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Um rannsóknina

• Megindleg rannsókn

• Rafræn könnun til 183 starfsmanna fyrirtækis -
markmiðsúrtak

• Þátttakendur 152 – 83% svarhlutfall

• Spurt m.a. um notkun á Wiki
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Hvað er Wiki?

• Wiki er veflausn (Web 2.0) uppbyggð fyrir 
samstarfsverkefni höfunda

• Skilgreining:

• Wiki er sett af tengdum vefsíðum, búnar til og 
þróaðar stig af stigi í samstarfi við hóp notenda. 
Hugbúnaður er notaður til þess að stýra þessum 
settum af vefsíðum.

Skilgreiningin er sett fram af Leuf og Cunningham frá árinu 2001 (Wagner, 2004) 
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Web 2.0

• Vettvangur auk verkfæra til að búa til og deila 
upplýsingum, uppfæra þær í samvinnu og nýta 
félagstengsl til samskipta

(Bawden og Robinson, 2009)
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Um rannsóknina

• Markmið með könnun meðal annars:

– að varpa ljósi á notkun Wiki - miðlun upplýsinga

– að fá viðhorf starfsmanna – þeirra sjónarhorn

– að skoða svipaða þætti og gert er erlendis
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Svör við nokkrum spurningum

• Notkun Wiki

• Hvernig gengur að finna upplýsingar?

• Viðhorf starfsmanna hvort notkun Wiki stuðli 
mögulega að ávinningi fyrir fyrirtækið?

• Þróun á notkun - hlutfall af heildinni
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Notkun á Wiki

Lesa upplýsingar / fletta upp Breyta upplýsingum / uppfæra

Jóna Jakobsdóttir       7



Helstu niðurstöður

• Fremur jákvæð viðhorf til flestra þátta sem
spurt var um

83% starfsmanna sem tóku

afstöðu finnst fremur heppi-

legt eða mjög heppilegt að

hafa upplýsingar sem þeir

nota mest í Wiki, en 17%

finnst það fremur óheppilegt

eða mjög óheppilegt
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Hvernig gengur að finna upplýsingar í Wiki?

Í heildina:

Munur eftir hópum:

Fjöldi Hlutfall

Gengur fremur illa/mjög illa 72 47,4%

Gengur fremur vel/mjög vel 80 52,6%

Samtals 152 100,0%

Hvernig gengur að finna upplýsingar markvisst?
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Bætir notkun Wiki starfshætti?
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Eykur notkun Wiki samstarfshæfni?
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Eykur notkun Wiki nýtingu á þekkingu?
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Árangur af Wiki

Niðurstaða þegar svör þriggja spurninga eru vegin saman: 

77,6% búast við aðgangur að Wiki hafi hjálpað til á einhvern hátt 

fremur ósammála/ 

ósammála

Samtals

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi

bæta starfshætti                                               

(e. improve work processes) 29 19,1% 123 80,9% 152

auka samstarfshæfni                                                                 

(e. improve collaboration efficiency) 29 19,1% 123 80,9% 152

auka nýtingu á þekkingu                                            

(e. increase knowledge reuse) 18 11,8% 134 88,2% 152

Niðurstaða: Aðgangur að Wiki hefur 

hjálpað fyrirtækinu á einhvern hátt. 34 22,4% 118 77,6% 152

Býstu við að aðgangur þinn og notkun á Wiki 

hafi hjálpað fyrirtækinu að:

fremur 

sammála/sammála
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Þróun á notkun Wiki
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Að lokum

Mest notuðu upplýsingar:

37% í Wiki

63% í öðrum kerfum

að mati starfsmanna

Wiki nýtist til að miðla upplýsingum og þekkingu! Takk fyrir
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