det kommer 
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att vara mer generell information om hur systemet fungerar och kan användas, med vad 

vi tolkar som en uppslagsbok för språkbruk och dylikt. 

” [...] som bygger på någon liknande modell som wikipedia, mycket beror ju dels på att 

vi har [...] mycket fackspråk eller vad man ska säga. Vi pratar om våra arbetsverktyg 

och vad vi gör i lite egna ord och det är för att hjälpa, internt, människor som [...] inte 

arbetar med det här i vanliga fall utan de sitter i en annan tjänst eller har en annan roll i 

företaget.” (Respondent 3, 2009-11-30) 

Alla respondenter nämner att de även brukar sig relativt extensivt av Wikipedia, dels på 

grund av att den är så pass stor men även på grund av att det är en bra startpunkt. 

Externa källor i allmänhet används mycket på grund av att det är omöjligt att lagra all 

data internt. Vid frågan om vilka fördelar de kan se med dessa verktyg uttrycker alla att 

informationen överlag är väldigt uppdaterad vilket gör det till en ovärderlig källa.  

”Det är en otrolig fördel för det ofta en väldigt uppdaterad och korrekt information” 

(Respondent 1, 2009-11-26) 

”Fördelarna är väl helt klart att det finns så otroligt mycket information skriven av 

professorer, och forskare, journalister och författare och väldigt, väldigt pålästa 

människor och som alla kan ta del av väldigt enkelt.” (Respondent 3, 2009-11-30) 

Men de ställer även sig kritiska till den information som existerar, vilket gör det till en 

balansgång med vilka källor man kan lita eller ej. Respondent 3 säger att det finns också 

mycket irrelevant information vilket kan göra det svårt att hitta den rätta. Respondent 1 

påpekar att den sociala biten är väldigt svårtolkad, då vissa källor kan anses vara 

integritetskränkande, så som Facebook. 

”[...] en stor del av denna informationen [...] är skriven av användare som, säkert inte 

med brottsmod, lägger ut sådant som inte är sant. Men ibland blir det fel, framförallt 

finns det väl en stor del information på internet som inte är aktuell längre så man skulle 

behöva göra en storstädning.” (Respondent 3, 2009-11-30) 

Vid frågan om informationskvalitet, och hur de säkerställer kvaliteten svarade 

respondent 1 och 3 att det är väldigt mycket upp till individen att överväga kvaliteten, 

men respondent 2 tillägger att de även gör stickprov på kvaliteten på de människor som 

inte arbetar på samma lokalisering. Respondent 1 och 3 nämner även att de, när problem 

uppstår, talar med individen och pekar på vad som varit undermåligt eller dylikt, och på 

så sätt arbetar på ett reaktivt sätt. 
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”[…] vi gör dock uppföljningar med dessa hela tiden så vi tar stickprov och kontroller 

så att […] gruppcheferna läser ju vad de skickar iväg för svar.” (Respondent 2, 2009-

11-26) 

Respondenterna tolkade frågan angående policy om informationskvalitet väldigt olika, 

där respondent 1 och 3 påstår att de inte har någon direkt uttalad policy om 

informationskvalitet, utan den är mer indirekt och subjektiv, det vill säga att det är upp 

till individen att bedöma i det stora hela medan den andra var mer generell och beskrev 

främst etiska positioneringar. 

”[...] hittar man inte det på någon av de större sidorna och du hittar det på en tvivelaktig 

källa [...] då skulle jag dra öronen till mig iallafall… Men att vi skulle ha någon policy 

eller så, det kan jag inte hålla med om [...] Utan [...] det är lite upp till var och en av 

dem som sitter och skriver svar att sitta med en stor portion sunt förnuft.” (Respondent 

1, 2009-11-26) 

”Ja vi har flera policyer då. Vi svarar inte på rasistsaker, sexistiska saker och sådana här 

saker. Vi skickar ett svar, […] vi struntar inte i det. Men vi talar om att vi tycker att 

detta är oetiskt.” (Respondent 2, 2009-11-26) 
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5 Analys & diskussion 

5.1 Kunskapshanteringen och dess processer 

En intressant aspekt i detta företags verksamhet är hur specialiserade de är på att 

hantera, behandla samt förädla information och kunskap. Det är företagets främsta 

inkomstkälla och är därför oerhört viktigt för dem. Vår faktor ”mängden 

data/information” väger därför relativt tungt i denna aspekt då företaget inhämtar en 

oerhört stor mängd information dagligen. Det är intresseväckande att 118 100 använder 

sig av ett unikt system, byggt av dem själva, då detta skulle kunna skräddarsy en unik 

lösning på deras kunskapshantering, men gör å andra sidan det svårt för oss som 

utomstående att grundligt analysera och få en förståelse för dess funktionalitet. Det 

system som företaget idag använder sig av internt är främst ett semi-automatiserat 

databassystem som indexerar de inkommande frågorna och de utgående svaren.  

Respondenterna benämner själva systemet som helautomatiskt, men vår uppfattning 

efter analyseringen av denna empiri ger oss en annan bild av systemet, då 

respondenterna nämner att viss manuell behandling av data förekommer, främst för att 

förhindra redundans i databasen. Vi ser att det skulle kunna vara problematiskt om det 

ständigt behövs manuell behandling av all data. 118 100 värdesätter självklart data och 

informationen oerhört högt vilket vi ser som en bra faktor för att ett KM-system skall 

kunna fungera effektivt i en organisation. Denna faktor anser vi går hand-i-hand med 

motivationsfaktorn, då motiveringen av de anställda, enligt Stenmark (2002b), bör 

uppmuntras på ett högre plan för att tillåta ett bra informations-/kunskapsspridande. 

Denna faktor var dock svårtolkad i empirin, men vi såg antydningar bland 

respondenterna att öppenheten i deras system motiverade de anställda, då de var tillåtna 

(dock även emellanåt tvungna) – i en större utsträckning än vid traditionella 

kunskapshanteringssystem där kunskapen lagras enbart lokalt – att inhämta information 

på de ställen där de själva vet att informationen håller hög kvalitet eller hög reliabilitet. 

Som respondent 1 sa, använder sig företaget av externa verktyg för upphämtandet av 

information och kunskap i cirka hälften av frågorna som inkommer. Alavi & Leidner 

(2001) diskuterade hur problematiskt det kan vara för en organisation när det finns för 

mycket data/information att behandla, vilket respondent 3 även berörde när den nämnde 

att det finns oerhört mycket information som är irrelevant eller felaktig. Det ser vi som 
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en faktor, vilket kan göra att sunt förnuft, allmän-/utbildning samt synen på kunskap hos 

den individuella personen väger oerhört tungt i denna aspekt. 

Respondent 2 nämner att ”det ni kallar kunskap, kallar vi information” medan de två 

andra respondenterna nämner ”eget data” ser vi som en brist i företaget, främst på grund 

av att definitionen av dessa begrepp överlappar, men även särskiljer sig, vilket gör det 

viktigt för företaget att förmedla hur dessa begrepp verkligen definieras. Detta för att 

underlätta den individuella upphämtningen av information och kunskap. Det är dock 

ingen enkel åtgärd, vi uppmärksammade i den teoretiska referensramen att flertalet av 

de större författarna (se Stenmark 2002b; Alavi & Leidner, 2001; Davenport & Prusak, 

1998) inom kunskapshantering ofta hade sina egna definitioner på dessa begrepp. 

Vi observerade att alla respondenter hade sina egna åsikter angående den individuella 

informationshämtningen, vilket är intressant då wiki ger individen frihet att inhämta 

informationen där personen känner sig bekväm och kan förlita sig på information, 

istället för att känna sig instängd och/eller ha svårt att hitta informationen enbart i det 

interna systemet. Respondent 3 nämner även att det nya system som är under utveckling 

dels kommer att fungera som en slags wiki, där mer generell information om deras 

interna processer kommer att existera, och betonar även att denna kommer att vara av en 

mer fackspråklig karaktär. Detta ser vi som en potentiell nackdel i ett system, då 

allmän-/utbildningen hos individerna kan variera kraftigt vilket kan göra det svårt för 

vissa individer att inhämta informationen. Det är dock viktigt att observera, när det 

gäller individuella karakteristika, att de är väldigt unika och subjektiva, vilket gör det 

svårt att ge generella riktlinjer. Vi tror dock att detta kan vara en relevant faktor för 

organisationen att evaluera innan de beslutar sig för ett KM-system. 

Faktorn ”individuell syn på kunskap” är något som speglar sig i samtliga respondenters 

utsago, då de poängterar vikten av att varje individ som arbetar hos dem antingen får 

utbildning, har en erkänt stor kunskapsnivå och/eller använder sig av sunt förnuft vid 

informationsinhämtning. Denna aspekt är dock väldigt subjektiv, och kan inte ses som 

något generellt applicerbart. Men Stenmark (2002b) samt Bhatt (2001) understryker hur 

organisationen måste anpassa sig minst lika mycket som individen för att ett KM-

system skall fungera effektivt, vilket denna verksamhet verkar ha gjort. En intressant 

observation här är att även om företaget använder sig av proaktiva lösningar på detta 

problem, är det ingen omöjlighet att andra aspekter av individer, så som psykologiska, 

miljö och andra aspekter, påverkar KM-systemets effektivitet i organisationen. 
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5.2 Intranät & wikis inverkan på kunskapshanteringen 

En av de största fördelarna med att använda sig av wiki internt är hur alla anställda i 

organisationen kan skapa ny, redigera existerande samt radera information. Det finns 

mycket att överväga vid implementering av en wiki, då fördelarna alltid måste vägas 

mot nackdelarna. Den största nackdel som vi identifierat här är att vandalisering, 

antingen med illvilja eller ej, påverkar informationens kvalitet och reliabilitet. I vår 

empiriska studie såg vi att företaget nu inte använder sig av någon intern wiki, men att 

ett väldigt snarlikt system är under utveckling. Företagets användning av wiki är 

resonabelt med tanke på deras bransch och affärsidé, men det finns flera faktorer som vi 

såg i den empiriska studien som går att relatera till de faktorer vi uppmärksammade och 

inkluderade i vårt teoretiska ramverk. 

Vi anser att användarantalet i denna situation inte behöver spela en stor roll, då den 

faktor vi identifierade i intranät som ”relevans och pålitlighet” har potential att väga upp 

denna del genom att företaget använder sig av en delmängd av deras anställda för att 

behandla informationen. Det vill säga de anställda som arbetar inom ett visst område 

har full tillgång till att skapa, redigera och radera information inom deras eget område, 

medan de enbart kan inhämta information från de andra. Det är så klart en balansgång 

mellan att ha ett bra användarantal som gör att informationen hålls uppdaterad/korrekt 

och att hålla nere vandalisering, men kan de hitta denna balans kan wiki potentiellt 

brukas som ett oerhört effektivt KM-system. 

En intressant aspekt i detta företag är att de förlitar sig i väldigt hög grad på externa 

källor, såsom Wikipedia och andra databaser. Respondenterna uttrycker hur viktiga 

dessa verktyg är, men betonar även vikten av att försöka hålla informationskvaliteten på 

en hög nivå vid alla svar. De uttrycker dock att det kan vara svårt i vissa fall då 

specifika frågor inkommer, så som ”Hur många atomer finns det i 1 kubikdecimeter rent 

guld?”, detta anser vi är ett bra exempel på information som mer eller mindre skulle ha 

varit oerhört svårt att inhämta från en intern databas eller via det mer traditionella 

mediet telefon, källor såsom Wikipedia innehar denna information och kan hämtas 

oerhört kvickt men kan dock behövas dubbelkontrolleras så att informationen verkligen 

stämmer. 

Respondenterna uttryckte även att det självfallet inte enbart existerar fördelar med att 

inhämta information utanför intranätet, främst påpekar de att det finns många 

övervägande att göra när individen använder sig av dessa. Till exempel kan 

informationen vara integritetskränkande, informationen kan vara opålitlig, även 

information overload är ett stort problem. Detta är ganska självfallet enligt Stenmark 
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(2002a), då alla människor är unika med olika erfarenheter och kunskaper vilket gör att 

informationen som hittas till exempel kan ha varit skriven av en person som egentligen 

inte har en större förståelse för ämnet vilket kan rendera informationen inkorrekt. Det 

finns troligtvis ingen generell lösning på detta problem, men vi tror att organisationer 

skulle kunna minska dessa negativa aspekter av wiki och intranät genom att upprätthålla 

riktlinjer och policys. Dock kan externa källor av denna form vara en bra riktlinje för 

vart informationssökaren kan börja leta efter informationen och vart denne kan gå 

vidare för att fördjupa sig inom ett givet ämne. 

Motsträvigheten till informationsdelande, som vi kategoriserat som en negativ faktor i 

vårt teoretiska ramverk, såg vi ingen antydan i vid den empiriska studien. Detta tror vi 

dock beror på att de i dagsläget inte använder sig av en dedikerad wiki inom 

organisationen. En intressant tanke med detta i interna wikis är hur organisationen 

måste överväga anonymitet, då mer information eventuellt skulle kunna delas ut om 

källan förblir anonym. Detta måste dock vägas upp mot reliabiliteten av informationen, 

vilket kan vara en oerhört stor uppgift för organisationen att tampas med. 

Intranät, likt wikis, står inför samma dilemma när det gäller uppdatering och 

tillförlitlighet gällande den tillgängliga informationen/kunskapen som finns i dessa 

verktyg. Som Ruppel och Harrington (2001) påpekar, tenderar verktyget att generera 

gammal data och information om företaget inte aktivt jobbar med att underhålla och 

uppdatera det tillgängliga innehållet på intranätet. I den empiriska studien kunde vi 

identifiera att de manuellt fick gå in och uppdatera databasen, detta för att främst 

minska redundansen genom att slå ihop olika frågor med liknande svar. Vi såg även att 

när en fråga ställdes en andra gång, och systemet hittade ett tidigare svar, uppdaterade 

ofta mäklaren informationen. Detta kan vara en potentiell brist då det, som Alvesson & 

Kärreman (2001) nämner, finns en risk i att gammal information bara döps om istället 

för att förädlas i KM-systemet. Detta är ingen faktor som nämns i det teoretiska 

ramverket, men detta är dock något som organisationen bör överväga för att exempelvis 

upprätthålla en databas som är mer konkret och lättanvänd. 

Faktorn som vi nämner i intranät som enabler, det vill säga system som möjliggör 

kunskapshanteringen, kan vi se att detta företag använder sig av. Wikin som är under 

utveckling kommer, enligt vår tolkning, fungera som ett komplement till det redan 

befintliga intranätet. En intressant observation som gjordes, var att vi såg att de ofta 

gjorde motsatsen - använde sig av bland annat wiki som en enabler. Detta kan vara en 

bidragande faktor för att överväga ett KM-system av denna typ, att wikis och intranäten 

kompletterar varandra på ett bra sätt i detta perspektiv. Detta då de påverkar varandra 

både indirekt och direkt genom att informationen lagras i det interna KM-systemet, 
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vilket gör att när det nästa gång inkommer en likartad fråga kan intranätet användas som 

enabler istället för tvärtom. 

Som tidigare nämnt fann vi med hjälp av den empiriska undersökningen att de i 

dagsläget håller på att utveckla en intern wiki, som skall fungera som ett komplement 

till det redan befintliga KM-systemet. Med tanke på intranätets ombytliga karaktär (Lai, 

2001; Ruppel & Harrington, 2001) kan vi se att det eventuellt går att integrera dessa till 

ett fullständigt KMS, till exempel skulle det semi-automatiska systemet automatiskt 

kunna generera innehåll till wikin, både som ny information och som kompletterande 

information. Detta skulle drastiskt reducera behovet av en större mängd användare som 

underhåller wikin, då de istället skulle kunna arbeta med att verifiera och eventuellt 

komplettera information som systemet lagt in.  

5.3 Avslutande diskussion 

Vi har funnit flera intressanta faktorer i det empiriska materialet som existerade i det 

teoretiska ramverket vi tog fram. Vi fann alla de organisatoriska faktorerna i empirin, 

med undantag för ”storlek”. Denna faktor fanns inte i någon direkt mening i empirin 

och vi tror att det främst beror på att vi initialt inte hade så stor fokus på detta. Vi skulle 

däremot vilja omdefiniera denna faktor till virtualisering, som hanterar det Griffith et 

al. (2003) påpekar med att uttalad kunskap, det vill säga kunskap som gör sig bäst i 

KM-system, är viktigare än individuell kunskap och erfarenhet beroende på hur stor 

påverkan den virtuella miljön i organisationen har. Detta argument motsätter sig dock 

Stenmark (2002a) då han påpekar att all kunskap kan vara svår att lagra, och tyst 

kunskap kan till och med vara omöjlig. Det vill säga att denna faktor gör sig viktig i 

organisationer som har ett större behov av virtuella miljöer, så som företaget i vår 

empiri. Då den uttalade kunskapen är viktigare för spridningen och kunskapen i 

virtuella miljöer, är det också viktigare att på ett bra sätt lagra denna, på grund av att 

individer har mindre direkt kontakt vilket bidrar till att tyst kunskap inte kan överföras i 

den mån som behövs. 

Det som vi i ramverket initialt hade delat upp som intranät och wiki, och deras egna 

fördelar och nackdelar, såg vi i analysen att de överlappade, speciellt att de båda har 

fördelen att de agerar enablers för varandra, vilket vi hade antagit endast var en 

egenskap intranätet besatt. Då de är så pass snarlika, ser vi inte det som en omöjlighet 

att wiki skulle kunna överta väldigt mycket av den funktionalitet som intranät har. 
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Enligt teorin (se till exempel Davenport & Prusak, 1998; Alavi & Leidner, 2002) kunde 

vi identifiera att KM-system generellt sett alltid i större utsträckning använt sig av 

enbart interna system vilket, som vi tidigare diskuterat, bidrar med vissa negativa 

aspekter. Språkbruket och begränsad information är bara några av dessa (se kapitel 2.1). 

Att öppna upp KM-systemet till användarna skulle troligtvis kunna effektivisera 

informations-/kunskapsspridningen avsevärt. Men även om nackdelarnas påverkan 

reduceras, introduceras självklart nya fördelar och nackdelar av den ”nya” typen av 

KM-system. Vi tror dock att en mer noggrann utvärdering av vad som behövs i 

organisationen skulle kunna skräddarsy och påvisa att wiki har en plats i många av 

fallen. Vi tror dock inte att wiki och intranät är lätta att använda som självstående 

system, men som kompletterande system till varandra, som vi sett är under utveckling i 

detta företag genom empirin, skulle de kunna fungera utmärkt. 

Vi har även noterat att ramverket fundamentalt har fungerat bra som 

utvärderingsverktyg, men att vi dock saknade viss information. Ramverket anser vi får 

fungera mer som riktlinjer och skall således inte tolkas som något definitivt eller något 

som en organisation skulle kunna använda för att evaluera kunskapshanteringen i sin 

helhet. De faktorer som existerar i detta ramverk skall inte heller tolkas som de 

definitiva faktorerna i varje organisation, utan vi tror att det finns andra som påverkar de 

mer fundamentala delarna av kunskapshanteringen som vi inte har behandlat i denna 

uppsats. 

Vi har däremot sett antydningar i den empiriska undersökningen att 

kunskapshanteringsprocessen är på väg att förändras något då wiki får, eller är på väg 

att få, en större plats i organisationen. 

På grund av det låga antal respondenter i det som utgör empirin, vill vi uppmärksamma 

att detta kan leda till utebliven information. Men då vi lyckades få respondenter på ett 

sådant företag som 118 100, där deras kärna utgör information och kunskap, och då 

respondenterna som är intervjuade har en stor erfarenhet och kunskap om deras 

verksamhet tror vi att detta kan väga upp det låga antalet. Vi anser därför att 

reliabiliteten och validiteten på denna uppsats har uppnått våra förväntningar. 
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5.4 Modell över finningar och faktorer 

Att illustrera de finningar vi gjort i denna analys och diskussion var oerhört svårt. Vi 

vill dock presentera denna modell för att erbjuda läsaren en överblick av det argument 

vi har fört, och vad vi har kommit fram till på ett mer överskådligt sätt. 

De organisatoriska faktorerna, samt nätverksfaktorerna, ligger till grund för främst valet 

av kunskapshanteringssystem, men även för valet av wiki eller snarlika verktyg. Dessa 

två påverkar även varandra på olika plan vilket vi såg i analysen. Finningarna antyder 

att wiki erbjuder organisationen en mer öppen kunskapshantering, där individen har fler 

valmöjligheter och en större kunskapsdatabas att söka genom. 

Detta erbjuder substantiella fördelar då individen inte är bunden till den inneboende 

kunskapen i organisationen, vilket bidrar till att organisationen kan expandera sin 

kunskap på både ett individuellt och organisatoriskt plan, då båda plattformarna öppnar 

upp möjligheten att hantera, lagra samt inhämta kunskap. 

 

 

Figur 5.1 Modell över finningar och faktorer 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att utreda hur en mer öppen kunskapshantering, i form av 

integrering och användning av främst intranät och wiki, påverkar en organisations 

informationssökning och kunskapsförmedling. Genom forskningsfrågan “Bidrar wiki 

till en mer öppen kunskapshantering och hur påverkar denna en organisations 

informationssökning och kunskapsförmedling?” försökte vi svara på detta. 

Det resultat vi kommit fram till, antyder att wiki samt intranät bidrar till en mer öppen 

kunskapshantering. Vi fann att respondenterna dagligen använde sig av dessa verktyg 

och att deras kunskapsintensiva organisation inte skulle kunna fungera utan dem. Vi 

fann att wiki och intranät är väldigt lika i många avseenden, men skiljer sig stort på 

andra. När en stor mängd information och kunskap behöver behandlas, såg vi att externa 

informationskällor erbjöd substantiella fördelar jämfört med de mer traditionella 

kunskapshanteringssystemen där information och kunskap lagras internt och ofta inte 

tillåter individen att inhämta den någon annanstans. 

De faktorer som identifierats i teorin stämde bra överens med det vi observerat i den 

empiriska undersökningen vilket ger en antydan till denna öppenhet. Det är dock värt 

och notera att vår empiri var mindre än väntat, vilket måste tas i beaktning vid tolkandet 

av detta resultat. 

En antydan till hur wiki och intranät påverkar organisationens kunskapshantering 

hittade vi främst att både individ och organisation måste vara mer källkritiska, 

information overload måste stävjas samt att systemen kräver en mer noggrann planering 

för att fungera effektivt. Dock såg vi att dessa verktyg hjälpte organisationen att 

inhämta den kunskap som krävdes för mer ad-hoc kunskap, eller mer specifika problem 

på ett lättare sätt. 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att utföra vidare studier på flera företag samt 

att undersöka företag där wiki redan utgör en del av kunskapshanteringssystemet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Tema Intervjufrågor 

Personlig information Vad har Du/Ni för bakgrund (utbildning, arbetserfarenhet etc.)? 

Vilken roll har Du/Ni i företaget? 

Vilka arbetsuppgifter har Du/Ni? 

Kunskapshantering Hur relevant är kunskapshanteringen för Ert företag, samt för Dig som 
individ? 

Vilket/vilka primära system använder Du/Ni för att hantera och inhämta 
kunskapen? 

Hur ofta används Ert KM-system? 

Har ni alltid använt Er av detta KM-system? 

Hur ofta uppdateras informationen i systemet? 

Hur behandlar Du/Ni ny information och kunskap, om det inte finns i 
systemet sedan innan? 

Hur behandlar Du/Ni existerande information och kunskap, uppdateras 
ert KM-system av användarna, eller används någon form av 
administratör för detta? 

Sociala nätverksverktyg Använder Du/Ni något intranät för distributionen av information och 
kunskap? 

Använder Du/Ni några externa källor, så som wiki(-pedia), bloggar etc.? 

I vilken mån brukas externa källor? 

Hur integrerar Du/Ni externa källor i KM-systemet, har företaget någon 
policy för detta, t.ex. för informationskvalitet etc.? 

Vad ser Du för för- och nackdelar med sociala nätverksverktygen? 

Finns det några ansvariga för den information som läggs till i systemet? 
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Bilaga 2: Telefonintervju 1 

R = Respondent 

J = Johan 

A = Andrée 

1 R [Företag] det är [anonym] 

2 J Hej mitt namn är Johan Nilsson och jag ringer från Lunds Universitet. 

3 R Tjenare. 

4 J Vi skulle utföra en intervju med dig idag. 

5 R Ja, precis! 

6 J Så jag sitter här bredvid Andrée också så… kör vi en liten gruppkonversation. 

7 R Ok. 

8 A Yes. Tjenare [anonym, fel namn] 

9 R Hallå 

10 A Eller [anonym, rätt namn] förlåt. 

11 
R Ja precis, [anonym, fel namn] pratar inte lika som mig, så det kommer ni märka skillnad på. Ni 

hade intervju med honom senare va? 

12 J Ja precis, vi har intervju med honom senare i eftermiddag. 

13 
R Ja just det. För att vara helt ärlig så har jag inte hunnit fundera allt för mycket på det här, utan 

jag har ögat igenom frågorna och eeh… egentligen bara… inte förberett mig så… 

14 J Aah men det är bara bra det. 

15 R … hundraprocentigt egentligen. 

16 J Det är väll bara bra egentligen? 

17 R Ja. Då kör vi. 

18 
J Ja. Jag tänkte börja lite kort och säga att vi kommer spela in detta, om du inte har något emot 

det. Bara för att vi ska få lättare sen att transkribera detta. 

19 R Ja, absolut. 
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20 J Sen kommer vi inte att använda detta mer. 

21 R Ehm.. Mitt namn t.ex. kommer det vara i c-uppsatsen? 

22 J Eeeh. Om du vill att du ska vara anonym så kommer du att vara anonym.  

23 R Ok. Finns det någon möjlighet att läsa det innan det går, eller att ni är klara med det? 

24 J Ja, absolut. Vi kan skicka över det på mail när vi är klara med transkriberingen. 

25 R Ja men det vore kalas. Bara så jag vet liksom ... 

26 J Ja, precis! 

27 R Hur det föll ut i alla fall. 

28 J Ja, precis! Vi kan ju ta din e-post med så att vi har den direkt. 

29 R Aa. Det är [anonym@företag.com]. 

30 J Ja. Ok då har vi med det. S.. Så återkommer vi direkt när vi är klar. 

31 R Ok, just det. Kan ni berätta lite om bakgrunden? 

32 A Eeehh. Bakgrunden på uppsatsen eller?  

33 R Ja, precis! 

34 A Ehh. Nej. Asså just kunskapshanteringen har vi läst rätt mycket om nu på sista tiden. Ehh.. 

35 R Okej. 

36 
A .. Och just sociala medier, asså hur ni använder er av internet eeh i er kunskapshantering 

t.ex… 

37 R Aa. 

38 
A … om ni.. Jag antar att ni har nått sort system som ni slår upp i. Hittar ni inte de där så går ni 

till internet, så hittar ni inte det där så ringer ni någonstans. 

39 R Ja, precis! 

40 A Eeh. Och just sådant här öh hur ni validerar informationen till slutkunden då.  

41 R Ah, just de. 

42 
A Så det kommer handla lite strött omkring just kunskapshanteringen och problemen och 

fördelarna med att ta in dom här sociala medierna. 

43 R Ok. 
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44 
A Ehh. Sen vet jag inte. Vi har ju en intervjuguide här som du har, tror jag. Så ehh. Vi kan ju 

börja lite med din bakgrund, vad du har för utbildning och arbetserfarenhet och sådant. 

45 
R Ehh. Ok. Ehm. Jag har dessvärre inte skaffat mig någon högskoleutbildning utan jag har jobbat 

här i bra många år som gruppchef i två år. 

46 A Ok. 

47 R Ehh. Jag har alltså, vad säger man, ja. Gått ut gymnasiet är väll det högsta om man säger så. 

48 A Mm. 

49 
R Ehh. Rollen jag har är gruppchef/gruppledare. Och kortfattat så innebär det väll att jag eh 

coachar mot mål, effektivitet och kvalitet. 

50 A Mm. 

51 R Ehm. Men ser till att även att eh medarbetarna trivs också. 

52 A Ja, men just det här med när ni får in sms och sånt här. 

53 R Ja. 

54 
A Kontrollerar du någonting eller det är helt dom andra som sitter, som du basar över, som 

ansvarar för det. 

55 

R Ehm. Ifrån allra första början, om vi ska ta en liten bakgrund så... Så tanken har alltid varit att 
vi ska korrekturläsa precis allting vi skriver i efterhand, det går liksom inte att sitta direkt och 
övervaka då det är förstora volymer. 

56 A Mm. 

57 

R Alltså inkommande frågor. Ehm. Så att ee. Vi läser mycket av det som skrivs i efterhand. Och 
det som vi upptäcker är felaktigt ehh. Som kommer till kundtjänst eller som vi själva ser är 
felaktigt. Det får man då gå till den personen som skrev det och visa på vad som är fel och 
bättra på det. 

58 
A Ja ok. Så det är ehhm ni.. det revideras efteråt då om ni hittar nånting? Att.. Att skickar ni ut 

ett extra sms om det är något som är totalt fel eller? 

59 
R Ja alltså. Det där är lite.. Egentligen så.. Så är det inte helt säkert att vi hittar det här felet om 

inte kunden själv hör av sig. 

60 A Nej ok. 

61 
R Med tanke på att.. Då skulle vi behöva ha fler anställda som bara sitter och läser sms hela 

dagarna.. 

62 A Mm. 

63 
R Alltså våra svar för att hitta felaktigheter. Ehhm. Egentligen kundklagomål är sådana som hör 

av sig med ett nytt sms med en kommentar att det där var fel, eller att de inte är nöjda eller 
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vad som helst. Eller mail. Ehm. Till kundtjänstmailen då. 

64 A Mm. 

65 R Så att det är så vi får snappa upp vad som är.. Vad som behövs förbättras. Synpunkter på det. 

66 A Mm, ok det låter väll bra. 

67 J Eh ja. Vilka primära system använder ni då för att ta in den här kunskapen som inte finns? 

68 R Som inte finns? 

69 J Ja. 

70 
R Ehm. Allting utgår i grund och botten från google, efter som att den eehh. Den är så pass 

överlägset störst. 

71 A & J Mm. 

72 

R Så att ehh. Man får då börja med å ställa frågan i google och plocka ut kärnorna där och [liten 
pause] sen är det bara att söka vidare. Det beror lite på vilken karaktär det är på frågan, men. 
Men om man ser till wikipedia så kan man säga att det är ganska mycket som vi hittar där av 
enkla frågor eftersom det är ett ganska stort fenomen. 

73 J Mm. 

74 R Ehh. Men vi har även tillgång till t.ex. Nationalencyklopedin och Guinness World Records t.ex.  

75 J Ja ok. 

76 

R Eh. Men sen så finns det ju… alltså frågorna som kommer.. Det är ju klart att det är mycket 
frågor som går att besvara så, men sen är det många fantasifrågor eller liksom obskyra frågor 
som kanske kräver lite andra google-skils om man säger så. 

77 J Ja, ok. 

78 A Kan du ge något förslag på några ehh.. Frågor som ni haft väldigt svårt att svara på? 

79 

R Eeehhm. Om vi drar… en.. Det är egentligen bara faktafrågor då. För det är ju liksom sådana 
där saker som är svåra eller omöjliga att få reda på. Ehh. Vi har haft ett ärende till 
Konsumentombudsmannen där det gäller snödjup i Åre december -87. 

80 A&J [Skrattar] 

81 

R Och det är sådant där som liksom.. det tar.. Det finns säkert att ta reda på. Men vid den 
tidpunkten så hade inte smhi nån.. Nån mätstation vid åre-trakten och. Ehm. Det tar liksom 
ett par/tre dagar att ens få svar från deras kundtjänst så att.. Ee. Den kunden blev inte väldigt 
nöjds. Så då hamnade det hos KO. Men.. 

82 J [Skrattar] 

83 R Det är väll smällar man får ta antar jag, om man heter svar på allt. 
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84 J Det är sånt svar.. Eller.. Fråga som är svår att svara på som du sa. 

85 R Ja, precis! 

86 

A Mm. Ehh. Jag tänkte kolla.. Ehm. Det är en ganska dum fråga kanske när ni är så pass 
kunskapsinriktade. Men hur ofta använder ni.. Har ni något internt KM eller KMS? Eller 
använder ni endast de här externa källorna? 

87 

R Ehm. Utan att nämna några siffror så kan man väll säga som så här. Vart enda svar som vi 
skrivit sparas internt. Ehh.. Och det håller självklart en jävligt varierande kvalitet. Med tanke 
på att vi är ganska nya. 

88 A&J Mm. 

89 

R Ehm. Men.. Men givetvis utgår vi alltid från att söka själva i vårt eget system först. Ehh. Och i 
viss mån så gör programvaran det själv när man tar emot den här frågan. Ehm. Men det är 
inte alltid det räcker, och det är inte alltid att frågeställningen är precis likadan som den 
frågan som ställts heller så att.. Ehm. Men jag skulle ändå vilja säga att.. ehm.. ja.. 50 % av 
fallen så försöker man i alla fall att kolla i sitt eget system om det finns där. 

90 A Ok. 

91 
R Men sen att.. Ja.. Säg att vi använder vårt eget system.. Eee. I en tredje del av fallen då vi 

behöver komplettera med de svaren som finns där. 

92 
A Ja, precis! Och då kommer vi till nästa fråga. Hur uppdaterar ni då informationen? ÄR det då 

att det indexeras av sig själv då eller? 

93 
R Ehm. Det finns inget system egentligen, förutom det.. Det är helt automatiskt. Alltså nästa 

gång frågan kommer in så uppdaterar man i och med att man svarar.  

94 A Mm. 

95 R Och. Ja. 

96 A Eh. 

97 

R Som sagt, [skratt], jag vill inte berätta jätte mycket mer innan jag ser hur det ser ut i skrift, för 
att det är ganska mycket ämnen här som.. Ehmm. Ja vår VD inte skulle vilja se hamnar någon 
annan stans sen.. 

98 A&J Ja ok. Detta kan vi förstå. 

99 

R Eh, men så är det i alla fall. Vi använder ett eget data som vi söker i. Vi… vi utgår från att söka 
i den först men i många av fallen så måste vi komplettera eller skriva helt nya svar. På sikt så 
är det väl så att ju fler frågor vi får in i banken desto snabbare och ju mer effektiva kan vi bli 
men just nu så finns det ett väldigt stort behov i att använda externa källor. 

100 J Ja. Då kan vi gå in på det här med sociala nätverksverktyg. 

101 R Mm.. 
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102 

J Eftersom vi har snackat om det om en del, men använder… är det något sorts intranät som ni 
använder för distribution och information och kunskap. Alltså nån blogg eller så som de sitter 
och för dagbok på eller är det någon wikipedia-aktig? 

103 R Ehm, för internet eller intranät? 

104 J Ehm.. Intranät. 

105 
R Aaa. Ehm, jo vi har ju ett internt system, det har vi, med lite information och så där. Hur 

menar du med "bloggar" och så vidare. Ska det vara internt? 

106 
J Ja, jag tänkte att kanske de på kundtjänst kanske sitter och har någon liten dagbok som de för 

i, ehm.. Dagboksaktigt. 

107 
R Jaha, ehh, nä, det är ju i och för sig en spännande tanke men man kan ju säga att det är mail 

och excel-baserat i det ärendet då. 

108 J Ja, ok. 

109 R Ehm.. Faktiskt. 

110 

A Men.. Om.. Om ni skulle vilja plocka fram till exempel om ni hade haft dagböcker skulle det 
kunna hjälpa er att att… att… dels… kunna behandla information på ett bättre sätt i ert 
system, alltså ni skulle kanske kunna indexera hur folk har svarat på frågor och använda den 
datan sen och bygga vidare på en intern wikipedia. Så att säga. 

111 

R Jaa.. Eh.. Vi.. Det tror jag absolut att vi skulle vara hjälpta av. Det är ju inte direkt... Ehm, den.. 
tanken som vi… Vi har faktiskt en egen wiki på gång, men det är inte upplagt som ni lägger 
upp det va… 

112 A Nä.. 

113 

R Utan det är mest för den här informationsbiten. Ehh. Jag har ju egna utlåtanden, ehm, över 
alla i mitt team som sitter och skriver svar till frågor, men ni menar på att detta är något som 
man.. Ehm.. Går åt bägge hållen på, alltså att man.. Det är för nytta för både dem i teamet 
och för mig eller? 

114 

A Ja, alltså, det är hela.. Egentligen för hela organisationen. Inte bara för ditt team utan för 
nästa gruppchefs team eller om ni har ett… intranät som sträcker sig över hela organisationen 
som folk kan lägga in information, så fort de svarat på ett mail så kan de egentligen bara 
liksom lägga in det där.. 

115 
R Jo men... Man kan säga att vi har ett sådant light nu, men att det är under utveckling, ett 

större. Där det blir som precis som ett wiki, att användarna själva skapar innehållet då. 

116 A Mm… 

117 R Så det är tanken då… Det är.. Det är på gång. 

118 
A Ja, okej. Ehh, ja, då har vi egentligen bara… Ehh.. Om.. Om ni plockar in de här grejorna då, 

alltså har ni någon policy för just när ni hämtar information från internet.. Eh... Där ni inte kan 
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vara hundra procent säkra på att det är korrekt? 

119 

R Ehh, alltså… Det där är en jävligt klurig fråga för jag menar, hittar du bara svaret på en enda 
sida så kan du liksom… Det är en så pass… Säg att frågan är så komplex att… Ehm.. Det bara 
finns ett svar på hela webben och då ska man dubbelkolla den i sin tur så det blir jävligt svårt. 

120 A & J Mm… 

121 

R Ehm… Men… Jag skulle ändå vilja säga att om hittar man inte det på någon av de större 
sidorna och du hittar det på en tvivelaktig källa liksom.. Då… då skulle jag dra öronen till mig 
iallafall… Men att vi skulle ha någon policy eller så, det kan jag inte hålla med om så... Utan, 
ehm, det är lite upp till var och en av dem som sitter och skriver svar att sitta med en stor 
portion sunt förnuft. Alltså, vi skulle kunna claima att vi bara skickade det rätta svaret men 
det skulle ju falla på sin egen orimlighet bara efter en eller ett par dagar tror jag. 

122 A Mm. 

123 R För det finns ju alltid frågor som, som är så pass ställda att vi inte kan ge ett korrekt svar. 

124 A Mm, jo, precis. 

125 
R Men alltså, tänk dig en fråga som "vad gör min katt just nu?" och vi skulle claima att vi kan ge 

rätt svar på allt… Det skulle ju bli rätt kämpigt rätt juridiskt sett sen. 

126 A Ja, jo, precis 

127 R Ehhm, men… Det är klart, vi plagierar aldrig någonting till exempel.. 

128 A Nej… 

129 R ...men att dubbelkolla alla källor kan vi inte garantera heller. 

130 
A Men om jag får ett svar av er som jag tycker verka obskyrt.. Ehm… skulle jag kunna få källan 

av er då? 

131 
R Ehm… Ja, det är ju tänkbart. Ehm, det kräver ju en ytterligare kontakt men med ett SMS till 

eller till kundtjänsten då. Men visst, troligtvis skulle du kunna få en källhänvisning. 

132 A Mm. 

133 
R Eh… Just nu har vi ju ingen källhänvisning med i svaren och det är ju egentligen bara på grund 

av utrymmesbrist. 

134 A Jo, precis. 

135 
R Eh, vi har ju… ja, det är ju 160 tecken på ett SMS så mindre än så får det gärna inte vara, om 

man ska skriva ett någorlunda fylligt, eller användbart, och… att kunden blir nöjd med svaret. 

136 A Mm… 

137 
J Auuu, då ska vi se… Vad ser du själv för fördelar med att använda dig av de här sociala 

nätverksverktygen? 
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138 R Ehm… Det är… en otrolig fördel för det ofta en väldigt uppdaterad och korrekt information. 

139 J Mm. 

140 

R Om man tittar på Facebook till exempel, så… eh… kan man ju tänka sig att vi får en fråga som 
till exempel "hur ser Josefin ut ikväll?" eller något sånt där och så ligger där en bild eller något 
sånt där, det är.. Det finns ju interaktivitet… Ja, det är uppdaterat. 

141 J Ja, okej. Ser du några större nackdelar med att använda dem då? 

142 R Ja, i slutändan kan det ju vara integritetskränkande… 

143 J Mmm.. 

144 

R ...och det är ju därför vi egentligen inte använder oss av inloggning på Facebook. Det är ju en 
jävligt klurig fråga, jag menar, skulle ni fråga "när slutar Anna på ur&penn idag?" så då skulle 
vi ju inte ringa och fråga liksom henne, utan vi skulle ha svarat med att ge numret till 
Ur&Penn istället för det är ju inget vi vill ge ut. Det kan ju vara lite kämpigt för henne att veta 
att någon helt random för henne som har ringt och hört när hon ska sluta. 

145 A Mm, precis. 

146 R Så det är sånt där som man måste ta i uppvaktning alltså. 

147 A Mm. Ni är ganska nya, jag vet inte exakt hur nya ni är, men ett par-tre år kanske. 

148 R Ja, precis. Vi går in på två år snart. 

149 A Ehh.. 

150 R …I alla fall SMS-tjänsten, om man ser till hela företaget så är vi ju äldre än så. 

151 A Ja, precis. Ehh, då har ni alltid använt er av det här systemet? 

152 
R Ja, egentligen. Alltså, det är klart vi hela tiden försöker utveckla och bli bättre på saker och 

ting, men i stort sett är det samma grundtänk. 

153 A Mm. 

154 
R Eh, och jag vet förstås inte riktigt vad ni syftar till med den här C-uppsatsen, men jag säger väl 

så ändå sen får jag se i texten sen om jag fattar nånting. [skratt] 

155 
A Nej, det är väl lite luddigt för oss också än, det är ju ett väldigt filosofiskt ämne det här med 

kunskap, information och personlig integritet och så vidare. 

156 R Ja… 

157 
A Och sen är det ju en liten negativ spinn på sociala medier och informationskvalitet, så det är 

det vi vill få en spinn på - att det inte alltid är negativt. 

158 
R Om man tar en social media som är väldigt användbart… Det här är ju en vad ska man säga.. 

En fluga, för att.. Eeh. En otroligt stor del historiskt sett av de frågor som vi har fått är. "Vem 
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är …" och så googlar man det namnet och så visar det sig att den människan har en blogg.. 

159 A Mm. 

160 

R Och ehh.. I och med att vi kan ge ett ganska uttömmande svar om den här personen så har 
det triggat någon form av "bloggvåg" så att alla, egentligen, med bloggar har skickat "Vem är 
namnet.." till oss. Så det har vi gjort otroligt mycket pengar på.  

161 A Mm. 

162 R Just därför att dom har en utnämnande blogg om sig själv. 

163 
A Ehh. Om du skulle t.ex. med det här med bloggar. Om vi säger större bloggar som IBM, 

Google.. Alltså alla sådana här större företag som har bloggar. 

164 R Aaa. 

165 

A Om ni skulle börjat indexera det här och fått in det här i systemet. Är det någonting som ni 
har haft i åtanke? Eller är det helt att ni går ut och söker efter informationen när ni får 
frågan? 

166 
R Jag tror nästan på det senare alternativet där. Ehh.. Eftersom det måste vara otroligt mycket 

data som måste lagras någonstans. 

167 A Mm. 

168 R Ehh. Och jag tror att det skulle vara för stort för ett internt wiki. 

169 

A Mm. Men just med att ni.. Ni har inget sorts rankingsystem på vad vad.. Som kan sägas vara 
mer korrekt än det andra liksom? Att ibm.com är en starka källa än en tredjepartskälla som 
skriver om ibm.. 

170 
R Ehh. Ja. Joo. Det finns ju ingen hierarkirangordning, men jag hoppas att alla som jobbar här 

har det inom sig ändå liksom.. Vilken av de här två man väljer om man står inför det här valet. 

171 A Mm. 

172 

R Det finns många exempel på det som.. Som har.. Ehh. Gått lite sisådär tidigare. Men det är i 
alla fall tanken att med det sunda förnuftet så ska man känna att man kanske lite lite mer på 
den här artikeln än vad jag gör på någon hänvisning i ett blogg-inlägg, liksom. 

173 A Mm. 

174 R Så det.. Nä det finns inget utrskrivet.. Policy.. Att det här gäller så. 

175 
A Mm, ok. Ehh. Vi har egentligen inte så mycket mer sen. Vi tänkte bara kolla om det är något 

annat som är rellaterat till det som vi har frågat som du vet något om. 

176 

R Vi har tagit upp interna data.. Ehhm.. [lång paus].. Jo jag vet inte vad det kan vara faktiskt. Jo 
det kanske… om ni kan transkribera så kan jag läsa och komplettera med något om det finns 
något som jag tycker saknas, eller kanske är lite missuppfattat. 
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177 A Mm. Det låter jätte bra. 

178 J Absolut! 

179 R Det låter schyst! 

180 A Mm. Ja. 

181 R När är ni klara med den här? 

182 
A Själva uppsatsen går vi upp med i mitten av januari. Men själva transkriberingen är vi klara 

med förhoppningsvis idag, innan vi ska intervjua [anonym] då. 

183 
R Ja, just det. Ja men, ehh. Det blir spännande att läsa något form av helhets resultat sen. Har ni 

funderat något på att ställa frågor till oss på så vis se vilka svar på frågorna ni får? 

184 

A Vi skickade faktiskt en fråga till er här om dagen till er. Där vi frågade att vi höll på med en c-
uppsats och ville komma i kontakt med någon och veta hur ert system. Så vi fick lite 
information där. Men det kändes som att det var ja typ vi får inte ge ut denna information 
men vi kan berätta det här. 

185 R Aa. Precis. 

186 
A Det är ju en klockren tjänst. Man sitter på en förfest och vill ha svar på en fråga som man 

diskuterat och så skickar man bara ett sms till er och får svar inom några minuter. 

187 

R Ja. Jo. Det känns som att det ligger rätt i tiden. Ehh. Vad ska man säga. Man drar sig lite 
ehmm. Med kvalitets problem eftersom det som du tycker är skitbra kanske någon här 
[skratt] eller tvärtom att någon är jävligt nöjd här med ett svar som gets medans du tolkar det 
på ett helt annorlunda sätt. Så det finns nog lite små problem. Så. Men i sin helhet så tror jag 
faktiskt att det går ganska bra. 

188 A Ja. Nej då har vi inte så mycket mer att ta upp. Och får tacka för oss. 

189 A&J Då får vi tacka för oss. 

190 
R Ja. Det ska bli spännande att se någon form av resultat. Men ni tog mailen där så kan ni skicka 

över något när ni är klara. Så får ni ha en bra dag. 

191 A&J Det samma. Hejdå 

192 R Hejdå 
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Bilaga 3: Telefonintervju 2 

R = Respondent 

J = Johan 

A = Andrée 

1 R [Företag] det är [anonym] 

2 A Hejsan. Det är väl lika bra att vi börjar presentera oss. Jag heter Andrée Hansson från Lund. 

3 J Och jag heter Johan Nilsson. 

4 R Mm. Hejsan. 

5 J Hej hej. 

6 A Eh, ja. Intervjuerna vet du kanske redan rätt mycket om nu när du har läst intervjuguiden. 

7 R Ja precis jag såg ju grunden där i alla fall. 

8 A Mm. 

9 R Och.. Och. Jag jobbar ju inte själv med det där så jag kan ju bara svara lite övergripande då. 

10 A Ja. Jo precis. 

11 R Och ge information om vad vi gör och sånt. 

12 
A Mm. Eeh. Sen har vi lite information till dig angående uppsatsen. Och anonymitet och sånt 

där. 

13 R Mm. 

14 A Eh. Du får självklart vara anonym, och företaget också för den delen. 

15 R Aa det är ju bra. 

16 A Sen när vi har transkriberat detta sen.. Vi kommer spela in detta om det är ok med dig. 

17 R Mm. 

18 A Så transkriberar vi och kommer maila över det till dig sen. Så att du kan godkänna det. 

19 R Aa. Men jättefint. 

20 
A Eh. Sen vet jag inte om det är något mer speciellt angående det. Förutom dina 

personuppgifter kan ju krävas av examinatorn, men det är ju bara om de misstänker plagiat 
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eller liknande. 

21 R Ja precis, men då kan de ju få ringa. 

22 A Aa. Men annars så är det väl bara att köra igång. 

23 R Ja. 

24 A Du har inget som du undrar över? 

25 
R Nej. Det... Det gör jag faktiskt inte. Det är ett intressant ämne, jag såg att det gjordes för ett 

par år sen ett liknande ämne som belyser problematiken som ni nu fokuserar lite på. 

26 A Mm. Precis. Ja. Nej. Då kan väl Johan börja köra igång då. 

27 R Ja. 

28 
J Ja. Jag tänkte att vi kan börja med lite personlig information, så kan du berätta om dig själv 

lite kanske. Vad du har för utbildning,. 

29 
R Ok. Jag är 44år. Jag är från början ingenjör från KTH. Och sen så är jag magister i 

internationell företagsekonomi från Uppsala universitet. 

30 J Ok. 

31 

R Och ehh.. Jag har jobbat i många branscher innan då. Men sedan 9 år tillbaks så har jag 
jobbat här på [företag]. I bolagen som driver bland annat [företag], det är ett av våra 
varumärken eller rättare sagt vårat eget varumärke. Sen driver vi tjänster åt massa 
teleoperatörer. 

32 A Mmm. 

33 R Vårt bolag heter [Bolaget AB]. 

34 A Ja just det ja. 

35 
R När.. Förr hette vi [Före detta företagsnamn]. Men när vi berättade för folk vad vi sysslade 

med så sa alla människor [Bolagets ny namn AB]. 

36 J&A&R [Skrattar] 

37 R Så vi bytte namn för ungefär 8 år sen. 

38 A Jaha. 

39 J Det är ett passande namn. [Skratt] 

40 

R Ja, precis. Vi är ett tjänsteföretag vi sysslar med service och tjänster över telenätet. Från 
början var det rent över telefoni, det som vi kallar för voice. Att man ringer och får alla 
möjliga information och data av oss. Det som är mer vanligt och mest kända för är namn 
och nummerupplysning då. 

41 A Mm. 
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42 

R Och. Eh. Sen så utvecklades det till det som är SMS och i viss mån WAP. Och det är jag även 
produktchef för.. för sms. Nu så har vi även online då, asså webbaserade gränsverktyg. Jag 
började i det här bolaget då som att implementera ett styrsystem, och hålla.. dels få ordning 
på ekonomi och organisation för bolagen. För vi fanns då i de nordiska länderna. 

43 A Mm. 

44 

R Ehh. Sen så drabbades vi av den ekonomiska krisen i början av 2000-talet, eller ja inte vi 
rättare sagt utan det var våra ägare som var finansbolag. Det gjorde att vi inte kunde 
fortsätta växa och expandera utan vi fick fokusera på den svenska marknaden. Och sedan 
2003 så är vi bara i Sverige. 

45 A Ok. 

46 

R Vi är ett tjänsteföretag och jobbar med människor och jag ska se till så att man blir så 
effektiv som möjligt, och sånt. Så det är väl det att jag jobbar med människor och då blev 
det så att min titel var HR(Human Resources)-direktör för våra verksamheter. 

47 A Mm. 

48 

R Ehh. Sen hade jag människor som sysslade med coaching och utbildning och rekrytering och 
sånt, under mig då för det här. Men det blev mer och mer administrativa tjänster så nu är 
jag mer administrativchef för våra bolag. 

49 A Mm. 

50 

R Sen är det så att vi har bolag.. Ehh. Vi är en koncern, juridiskt sett, men i praktiken så 
fungerar vi som ett och samma bolag. Men vi har ett bolag som har hand om vår 
webbtjänst, ett som har hand om rösttjänst men det är mest en säkerhet/bolagsteknisk 
sak.. 

51 A Ok 

52 R ..Man inte ska dra omkull varandra när man växer. 

53 A Jo precis. 

54 R Jaa. Det är väl lite om mig. 

55 A Mm. Ehh. Ja det är väl bara att hoppa in här på kunskapshantering direkt då.. 

56 R Mm. 

57 A Ehh. Hur relevant är just ehh.. Kunskapshanteringen för er? 

58 

R Det är ju basen, information.. Asså. Vi måste köpa, eller få, eller hitta, eller ta information 
som vi förmedlar vidare till konsumenter. För konsumenterna.. Det som vi säljer.. Vi säljer 
information. När ni säger kunskap så säger vi information. 

59 A Mm. 

60 R 
Om olika former. Det är de som vi säljer då. Så att eee. Ja det är de som är grund. Har vi 
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ingen information så kan vi inte sälja nåt. 

61 A Det säger sig lite själv.[skratt] 

62 
R Ja precis. Vi utför ju inte.. Vi tillverkar ju inte någonting. Utan det är ren 

informationsförmedling.. Som vi sysslar med. Det vill säga service/tjänsteservice. 

63 J Aa. Vilka primära system är det då ni använder för att inhämta denna kunskap? 

64 A Information! [Skratt] 

65 

R Ja precis. Då är det så. När det gäller den informationen som hanterar en viss form av 
personuppgifter, den ligger till grund.. Basen är namn, adresser och telefonnummer. Ehh. 
Inkomstuppgifter, kön, ålder och såna saker. För den kan man sälja vidare. Den 
informationen är vår bas. Då är det även personer.. Men även bolag, då har vi även 
bolagsinformation. Alltså organisationsnummer och alla adresser, alla telefonnummer, 
faxnummer och webbnummer. Alltså de kan ha webbadresser och sånt. 

66 A Mm. 

67 

R Den.. Ehh. Det är vår grundbas. Den köper vi in då från olika leverantörer. Och då "tvättar" 
vi den.. Som vi kallar det för. Vi sorterar ihop det, så att det bli en databas. Och denna 
uppdateras då dagligen. 

68 A Mm 

69 

R Så den är så pass up-to-date som det bara går. Sedan så finns det.. Måste vi uppfylla vissa 
villkor. Det kan ju vara så att vissa personer har hemliga personuppgifter. Och hela tiden så 
blir det människor som vill vara anonyma, ha hemligt telefonnummer. Men även människor 
som får skyddad identitet och sånt. Då måste vi hela tiden uppdatera det direkt. 

70 A&J Mm. 

71 

R Så det är grund.. Det är en grundbas av vår data. Det är den som vi har då, som vi köper in 
och hantera. Sen så har vi detta då när vi kan svara på vilken fråga som helst. Då.. Då har vi 
dels samarbetsavtal, men vi har som bas att internet är offentligt och vi letar på allt som 
man kan hitta på internet. 

72 A Mm. 

73 

R Vår grund. Och sedan så har vi då. Ehh. Om vi som privatpersoner surfar in på en site som 
har en del information, vi kan gå till Bonnier eller något register så. Då händer det inte så 
mycket. Men ett företag som vi, som har mycket människor som har mycket människor som 
jobbar och går in och söker så gillar inte det här företaget detta. Då tycker dom att de vill ha 
pengar för det, samt så belastar det deras it-struktur. 

74 A Mm. 

75 
R Och då har vi avtal med en del av de här bolagen att vi får gå in och göra lite egna 

uppkopplingar. 

76 A Mm. Asså är det några större databaser som du pratar om nu då? 



Informationssökning och kunskapsförmedling Hansson & Nilsson 

 

49 

 

77 
R Ja precis, det kan vara lite olika saker. Men det.. ehh.. Ja.. Som har vissa databaser som vi 

kan gå in till helt enkelt. 

78 A Mm. 

79 

R Och det är bara för att. Oftast den här datan som finns på internet är offentligt om man 
lägger ut det. Men då kan det stå så här att det här är gratis om man inte säljer vidare och 
tjänar pengar på det. 

80 A Mm. Precis. 

81 

R Om ni går in på [Resp. bolag och andra aktörer i branchen] det är vi som är de stora 
aktörerna gällande själv nummer och namndel. Då står det som så här att du får gå in gratis 
och använda denna tjänst. Men du får inte sälja den vidare. Utan då måste man som företag 
ha ett avtal och det är typ sådana avtal som vi i sin tur måste följa emot en del. Som 
publicerar data/information på internet.  

82 A Mm. 

83 R Men annars är grunden det, som att gå in på Wikipedia och andra ställen. 

84 
A Mm. Ehh. Ja.. Då vet.. Men hur behandlar ni ny information och kunskap i organisationen, 

om vi snackar om sms-tjänsten då. 

85 R Mm. 

86 A Lagrar ni någon mer information än just de smsen som ni skickar tillbaka? 

87 R Aa. Vi lagrar frågan. Vi lagrar vem som ställt den. Och vi lagrar svaret. 

88 A Ok. 

89 

R Och dels så gör vi det för faktureringens skull, om någon bestrider den. Men.. Men det 
lagrar vi generellt. Sedan så.. i grunden.. det är låst till ett speciellt system som bara en 
handfull tekniker kommer åt. Som kan hantera det. Ehh. Just se vem som har ställt frågan. 
Det är egentligen det.. Och sedan så lagrar vi också information om vilken av oss som svarat 
på frågan. 

90 A Ok. 

91 

R Ehh. Det är en handfull tekniker som kan se det. Det tar vi bara fram vid konflikter eller 
strul. Men sen är det så att alla svar. Generellt. Som vi ger ut. Dom läggs till en. Ehh. Dom 
lagras också. Och så tittar man på dehär svaren. Är de här relevanta att spara eller.. ehh.. är 
det här en fråga som kan komma fler gånger. Så att vi kan behöva svara på den fler gånger. 
Då lagrar vi.. Då försöker vi lagra det. Och lägga till olika sökparametrar så att vi lätt ska 
kunna hitta svaret på en liknande fråga. Så att vi kan använda den här datan en gång till. 

92 A Mm. 

93 

R Ehh. Ett exempel är om någon frågar efter aktiekursen på Telia idag. Ah. Då går vi ut på 
nätet och hämtar in den informationen och så lagrar vi den. Och så vet vi att ”idag” kan vi 
inte skriva, för om frågan ställs imorgon så kan vi inte använda svaret. 
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94 A Nä, precis. 

95 R Då måste vi istället svara. ”Ah, den 24 oktober så var aktiekursen …”... 

96 A Mm. 

97 
R Det datumet. Men så all data.. Det svar lagras.. vi bygger upp en jättestor bank hela tiden 

med.. med. Olika former av kunskap. 

98 

J Eh. Ja då har jag en liten följdfråga här med just med detta om information och kunskap, till 
just sms-systemet. Är det någon form av administratör som kontrollerar nya svar som 
kommer in eller… 

99 J&R [Pratar i mun] 

100 

R Det går till som så här. Tittar vi på vårt sms-tjänst så… Vi har ju ett nummer för alla möjliga 
typer av frågor. För när ett sms kommer in med frågan så har vi ett system som först kollar 
är det namn eller nummerupplysningsfråga. Om den ser att det är en fråga ”Vem har 
numret” då skickas det till ett system som går automatiskt och förädlar frågan med att 
besvara med ett nummer. Men om det är så att.. Det som vi kallar för svar på allt. En sådan 
fråga.  

101 A Mm. 

102 

R Då slussas det vidare, och då ser man på frågan. Då tar man fram.. ahh. Vi har massor med 
nyckelord. Så som man då.. Som vi skapar om frågan som vi tror att den är ställd. För man 
kan ställa en fråga på tusen olika sätt. Men då ställer vi om den som vi tror den är ställd. Och 
sen så matcher vi den mot den här gigantiska databasen som vi bygger upp hela tiden.  

103 A Mm. 

104 

R Och då får vi då fram ett svar av den. Sedan så är det en person som tittar på om detta är 
rimligt. Tittar på den konkreta verklighetsställda frågan. Och det här förslaget på svar. 
Tycker han att detta ser jätte bra ut så skickar han den vidare, tycker han att den behöver 
förädlas lite så förädlar han eller hon den lite grann. Men sen kan det också vara en fråga 
som vi inte hittar, som inte funkar i den här databasen. Och då går det till en person som 
manuellt är lite detektiv och letar reda på informationen.  

105 A Mm. 

106 J Ja, ok. 

107 
A Ehh. Men hur är det just med.. typ.. om du har en fråga som är jätte svår att svara på och ni 

kanske hittar ni någon tveksam källa, använder ni den då ändå eller hur gör man då? 

108 

R Ja. Om vi hittar en källa som vi själva är tveksamma till så använder vi den. Men vi talar om 
att vi är osäkra, vi säger att vi tror att det är såhär eller att det finns delad mening om det 
rätta svaret.  Typ om man får en politisktfråga ”Är moderaterna det bästa partiet för 
Sverige?” 

109 A Mm. 
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110 

R Om man får sen sådan fråga. Då svara vi som såhär. ”Det här är upp till var och ens 
ståndpunkter och åsikter att besvara”. Och så svara vi om det Moderaterna, att de har så 
och så många procent i förra valet. Då kan man svara att Sverige tyckte 35 %.. ehhm.. var 
moderaterna det bästa partiet. Om vi säger som så här, vi svamlar runt lite kan man säga för 
att skapa ett svar. Men vi försöker aldrig göra det svart eller vitt. Då är det ett mer en prosa 
som vi skriver. Som kunden får bilda sig en uppfattning om.  

111 A Mm. 

112 

R Det här är lite.. Vi får ganska mycket kuggfrågor. Vi får mycket såna här saker, kuggfrågor. 
För det är en stor del av kunderna som vill testa oss och få en uppfattning.. Så det är jätte 
viktigt för oss att inte svara för stenhårt konkret att så är det i någonting. 

113 
A Mm. Ehm. Ja då är det lite. Asså har ni någon sorts policy hur ni ska gå tillväga för att just då 

garantera att ni inte kan hamna i juridiska ändamål? 

114 

R Ja vi har flera policyer då. Vi svarar inte på rasist saker, sexistiska saker och sådana här 
saker. Vi skickar ett svar, vi… vi struntar inte i det. Men vi talar om att vi tycker att detta är 
oetiskt. Vi har fått sjuka frågor som t.ex. ”Hur hänger man folk på bästa sätt”. Riktigt sjukt, 
och det har vi inte gått in på i detalj hur man gör [skratt]. Men vi har svarat på det att.. Ja 
det kan vara lite olika. Men det blir väll svar som att ni får se på en gammal cowboy fil.  

115 A Mm, nej precis. 

116 R Mm.. Vi måste ju ha en moralisk spärr. Det har vi. 

117 
J Mm. Aa. Jag tänkte att vi kunde gå in mer på det här med sociala nätverksverktyg. Det vill 

säga hur använder ni er av typ intranät för att distrubera information och kunskap? 

118 R Du menar internt hos oss? 

119 J Ja precis, internt. 

120 

R Ah. Då är det så att, om någon har fått en fråga att den ska besvara och denna inte känner 
att den kan... Utan.. Då använder denne sig av vårt intranät och ställer den frågan. Och så 
kan det finnas någon… Ehh… som ser detta och kan svaret och hjälper till att svara på 
frågan. 

121 
J Ja, ok. Är det något som dyker upp på någon speciell wiki eller är det ett meddelande som 

dyker up på någon hemsida som ni har internt då eller? 

122 R Nha.. vi har. Hmm.. en egen sådan här.. chatt-grejs, kan man säga. 

123 J Ja ok. 

124 

R Som ligger i bakgrunden. Så kan man bara ahh.. [kort paus] .. ehmm. Så kan man välja vilka 
grupper… Vi kallar dem för svarare, de som svarar på allt. Och.. Dem skickar den till dem. 
Men sen kan det vara en fråga som ingen av de som jobbar just för stunden kan svara på. Då 
skickar de ut denna till alla.. I.. Som sitter runt omkring och jobbar med exempelvis 
nummerupplysning.. namn & nummerupplysning.. Så kan det vara något till dem då. Men 
om det är någon konkret fråga som mer kanske… rör sig om matte eller juridik eller ekonomi 
eller nåt sånt där, då kan de välja att skicka det till mig om de vill. Eller någonting annat, då 
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kan de skicka det till oss som personer, eller till alla i hela koncernen kan de skicka till.  

125 A Mm. 

126 
R Ohh. Ehh.. Och de som är inloggade på det här.. eh… systemet så kan de svara på det direkt. 

Det är helt enkelt, ja… Det ser ungefär ut som messenger. 

127 

A Ja ok. Ehh. Ja men kanske lite mer om det här kanske med informationskvalitet och så där. 
Om jag ställer en fråga och du svarar på den. Är det.. Är det några generella guidelines också 
då på just kvaliteten på informationen?  

128 

R Ja. Det är det. Och det ingår även i utbildningen. Och vi har människor som är anställda hos 
oss som sitter och svara på frågorna. Och gör det. Det ingår i din utbildning. Och så kan 
deras chef, gruppchef. I jämna mellanrum gå igenom dem och säga att det här svarade du 
inte bra på, och det här kan du göra bättra och sådana saker..  

129 A Mm. 

130 

R Sen har vi personer. Som inte är direkt anställda av oss. De sitter inte och jobbar hemma.. 
eller hos oss. De sitter och jobbar hemifrån eller ifrån communitys. Vi kallar dem för 
supersvarare. Det är människor som gjort massa tester, och visat sig ha en viss kunskapsnivå 
och ett språkbruk att kunna använda enligt våra mönster. Och dom uppfyller de kraven. Då 
kan de jobba hemifrån eller vart dom vill. Och de kan logga in när de vill. De får betalt per 
transaktion alltså per frågor som de jobbar med.  

131 A Aha. 

132 

R Deras svar som de skickar. Dom får aldrig skicka något direkt till en kund.. Utan det går till 
en hos oss då som för stunden jobbar.. granskar deras svar. Innan det skickas vidare så att vi 
tycker att vi tycker att det håller den standarden så att vi tycker det ser någorlunda enhetligt 
ut, för våran policy. 

133 A Mm. 

134 R Så då har vi en extra koll kan man säga. 

135 
J Ehh, Ja.. Ehh. Då skulle jag bara kolla om ni har några externa källor som ni söker i, som 

Wikipedia eller bloggar? Eller kör ni Google eller nått sånt? 

136 

R Ja det är det som… som man använder, som du rabblade upp. Och sen finns det säkert 
några till. De som ni kommer att intervjua på måndag, dom vet exakt vilka.. de känner vilka 
vi använder. Vi har ju även sådana här, typ pnc som har specifik data. Som man också kan gå 
in och hämta. Men de vet mer precis in på detalj. 

137 A Ja. Vi intervjuade [anonym] tidigare idag. 

138 R Aha. Så ni gjorde det. Då fick ni kanske lite fler ställen som de hämtade information ifrån? 

139 A Ja absolut. 

140 R Mm. 

141 A 
Ehh. Vi har några frågor till som vi har lagt till, som inte finns med i intervjuguiden som vi 
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skickade till dig innan.  

142 R Mm. 

143 A Just vad ser du för fördelar med dessa sociala nätverksverktyg, respektive nackdelar? 

144 

R Ja. Ja. Fördelen är ju den att det går snabbare att få tag i information. Den finns tillgänglig på 
ett annat sätt. Och ehh.. Det blir ju inte så mycket hemligt i samhället längre. Det kan vara 
information som berör mänskliga rättigheter eller politiska saker. Som gör att. Nn. Vi är ju 
inte i kina där statsmakten kontrollerar internet. Och censurerar, innan något kommer ut. 
Här finns ju mycket information.. Det.. Det öppnar ju upp för en mer öppen förståelse. Å 
andra sidan så är ju nackdelen att det kommer en jäkla massa skit. För att prata i klarspråk. 

145 A&J Mm. 

146 

R Det blir mycket svårare att sålla bland all information. Och sen är det ganska lätt att det blir 
mycket hörsägen, på data. Det är ju snarare det att man måste vara mer kritisk till allt… All 
information som sprids på de här sociala nätverken. 

147 A Mm. 

148 R Det är väl det som jag har att säga om de här verktygen. 

149 J Ehh. Ja. Jag vet inte. 

150 A Nae. Men just det. Nej det har du nog redan tagit upp så det är inget vi behöver fråga. 

151 R Bara kör. Det finns inga dumma frågor bara dumma svar. [skrattar] 

152 
A Sant. Det är just om det finns några ansvariga för information som läggs ehh.. i ert system 

när ni behandlat informationen. Och den används igen. 

153 R Mm. 

154 
A Asså kan användarna använda systemet för att uppdatera informationen. Eller är det någon 

administratör som sköter det? 

155 

R Ehh. Det finns. Ehh. Det finns personer som som… ehh… jobbar och uppdaterar allting. Jag 
vill inte kalla dem för administratör. För de turas om lite grann. Så dom som har.. Om de 
svarar på en fråga och.. och just den här kontrollen som jag berättade om att de kollas mot 
det automatiska registret. Så kommer det fram ett svarsförslag på en fråga som var likställd. 
Och så ändrar de om så att de verkligen svarar på den här frågan. Det kommer in på nytt i 
den här databasen. Så hela tiden så.. det som de skriver om.. det.. på så sätt så utvecklar 
varje individ, som jobbar med det här, vår stora databas.  

156 A Mm. 

157 

R Det har vi även haft ett problem med egentligen. För det gör att vi kan ha 15 svar på samma 
fråga. Bara det att den är formulera det på olika sätt. Så vårt största problem är att städa 
det här. Så att det inte finns så mycket dubbelt av allting.  

158 A Mm. 
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159 R Oh.. Och då så har vi personer som går in och tittar på det. 

160 A Ok. 

161 

R Det är det här nu när vi svar på de här frågorna som ni frågar om, som svar på allt. Det är allt 
som används från internet i olika offentliga grejor. När vi har dom här frågorna som är 
kopplade med personuppgifter, alltså adresser eller personnummer och sådana här saker. 
Då är det personer som bara jobbar med att förädla. Då är det en företagsinformation. Typ 
”vem är VD”, ”vem är inköpschef” för ett bolag… Eh.. vad har ett bolag för adresser.. ehh…  

162 A Mm. 

163 

R Om vi tar en sådan sak som Media markt t.ex. så kontaktar du dem så har de ett 071-
nummer. Och frågar då någon vart går det här numret till så får vi inte säga att det går till 
media markt i Göteborg utan det kan lika gärna gå till något av de andra 18 ställena de har i 
Sverige. Då måste vi ha människor som städar upp det. Det använder vi till vår rösttjänst då, 
när man ringer och frågar efter saker och ting. Men dessa personer, de är renodlade… Det 
är vissa människor som bara sitter och uppdaterar en sådan typ av data. 

164 A&J Mm. 

165 J Då hade jag en fråga till som jag kom på nu. 

166 R Mm. 

167 
J Den information som ni då ger ut på er sms-tjänst är den då dubbelkontrollerad så att den 

verkligen stämmer, eller tar ni bara första bästa svaret? 

168 

R Ne. Utan det finns ju ehmm.. Dubbelkollen blir det ju med att ehh… Om det är människor 
som jobbar för oss, men inte sitter in-house hos oss. Då blir det som.. då görs det en koll på 
svaret. Sen kan det vara.. asså att man kanske inte kollar konkret att man tar reda på frågan 
igen. Men finns det en tveksamhet och man tror att personen i frågan ha svamlat och inte 
vet vad han pratar om eller hittar på. Då gör man en koll av data. Men verkar det rimligt så 
kanske man bara ändrar språkbruk eller nånting och så går det ut. Det är på den kategorin 
av anställda. 

169 A Mm. 

170 

R Sedan så har vi denna grupp som själva tar reda på data, som jobbar hos oss. Då finns det 
inte någon direkt första kontroll på att svarat var korrekt eller hur det var. Men vi gör dock 
uppföljningar med dessa hela tiden så vi tar stickprov och kontroller så att, ehh.. 
gruppcheferna läser ju vad de skickar iväg för svar.  

171 A&J Mm. 

172 
R Då kan de tycka att det här.. du behöver bättre utbildning.. eller du måste tänka på hur du 

svarar eller sådana saker. 

173 A&J Jaha, ok. 

174 A Ehh. Det här systemet som ni använder er av nu. 
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175 R Mm. 

176 A Har ni använt det sen start. Eller har ni utvecklat det under tiden. 

177 

R Ja den här sms-tjänsten var vi först med i Sverige och den lanserade vi i april 2008. Då var vi 
först i Sverige med det. Men i världen så hade det funnits i england och usa i drygt ett år 
innan. 

178 A&J Mm. 

179 

R Det här systemet då. Då… Då skulle vi göra det också. Då höll vi på ett halvår innan att 
utveckla ett system som vi testade internt. För att få det hanterat. Då gjorde vi en grej.. ett 
system i ett halvår. Och när vi var nöjda med det så att vi vågade starta.. Och det var då april 
2008 som vi gick igång med det här. Sedan så har det här systemet utvecklats hela tiden. 
Men det är byggt in-house hos oss. 

180 
A Då använder ni inga.. inga bloggare på intranätet då överhuvudtaget? T.ex. dagböcker för de 

som svara på frågor och så här? 

181 

R Eh.. Menar du på vårt intranät då? Ja.. Jo vi använder ju det systemet där vi ska ställa frågor 
till varandra internt. Det finns oftast inget data, utan det är istället att man ber om hjälpt 
om nått. Men där emot så kan det vara så att.. om någon ställer en fråga om en viss person 
om vad tycker den.. om vi säger som så här, ni skickar in en. Ehh. Eller ringer eller smsar in.. 
och undrar vad tycker Mona Salin om en viss sak. Då går vi in på socialdemokraternas 
hemsida och går in på hennes blogg och se vad hon tycker i den frågan. Och då citerar vi 
den. 

182 A Mm. 

183 
R Och då kan vi använda den bloggen. Men inte internt bloggar hos oss. Det är ju ändå via 

nätet så att säga. 

184 A Mm. Ja nej.. Har du något annat relaterat till detta som vi inte tagit upp?  

185 

R Nej. Ehh.. Det är egentligen lite vad ert syfte är. Vad ni gör det här till. Jag kan säker komma 
på saker som man skulle kunna tänka på. Men det är ju mer vad är syftet med eran uppsats 
då. 

186 A Egentligen så har vi uppmärksammat att sociala medier och verktyg som Wikipedia t.ex. 

187 R Mm. 

188 

A Har.. Ofta får en negativ spinn om att informationen inte är korrekt och sådana här grejer. 
Så vad vi ville göra var att undersöka hur just företag använder sig av de här källorna i sina 
kunskapshanteringssystem. 

189 

R Ah ok. Då förstår jag frågan. Då är det helt enkelt som jag sa i början. Känner vi att vi är 
tveksamma till ett svar. Då säger vi det. Och vi är tveksamma i den informationen som vi 
lämnar ut. Då talar vi om att ”enligt Wikipedia” eller ”enligt den och den” så är svaret på 
den här frågan… 

190 A Mm. 
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191 

R Så vi försöker ehh. Vare sig svart eller vitt. Om det inte är något konkret om vad är 
aktiekursen i någonting. Pang, den är fast. Den är så. Den har blivit så just idag. Då säger vi 
att det är så. 

192 A Mm. 

193 

R Men annars minsta det här. Där det är humanistiska saker där folks får ställa in vad som 
helst och får skriva vad de tycker då är vi också vi ska rättare sagt. Säger inte att vi är men vi 
ska vara lite mer otydliga och säga att ”vi tror”, eller ”vi tycker”. 

194 A Mm. 

195 R Mm. 

196 A Ja men då får vi tacka att ställde upp. 

197 
R Ja men det var bara kul. Har som sagt själv gjort några examensarbeten så vet hur svårt det 

är att få en intervju. 

198 
A Ja. Det är fruktansvärt. Speciellt nu. Vi har ju varit i kontakt med andra företag som inte har 

varit villiga att ställa upp. 

199 

R Sen är det många som inte vågar liksom.. Men det är nog för att de inte pluggat själva. Tror 
inte de förstår hur svårt det är. Jag har ju själv gjort fyra examensarbeten och vet hur svårt 
det är att komma in. Sen blir det inte bättre av att man är tvingad till att göra en, [skrattar]. 

200 A&J Tackar för sig och avslutar intervjun. 
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Bilaga 4: Telefonintervju 3 

R = Respondent 

J = Johan 

A = Andrée 

1 R [Företag], det är [anonym] 

2 A Ja, hej [anonym], detta var Andrée Hansson och Johan Nilsson från Lunds universitet. 

3 R Ja, men hej. 

4 A Hejsan. Vi skulle, eh, göra en intervju med dig idag. Vi hörs bra och så där? 

5 R Ja, det är lite skrapigt kanske, men det ska nog gå bra. 

6 A Jaha, ja, vi sitter här med Skype så det är nog Skypes fel. 

7 R Aha, okej. Jag förstår. 

8 A Mhm, eh, du har fått intervjuguiden va? 

9 R Aa, precis. Jag har har fått en radda med frågor här. 

10 A Precis. Ehh, ja, vi tänkte berätta lite kort om intervjun nu före vi går in på frågorna. 

11 R Ja. 

12 A Eh, just om att du får vara anonym om du vill, och att det kommer att spelas in om vi får 
spela in… 

13 R Ja, precis. 

14 A …just för att vi skall kunna transkribera det senare då. 

15 R Ja, har jag någon möjlighet att få läsa det ni har skrivit sen liksom före det går i tryck eller 
vad man ska säga? 

16 A Ja, absolut. Vi kommer att transkribera detta så fort som möjligt sen kommer vi att maila 
över detta så att du kommer att få godkänna det. 

17 R Amen, perfekt. Det låter jättebra. 

18 A Ja. Sen, de, de enda kontaktuppgifterna som kommer att lämnas ut om dig är just till våra 
examinatorer om det skulle vara någonting. Till exempel plagiat eller någonting, eller om 
de tror att vi har gjort det. Då behöver de ha referenser att kolla upp. 
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19 R Ja, men det är ingen fara… så hemlig är jag inte. 

20 A Nej [skratt], det var ju bra. 

21 R Ja. 

22 A Jaaa, då är det väl bara att… köra igång då. 

23 R Jajamän. 

24 A …så kan du få börja berätta lite om din bakgrund. Din utbildning, arbetserfarenhet och så 
där. 

25 R Ja, precis. Eeh, jag har jobbat på [företag] i lite drygt ett och ett halvt år. Och jag har 
jobbat med vår SMS-tjänst hela tiden. 

26 A Mmm. 

27 R Innan jag började här så har jag, dels så har jag ju läst… på uni… på, vad heter det, 
gymnasiet och efter det har jag jobbat lite grann inom lite olika områden. Jag håller på 
med hästar så jag har jobbat som hästskötare och unghästutbildare innan jag… 

28 A Mm. 

29 R Så den vägen kom jag. 

30 J Ja, jag glömde ju presentera mig innan. Det är ju jag som är Johan då. 

31 R Ja. 

32 J …så det är bra, så du inte hör en annan röst och blir fundersam. 

33 R [skratt] Ja, nej precis. Jag tänkte ”ja men OK”… 

34 J Ja, jag glömde bort det. 

35 R Ja, men det är ingen fara. 

36 J Aa, då tänkte jag höra, hur relevant är kunskapshanteringen för ert företag samt för dig 
själv? 

37 R Eeh, kunskapshantering för oss som företag är oerhört viktigt i och med att det är det 
som vi arbetar med. Alltså vi förser ju människor med upplysningar inom en massa 
områden. För oss är det oerhört viktigt att vi, att vi har aktuell information och att vi har 
den kunskapen som krävs för att kunna ge det våra kunder vill ha. 

38 A&J Mm. 

39 R För mig personligen så är kunskapshantering också någonting viktigt, jag är en vän av 
ordning och har gärna aktuell information och rätt information och gärna mycket 
information om saker. Och ser gärna att den hanteras på ett sånt sätt att den alltid är rätt 
och lättillgänglig. 
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40 A Mm… Eeh, om du kollar… uuuh… hur gör du då, om du kollar på ett individperspektiv, hur 
gör du då för att hålla dig aktuell? 

41 R Ursäkta. 

42 A Om du kollar på dig själv då, hur gör du själv för att hålla dig uppdaterad på just… alltså, 
ni måste väl vara rätt allmänbildade antar jag. 

43 R Ja, men precis. Eeh, jag personligen läser mycket tidningar. Både papperstidningar och 
tidningar på nätet och läser väldigt mycket överlag. Tittar mycket på nyheterna när jag får 
chansen och lyssnar på nyheterna på radion och försöker hänga med i det som händer. 
Och hittar jag någonting, läser jag någonting jag tycker är intressant så läser jag gärna på 
mer. Jag… 

44 A Mm. 

45 R …googlar gärna och lär mig mer när det är något intressant. 

46 A Mm. 

47 R Och just inom det här området som jag jobbar så har man otroligt stor användning av 
allmänbildning. Man behöver inte kunna allt om allting men man måste ändå ha lite 
kunskap om det mesta för att veta var man ska börja leta för att hitta mer. 

48 A Mm. 

49 J Eeeeh, jaaa, vilka primära system används för att hämta in kunskapen då, inom 
företaget? 

50 R Här hos oss är det främst då internet som vi använder oss av, i kombination med att vi 
använder telefonen för att ringa… ja… olika människor inom de här områdena som vi 
hanterar just då. Men det är framförallt internet då som vi använder oss av. 

51 A Är det något specifikt på internet ni kollar igenom då först och bearbetar, eller är det helt 
beroende på fråga? 

52 R Det är väldigt mycket beroende på fråga faktiskt. Vi har inget sånt här, eller, systemet är 
väl att kontrollera all information flera gånger men vi har inget sånt här system där man 
ska börja leta på en speciell sida eller site, eller… utan… det som finns är det att man ska 
kontrollera den information man hittar oavsett var man hittar den. 

53 J Så man har är väldigt fri i informationssökningen då? 

54 R Ja, precis. Sen är vi väldigt… sen är vi ganska skeptiska till, vad ska man säga, information 
som bara finns på forum till exempel, där användare kan skriva om sina specialintressen. 
Vi är väldigt noga med att dubbelkolla allting. 

55 J Mm. 

56 A Eeh, ja, och… då kanske detta känns lite som en oaktuell fråga, men hur ofta används ert 
KM, alltså, kunskapshanteringssystem då? 



Informationssökning och kunskapsförmedling Hansson & Nilsson 

 

60 

 

57 R Ja, det är ju varje dag hela tiden. [skratt] det är ju det. 

58 A Mm. Ja, jag har ju förstått genom de andra intervjuerna att ni har ett internt system som 
just loggar SMS som har blivit skickade och sånt här. 

59 R Ja, precis. Vi har ju ett datasystem som sparar det vi har skrivit [liten paus] 

60 A Mm. Kan du berät… 

61 R …som vi sen kan använda oss då om vi får samma fråga igen eller en likadan fråga. Så kan 
det ge oss en hint, antingen så har vi svaret eller också ger det oss en hint om var vi ska 
börja leta och så där. 

62 A Mm. Eh, och just kanske… om ni då får en fråga som är jättesvår att svara på… Eh, hur gör 
ni då om källan som ni hittar är lite otillförlitlig? Om ni känner liksom, ”det här kan vi inte 
riktigt använda som ett klockrent svar”. 

63 R Då försöker vi ta kontakt med någon som jobbar med det här, eller någon som vet mer 
om det här. Då tar man med sig den här otillförlitliga källan, den informationen och 
liksom… använder sig av den och ställer frågor till den som är lite mer påläst. Det är ju 
aldrig så att vi chansar utan, då försöker vi gå till botten med det. Är det så att vi inte 
hittar någon som jobbar med det här eller att vi inte hittar någon information som vi kan 
lita till hundra procent på så upplyser vi alltid våra kunder om det. 

64 A Mm. 

65 J Eh, ja. Och… den här informationen, uppdateras den då eller har ni bara gammal data? 

66 R Nej. Den uppdateras hela tiden. Det är ju ett arbete som pågår ständigt… vi kallar det 
”registervård”. Våra mäklare som jobbar sitter hela tiden och arbetar med svar i data. 
Våra svar är datum- och tidsbestämda så beroende på vad det är för typ av svar så har 
den en olika lång giltighetstid. 

67 J Ok, så ni har en datumstämpel då kan man säga? 

68 R Ja, precis. 

69 J Aa, okej. 

70 R Och när den här tiden går ut då, då får man välja om det fortfarande är aktuellt eller om 
vi vill skriva om det eller om vi vill ta bort det. 

71 A&J Mm, ok. 

72 A Ehh, när vi pratade lite med [intervjuperson 2] i torsdags så, eh, att ni hade en… att ni 
hade lite planer på typ en sorts intern wiki, eh, och lite såna här grejor. Är det någon 
du…? 

73 R [skratt] Ja, precis. Vi har pratat om att ha nån typ av system internet, och… ja, som bygger 
på någon liknande modell som wikipedia, mycket beror ju dels på att vi har… det är 
mycket fackspråk eller vad man ska säga. Vi pratar om våra arbetsverktyg och vad vi gör i 
lite egna ord och det är för att hjälpa, internt, människor som behöver slå upp… som inte 
arbetar med det här i vanliga fall utan de sitter i en annan tjänst eller har en annan roll i 
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företaget. 

74 A Mm. 

75 R Och sen också det här att, den information som vi har på SMS-tjänsten skall kunna vara 
tillgänglig för alla. 

76 A Mm, OK. 

77 J Ja, ehm, behandlar ni informationen på något speciellt sätt då eller hur funkar det? 

78 R Hur tänker du då? 

79 J Ehh, ja, jag menar, om ni har någon information redan, alltså, någon information som ni… 
hur ska jag kunna förklara det, ni får en fråga som egentligen redan finns [i systemet] 
men svaret, eller frågan, är inte ställt på samma sätt eller gör det svårt att hitta. Blir det 
dubbelinlagt eller? 

80 R Ja, där kommer ju registervården in igen. Där har vi ju, försöker vi… besvara… alltså, varje 
fråga kan man ställa på många olika sätt och med samma svar hela tiden. 

81 J Mm. 

82 R Där kommer registervården in igen, för att vi ska undvika att vi har flera svar på samma 
fråga då eller ja, flera olika frågor då, som i slutändan kanske får ett nytt svar varje gång. 
Så då arbetar vi med registervård för att samla samma svar på olika frågor då. 

83 J Mm. 

84 A Eeh, men ni har inget system där… alla som jobbar med SMS-tjänsten till exempel kan 
sitta och skriva ner ganska generell information som de själva innehar liksom, som att ni 
bygger nån sorts intern databas på… vanliga grejor liksom? 

85 R Nej, nej. Inte i dagsläget då. Jag vet faktiskt inte om det är något som är på gång heller då 
utan som det ser ut nu då så bygger vi den interna databasen eller vad man ska säga, 
bygger vi på frågor som har kommit in till oss, och svar som vi har formulerat när vi fått 
frågan från kunden. Vi har ingenting där vi sitter och skriver information och förbereder 
information på svar till frågor som vi skulle kunna få. 

86 A Mm, nej okej. 

87 J Mm. 

88 A Eh, ja, den existerande informationen i det här systemet då, eh, hur… hur förädlar ni 
denna, alltså förädlar ni den i ett senare skede även om det inte skulle komma en fråga 
där ni får upp denna frågan igen, som har blivit skickad innan, eller ”svaret”. Förlåt. 

89 R Om vi bara skickat svaret en gång så bearbetar vi inte det något mer, däremot om frågan 
kommer in en andra gång eller om vi använder svaret en andra gång så blir det ett sånt 
här registervårdsärende och då läser informationsmäklaren det, de kontrolläser det… Det 
behöver inte vara, vad ska man säga, felanmält eller nånting utan det går automatiskt när 
vi använt ett svar mer än en gång eller frågan mer än en gång. 
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90 A Mm. 

91 R Sen får man läsa igenom svaret och frågorna och har sedan möjlighet att ändra i svaret, 
ändra eller ta bort eller göra det mer användbart. 

92 A Mm. Eh, de här mäklarna du nämnde, är det några sorts administratörer för det här 
systemet då? 

93 R Eeh… Informationsmäklare kallas man då om man jobbar med SMS-tjänsten, både 
nummerupplysning och ”svar på allt”. 

94 A Jaha, okej. Så det är öppet för alla att.. eh… redigera och uppdatera det där då. 

95 R Ja, precis. Just registervården då, de som ändrar och redigerar, det är en speciell 
kompetens som man får när man arbetat ett tag. Det är som en egen utbildning, en 
kortare utbildning där man går igenom lite mer grundligt hur vi ska bygga upp svaren och 
skriva för att det ska bli så användbart och tydligt som möjligt. 

96 A Mm. 

97 J Mm, då ska vi gå in på det här med sociala nätverksverktyg då. 

98 R Ursäkta? 

99 J Vi tänkte gå in på det här med sociala nätverksverktyg nu då. 

100 R Okej… 

101 J Oo, då ska vi se, hur… använder ni någon typ av intranät då för distribueringen av 
information och kunskap inom [företaget]? 

102 R Nu hör jag väldigt dåligt, men jag ska försöka läsa innantill kanske, på lappen som jag fick 
ifrån er. 

103 J Jag skulle bara se om ni använder någon typ av intranät för distributionen av information 
och kunskap inom företaget. 

104 R Aa, nu hör jag dig bättre. Vi har ett sånt här internt chattsystem, där alla som jobbar är 
inloggade. Där man kan, om man har en fråga om World of Warcraft till exempel, och 
man vet att det är flera här på arbetsplatsen som spelar så kan man lägga ut sin fråga och 
då kan då personen som kan svaret då lägga ut svaret i chatten då. 

105 J Ok. 

106 R Dels den som besvarar frågan kan få svaret och ge det till kunden men svaret blir även 
tillgängligt för andra som är inloggade för stunden, sen kan ju andra läsa det också. 

107 A&J Japp, ok. 

108 A Eh, mm. Den här informationen, om vi säger att den här som svarar på frågan redan har 
informationen, behöver han inte kolla upp så att den verkligen stämmer på nätet då? 
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109 R Eh, det ska man alltid göra. Så det görs ändå. 

110 A Mm. Så ni försöker alltid säkra att informationskvaliteten är en viss nivå liksom? 

111 R Ursäkta? 

112 A Så ni försöker alltid säkerställa att informationen innehar en viss nivå, kvalitet? 

113 R Ja, det strävar vi efter i varje svar som vi gör. 

114 A&J Mm. 

115 A Eeh, om… det här systemet, kan du ge något på ett ungefär hur ofta ni behöver gå ut på 
nätet… ehh… en vanlig dag, eh, för en individ som sitter och svarar på SMS till exempel. 

116 R Oj… 

117 A Alltså, ungefär. 

118 R Eehh… Jag är väldigt dålig på uppskattningar, så jag vågar nog inte ens gör en sån, men 
det är väldigt många gånger. 

119 A Mm. 

120 R Det är det. Om en person besvarar ungefär 200 frågor på en dag så gör man ungefär 2, 3, 
4, eller 5 sökningar per fråga beroende på vad den handlar om, så att det är många… 
väldigt många användningar. 

121 A&J Mm. 

122 R Sen så beror det ju på, en del av de här kanske man inte letar upp på internet utan man 
tar reda på det genom telefon eller skickar ett mail till någon. 

123 A Mm. 

124 J Ja, du nämnde innan att ni använder internet om ni inte har data internt innan? Hur… hur 
mycket används då wiki, bloggar och så här, är det hela tiden eller det varierar? 

125 R Det är väldigt varierande. Just bloggar och sånt är väl en typ av den information som vi 
ställer oss lite skeptiska till, där man är extra noga… man dubbelkollar kanske inte bara en 
gång utan flera gånger för att säkerställa att… det verkligen är korrekt. Men det är ju, vi 
använder det till stor del, det gör vi. 

126 J Ja, okej. 

127 A Eeeh, ja, ja, då har vi lagt till ett par-tre frågor sen vi skickade intervjuguiden till dig. Som 
jag tänkte dra nu. 

128 R Jajamän, det går bra. 

129 A Eeh, vad ser du själv för fördelar och nackdelar med att just använda de här sociala 
nätverksverktygen, som google, wikipedia och så här? 
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130 R Fördelarna är väl helt klart är att det finns så otroligt mycket information skriven av 
professorer, och forskare, journalister och författare och väldigt, väldigt pålästa 
människor och som alla kan ta del av väldigt enkelt. Man kan ligga i soffan med laptopen 
på magen och läsa om kärnfysik och allt möjligt. 

131 A Mm. 

132 R Nackdelen är väl att… en stor del av denna informationen , vad ska man säga, är skriven 
av användare som, säkert inte med brottsmod, inte lägger ut sådant som inte är sant. 
Men ibland blir det fel, framförallt finns det väl en stor del information på internet som 
inte är aktuell längre så man skulle behöva göra en storstädning då. 

133 A Mm. Ehh, har ni någon intern policy för just.. eh… just hur ni skall kunna upprätthålla 
informationskvalitet och sånt här? 

134 R Aaa. Dels arbetar vi hela tiden med att när man hittar, när man som mäklare hittar en bra 
sida eller en bra länksamling eller nånting så kan… så försöker vi först kolla upp ”hur bra 
är det här”, ”vem är det som har skrivit det” och sen delar man med sig till sina kolleger, 
för att vi alltid hela tiden skall ha den mest aktuella informationen då och de bästa 
ställena att leta på. 

135 A Mm. 

136 R Och sen så har vi ju en… alltså en policy för hur ett svar skall se ut. Var informationen skall 
komma ifrån för att den ska gå att använda… 

137 A Mm. 

138 R Hittar man det på en blogg till exempel så vill vi att man tar informationen man hittar i 
bloggen och söka på den för att se om man får flera träffar från kanske mer pålitliga sidor. 

139 A&J Mm. 

140 A Eeeh, just det här du säger att man delar med sig av länk… grejor, alltså länksidor och så 
här… 

141 R Ja. 

142 A Eeh, hur delar… delar man med sig av det här då, är det genom chattsystemet då eller? 

143 R Det är både inom chattsystemet om det är något mindre, vi kanske precis ”just nu spelar 
svenska landslaget i fotboll och här kan man se matchresultatet live”. Och de här mer 
långvariga bra sidorna och länkarna delar vi med oss av i mail och så uppmuntrar vi alla 
mäklare att göra bokmärken eller att göra en länklista som man hela tiden uppdaterar så 
man har bra sidor som man kan söka på. 

144 A Mm, eh, så det är egentligen upp till var och en av de här informationsmäklare då att 
själva hålla sig uppdaterade? 

145 R Ja, lite grann så är det det. 

146 A 
Mm. Eh, då, vi har uppfattat att ni är ganska nya. Jag tror [intervjuperson 2] sa första april 
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förra året, kan det stämma? 

147 R Ja, precis. Då gick vi live. 

148 A Och ni hade haft systemet under utvecklingen under nåt halvår före det. 

149 R Ja, precis. 

150 A Eeh, har ni alltid använt er av detta systemet? 

151 R Eeh, hur tänker du då? Vilket system är det? 

152 A Eeh, just, eh, just så som ni har byggt informationssökning och SMS-tjänsten just med att 
ni loggar och får upp automatiska svar och sånt här. 

153 R Aa, det har funnits… Så länge som jag har funnits här tänkte jag säga [skratt], jag började 
jobba med här när tjänsten gick live så hur det såg ut innan det vet jag inte men så länge 
jag har arbetat med det så har det sett ut så här. Vi har sparat det här som vi har 
gjort,och att man kan söka i det här vi kallar egna datat, man kan söka på vissa nyckelord 
eller på en hel fråga eller en hel fras och få fram det någon annan har skrivit. 

154 A Mm. 

155 J Eeeeh, jaa. Då… Vi vet inte riktigt om du redan svarat på denna frågan men finns det 
någon som ansvarar för all information som kommer in eller alla blir typ automatiskt 
ansvariga för informationen? 

156 R Ursäkta? 

157 J Eh, det här systemet där… informationen den lagras. 

158 R Ja. 

159 J Eh, finns det då en specifik individ som är ansvarig för det, eller blir alla delansvariga och 
alla har samma rätt att redigera informationen om den skulle vara felaktig? 

160 R Eeh, vi arbetar så att varje mäklare är ansvarig för det den själv har skickat ut, när vi 
loggar så kan vi även logga vem som har skickat det här informationen eller använt den. 
Det är ju ett delat ansvar. 

161 J Ja. 

162 R Sen har vi, jag arbetar ju som gruppledare och vi har ju den rollen att vi går igenom den 
information som alla mäklare skickat ut och hittar vi något som är tveksamt så ställer vi 
ofta frågan var hittade ni det, eller hur resonerar ni kring det här. 

163 J Ok. 

164 A&J Tackar för sig och avslutar intervjun. 
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