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Sammanfattning 
I dagens samhälle har kunskap blivit alltmer användbart och viktigt för organisationer. Kunskap 

anses idag vara en värdefull ekonomisk resurs för att organisationen ska kunna utvecklas och 

konkurrera med andra. Företag idag möter många utmaningar och därmed ökar behovet av 

kompetenta och motiverade medarbetare. Allt fler uppgifter utförs av grupper istället för individer 

och samarbete blir ett viktigt inslag. Kunskapsöverföring är avgörande för kunskapsuppbyggnad, 

organisationens lärande och resultat. Kan man få de anställda att dela med sig av sina kunskaper 

kommer de immateriella tillgångarna i organisationen öka. Det krävs alltså att man kan motivera 

sina medarbetare att dela sina kunskaper, men detta är inte helt lätt. När individer uppfattar den 

kunskap de besitter som en värdefull råvara kommer kunskapsdelningen bli en beslutsprocess där 

individen avgör vilken kunskap de vill dela, när de vill dela och till vem de vill dela sin kunskap. 

Individens förhållande till mottagaren är en av faktorerna som kan påverka motivationen att dela 

med sig. Socialt kapital är den tillit som individerna i en grupp eller ett samhälle har för varandra, 

det avser förtroende, normer och nätverk som kan förbättra samhällseffektiviteten. Socialt 

förtroende kan uppstå ur normer för ömsesidighet och nätverk av medborgerligt engagemang.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur kunskapsdelning kan påverkas med hjälp av socialt kapitals 

olika lager; förtroende, normer och nätverk.  

 

För att förstå grunden till socialt kapital och kunskapsdelning i stort har vi använt oss av artiklar och 

böcker inom de aktuella områdena och sammanfattat den information vi funnit i teorikapitlet. Vi har 

även använt teorin som mall för att jämföra resultaten från de olika fallen. För att undersöka vårt 

syfte har vi intervjuat tio medarbetare inom olika organisationer där vi har använt oss av semi -

strukturerade frågor. Vi valde att analysera våra intervjuer enligt en metod, kallad “Pattern-finding 

in Qualitative data”, där intervjuerna transkriberades och fördes in i tabeller. De mönster vi hittade i 

modellerna använde vi i analysen för att hitta samband. 

 

Studien visar att socialt kapital har en positiv effekt på kunskapsdelningen. Vår studie visar även att 

socialt kapital kan underlätta kommunikationen samt information- och resursbyte som är en av 

förutsättningarna för att kunskapsöverföring ska kunna ske. Att bygga ett nära nätverk har fördelar 

när det kommer till tillgång och byte av information.  I mönstret vi kunde utläsa i modellen fann vi 

ett tydligt samband mellan tillit och kunskapsöverföring.   

 

Nyckelord: Kunskap, Kunskapsdelning, Kunskapsöverföring, Socialt kapital och Tillit. 
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Abstract 

In today's society, knowledge has become increasingly useful and important for organizations. 

Knowledge is today considered a valuable economic resource for the organization to grow and 

compete with others. Companies today face many challenges, thus the increasing need for skilled 

and motivated employees. Groups rather than individuals perform more and more tasks, and 

cooperation is a key feature. Knowledge transfer is critical for knowledge creation, organizational 

learning and performance. If you can get employees to share their knowledge; the intangible assets 

of the organization will increase. We therefore need to be able to motivate the employees to share 

their knowledge, but this is not easy. When individuals perceive the knowledge they possess as a 

valuable commodity, knowledge sharing will be a deciding process in which the individual 

determines what knowledge she want to share, when she want to share and who to share her 

knowledge with. The individual's relationship to the recipient is one of the factors that can affect the 

motivation to share. Social capital is the trust that the individuals in a group or a community has for 

each other, it relates to reliance, norms and networks that can improve the efficiency of society. 

Social trust can emerge from standards of reciprocity and networks of civic engagement. 

 

The purpose of the study is to examine how knowledge sharing can be influenced by social capitals 

different layers; trust, norms and networks. 

 

In order to understand the foundations of social capital and knowledge sharing in general, we have 

availed ourselves of articles and books in the areas in question and summarize the information we 

found in the theory chapter. We have also used the theory as a template to compare the results from 

the different cases. To examine our purpose, we have interviewed ten employees in various 

organizations where we have used semi-structured questions. We chose to analyze our interviews 

using a process called "Pattern -finding in Qualitative Data", where the interviews were transcribed 

and entered in the tables. The patterns we found in the models we used in the analysis to find 

correlations. 

 

The study shows that social capital has a positive effect on knowledge sharing. Our study also 

shows that social capital can facilitate communication, information and resource exchange as one of 

the prerequisites for knowledge transfer to occur. Building a close network has advantages when it 

comes to access and exchange of information. The pattern we could gather in the model, we found a 

clear relation between trust and knowledge transfer. 

 

Keywords: Knowledge, Knowledge sharing, Knowledge transfer, Social capital and Trust.  
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1. Inledning 

Ända sedan historiens början har människan skapat arbetsgrupper för att utföra uppgifter och nå 

mål. Den lilla gruppen med medlemmar som samarbetar för att överleva eller skaffa sig ömsesidiga 

fördelar är den äldsta formen av en social organisation. En del skulle hävda att vår förmåga att 

arbeta tillsammans var och är nyckeln till människans överlevnad och framsteg (Wheelan, 

2010:14). 

 

I dagens samhälle har kunskap blivit alltmer användbart och viktigt för organisationer. Kunskap 

anses idag vara en värdefull ekonomisk resurs för att organisationen ska kunna utvecklas och 

konkurrera med andra. Men för att en organisation ska bli framgångsrik så gäller det att kunna 

hantera sitt lager av kunskap på ett fördelaktigt sätt. Att på ett effektivt sätt förvalta kunskap kan 

förbättra ledarnas och organisationens dagliga arbete. Det kan också vara fördelaktigt vid 

beslutsfattande processer, skapande av nya rutiner och konkurrensfördelaktiga redskap 

(Monavvarian, Asgari, Akhavan & Ashena, 2013:827). Det har därför blivit allt vanligare att 

organisationer investerar i sin personal i form av utbildningar och kurser. Att ha kompetenta 

medarbetare har blivit viktigt och Werner & Desimone (2011) menar att en organisation endast är 

så bra som de människor som utgör den. 

 

Idag möter företag många utmaningar och därmed ökar behovet av kompetenta och motiverade 

medarbetare (Wheelan, 2010:15). I vårt moderna samhälle har också arbetsuppgifterna blivit så pass 

komplexa att de ofta kräver ett samarbete. Allt fler uppgifter utförs av grupper istället för individer 

eftersom att samarbete är det enda sättet att lyckas genomföra dessa komplexa uppgifter. Löpande 

band-principen som dominerade industrialismen har förlorat sin relevans och teamarbete blir en 

nödvändighet för att organisationer ska bli framgångsrika (Wheelan, 2010:15). 

 

De flesta människor deltar dagligen i arbetsgrupper och har alltid gjort det. Många arbetsuppgifter 

som att uppföra en byggnad, sätta ihop en tidning eller utveckla en strategisk plan kräver en 

arbetsgrupp menar Wheelan (2010:14). Självklart finns det uppgifter som kan och ska utföras av en 

enda person, men med tanke på dagens komplexa samhälle är det allt fler uppgifter som kräver att 

människor arbetar tillsammans (Wheelan, 2010:14). Vår tids starka betoning på arbetsgrupper 

avspeglar en ökad insikt om att arbetet nått en sådan komplexitet att det kräver samarbete. Allt fler 

uppgifter utförs av grupper istället för individer. Det krävs alltför stor kunskap och alltför många 

färdigheter för att en enskild individ ska kunna utföra dem på ett lyckat sätt (Wheelan, 2010:15) 

 



 7 

Historien om den mänskliga utvecklingen visar att lärande, utbildning och kunskap till en stor del är 

en produkt av sociala och ekonomiska förhållanden menar Swanson och Holton (2001). Några som 

också instämmer med perspektivet är John-Steiner & Mahn (1996, efter Philipson, 2011) som 

menar att kunskap är en produkt av den sociokulturella evolutionen.     

 

“These are not invented by the individual in isolation. They are products of sociocultural evolution, 

to which individuals have access by being actively emerged in the practice of the communities, of 

which they are part” (John-Steiner & Mahn, 1996, efter Philipson, 2011:3). 

 

Den mänskliga kompetensutvecklingen har gått igenom många faser sedan början av den mänskliga 

resan (Swanson & Holton, 2001). Utbildning i sin enklaste form fanns bland våra mest primitiva 

förfäder. Människans behov av att utvecklas drevs uteslutande av behovet av att överleva menar 

Swanson & Holton (2001). Lärandet involverade först skapande av enkla verktyg i trä, sten och 

fiber. Detta skapande av verktyg var avgörande för att överleva, men trots skapande av dessa 

verktyg visste de primitiva människorna ingenting om användningen av eld och metall. Den 

primitiva utbildningen var främst begränsad till familjen eller stammen. Utbildningen 

karakteriserades på den tiden av informella och ofta kaotiska aktiviteter.  Utbildningen eller 

lärandet skedde genom omedveten imitation av familjens- eller gruppens ”chef”, oftast var ”chefen” 

fadern i familjen. Fadern blev den som tränade den yngre generationen för 

överlevnad.  Upplärningens främsta syfte vara att anpassa den yngre generationen till den fysiska 

och sociala miljön genom förmedling av tidigare generationens erfarenhet och kunskaper (Swanson 

& Holton, 2001). 

 

Så småningom började människor få kunskaper om att skapa eld för tillagning av mat, smältning av 

metaller och skapande av enkla redskap (Swanson & Holton, 2001). Detta fick människor att 

engagera sig i hantverk och skapa inhemska verksamheter som tidigare varit omöjligt utan dessa 

grundläggande verktyg. Det ledde också till en arbetsfördelning bland människor, någon blev 

snickare, andre blev murare osv. För första gången började människor förlita sig på verktyg. 

Faktum är att mänsklighetens överlevnad och framsteg genom tiderna har varit knutna till 

utvecklingen av praktiska verktyg och att säkra ett ömsesidigt samarbete med andra människor 

menar Swanson & Holton (2001). Med utvecklingen av verktyg och obligationer för ett ömsesidigt 

samarbete kommer en ny form av lärande och utbildning. Den nya formen präglades av medveten 

imitation snarare än omedvetna imitationer av tidigare utbildning.  Överföring av kompetens från en 

person till en annan blev nu en medveten process. Lärandet uppstod genom avsiktlig imitation av 

någon som hade uppnått mästerskap i en särskild kompetens (Swanson & Holton, 2001). 
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Samtidigt som överföring av kompetens från en person till en annan har spelat en stor roll för den 

mänskliga utvecklingen och överlevnad börjar allt fler organisationer att se det som ett viktigt 

verktyg för organisationers utveckling. Organisationers utveckling är idag i stort sett baserad på 

organisationers förmåga att utveckla anställdas kunskaper. Det har blivit nödvändigt för 

organisationer att öka kunskapsöverföringen bland sina medlemmar för att överleva och vara 

konkurrenskraftiga i framtiden (Wei, Zheng & Zhang, 2011). 

 

Kunskapsöverföringen är avgörande för kunskapsuppbyggnad, organisationens lärande och 

organisationens resultat. Om den rörliga kunskapen som finns i varje individ eller anställd kan 

omvandlas till kollektiv kunskap, kan kunskapen omvandlas till ekonomiska och konkurrenskraftiga 

fördelar för organisationer (Ipe, 2003). Men hur ska organisationerna arbeta för att lyckas få 

framgångsrika arbetsgrupper? Hur utvecklar man gruppen på bästa sätt och hur kan man se till att 

kunskapen hos de enskilda individerna delas med hela gruppen? 

1.1 Problembakgrund 

Kunskapsöverföring är inte lätt. Individer utvecklar olika "världar" och formar sitt sätt att prioritera 

och legitimera kunskap. Det medför kostnader (i form av tid och energi) när medarbetare letar efter 

lämpliga kunskapskällor, organisationer måste även övervinna konkurrenskraftiga hinder och 

försöka motivera medarbetarna att dela sin kunskap (Wei et al., 2011). 

 

Kunskap uppfattas alltmer som ett ekonomiskt värde och ett effektivt redskap av organisationer för 

att nå sina mål (Ipe, 2003). Med den bakgrunden vill fler företag ha en del av ”anställdas 

kunskaper”. Genom att få anställda att dela med sig av sina kunskaper kommer de immateriella 

tillgångarna i organisationen att öka (Ipe, 2003). Men organisationer äger inte de immateriella 

tillgångarna och kan därför inte tvinga anställda att överföra sin kunskap till andra organisatoriska 

medlemmar menar Connelly, Zweige, Webster & Trougakos (2011). 

 

Ipe (2003) menar att när individer uppfattar den kunskap de besitter som en värdefull råvara, 

kommer kunskapsdelningen att bli en beslutsprocess där individen avgör vilken kunskap den vill 

dela, när den vill dela och till vem den vill dela sin kunskap. I situationer där kunskap värderas 

högt, kan individen hävda en emotionell ägarrätt av kunskapen (Ipe, 2003). Individuell kunskap 

kopplas ofta till status, karriärmöjligheter och individens rykte, därför kommer individen i stark 

konkurrensutsatta miljöer att hålla inne med sina kunskaper. Kunskap kan också innebära inflytande 

för anställda. En eventuell delning av sin kunskap kan resultera i minskat inflytande för individen. 

Detta, menar Ipe (2003), skapar en motvilja till att dela sina kunskaper. Ovilja att dela kunskap 

förstärks ytterligare i situationer som kännetecknas av osäkerhet och otrygghet (Ipe, 2003). 
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Connelly et al. (2011) fann också ett samband i deras studie mellan ovilja att dela kunskap och 

misstro. Connelly et al. (2011) menar att anställda som misstror en medarbetare är mer benägna att 

dölja sin kunskap från denna person. 

 

För att övervinna denna motvilja krävs att organisationer motiverar sina medarbetare att dela sina 

kunskaper. Ipe (2003) menar att förhållandet till mottagaren är en av faktorerna som kan påverka 

motivationen att dela med sig. Förhållandet mellan avsändaren och mottagaren av kunskaper är 

därmed viktigt. Förhållandet till mottagaren ska bestå av förtroende menar Ipe (2003). Enligt 

Bartlett (1994, efter Ipe, 2003) är förtroende en viktig dimension i en organisation för att påverka 

individens handlingar och därmed också kunskapsdelningen. 

 

Enligt Kramer (1999, efter Ipe, 2003) kan förtroende hindras av att den ena har en uppfattning om 

att den andra inte bidrar lika mycket till samhället/organisationen eller att andra kanske skulle 

utnyttja deras samarbeten. Dessa tvivel och misstankar skapar en motvilja till att delta i kooperativa 

utbyten. Den skotske 1700-talsfilosofen David Hume (1740, efter Putnam, 1997:196) har en enkel 

liknelse där han fångar det grundläggande dilemma som den rationella samhällsandan ställs inför. 

 

”Din säd är mogen idag, min mognar i morgon. Det lönar sig för oss båda att jag arbetar 

tillsammans med dig idag och att du hjälper mig i morgon. Jag hyser ingen vänskap för dig och vet 

att du ingen hyser för mig. Därför kommer jag inte att göra mig någon möda för din skull, och om 

jag arbetade tillsammans med dig för min skull, i förväntan om en gentjänst, vet jag att jag blir 

besviken och att jag förgäves finge vänta på din tacksamhet. Här lämnar jag dig sålunda att arbeta 

ensam, och du behandlar mig på samma sätt. Årstiderna växlar, och vi förlorar både våra skördar 

av brist på ömsesidigt förtroende och trygghet” (Hume, 1740, efter Putnam, 1997:196). 

 

Hur man lyckas med att övervinna det kollektiva handlandets dilemma och den självförstörande 

opportunismen beror, enligt Putnam (1997:201), på det breda sociala sammanhanget. Frivilligt 

samarbete är lättare i ett samhälle som har ärvt ett stort socialt kapital i form av normer för 

ömsesidighet och nätverk av samhällsengagemang (Putnam, 1997:201). Med socialt kapital avser 

Putnam (1997:201) förtroende, normer och nätverk som kan förbättra samhällseffektiviteten genom 

att underlätta samordnade operationer. Socialt förtroende kan, enligt Putnam (1997:206), uppstå ur 

normer för ömsesidighet och nätverk av medborgerligt engagemang. Men normer och värderingar 

kan också ha en negativ effekt menar Willem & Scarbrough (2006). Medlemmar i ett nätverk kan 

starkt påverka beteendet av nätverkets medlemmar. Nätverk utövar en form av kollektiv makt på 

sina medlemmar. Det minskar också medlemmarnas flexibilitet och individualism. 
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Ett annat problem med att överföra kunskap mellan medlemmar är att det mesta lärandet i arbetet 

sker ostrukturerat och kanske till och med omedvetet, medan vi arbetar. Man talar inom forskning 

om tyst kunnande (tacit knowledge) (Södergren & Fredriksson, 1998:14). Där det mesta lärandet 

sker i tysthet och aldrig artikuleras (Södergren & Fredriksson 1998:14). Det tysta kunnandet 

kommer till uttryck genom erfarenheter, intuition och genom att anställda hanterar svåra situationer 

eller genom att de har en naturlig känsla för hur ett problem ska hanteras. Polyani (1996, efter 

Philipson, 2011:3) definierar tyst kunnande som: 

 

”Human experience is diverse and individual. Hence, the associations are not the same from one 

individual to another. Tacit knowledge could be said to be the mass of such associations in an 

individual. Creativity is the result of associative synapses in the brain, built on the internalization 

of past experiences and how these have been interpreted and given meaning and sense”. 

 

Det tysta kunnandet är värdefullt för de flesta organisationer, men samtidigt är det ofta underskattat. 

Att leda lärande organisationer handlar därför, enligt Södergren & Fredriksson (1998:14), om att 

erkänna, artikulera och sprida det tysta kunnandet. Nakamura & Yorks (2011) menar att desto tätare 

ett nätverk är, desto mer sannolikt är det att gruppmedlemmarna kan arbeta med en underförstådd 

kunskap och ett ömsesidigt språk utan att behöva konversera med varandra. 

 

De flesta faktorer vi nämner kan inkluderas i begreppet socialt kapital och det är en del forskare 

som har försökt ta ett socialt kapital-perspektiv för att undersöka samspelet mellan individer och 

försöka förklara skillnaden i kunskapsöverföring (Wei et al., 2011). Socialt kapital refererar till de 

lager av social tillit, normer och nätverk som människor kan utnyttja för att lösa gemensamma 

problem, det är de kopplingar som finns mellan individer och det värde som dessa kopplingar har 

menar Daniel et al. (2002, efter Cadima, Ojeda & Monguet, 2012). Vi är intresserade av att studera 

om socialt kapital verkligen kan påverka kunskapsdelningen inom organisationer. Kan verkligen 

förtroende, normer och nära nätverk bidra att till kunskapsdelning inom organisationer förbättras?  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kunskapsdelning kan påverkas med hjälp av socialt kapitals 

olika lager; förtroende, normer och nätverk.  

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till organisationer stationerade i Sverige och Danmark. 

Där har vi valt att intervjua medarbetare inom organisationer med fler än 50 anställda. 

Medarbetarna arbetar i någon form av arbetsgrupp och har regelbunden kontakt med sina kollegor. 

Anledningen till varför vi valt företag med fler än 50 anställda är för att vi tror att mindre 
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arbetsplatser inte har samma problematik med att få arbetsgrupper att fungera. De stora företagen 

har en större utmaning i att utveckla en bra relation mellan sina medarbetare. Vi har valt att göra vår 

undersökning med utgångspunkt i ett medarbetarperspektiv eftersom att vi tror att det är dessa 

individer som verkligen ser och upplever den verkliga kunskapsdelningen inom organisationen.  
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2. Teori 

Syftet med detta kapitel är att ge dig som läsare en förståelse för hur kunskapsdelning inom 

organisationer fungerar och hur delningen kan påverkas av socialt kapital. Vi börjar 

inledningsvis med en generell teori kring kunskap i organisationer och fördjupar oss sedan i 

kunskapsdelning och socialt kapital. 

2.1 Kunskap i organisationer 

Även om det finns mycket skrivet angående varför kunskap är viktigt för organisationer, finns det 

få som beskriver hur processerna används för att identifiera, fånga, dela och använda kunskaper 

inom organisationer (Ipe, 2003). Kunskaper i organisationer är otydliga och tenderar att vara 

anknutna till de personer som besitter kunskapen menar Ipe (2003). Kunskap kan alltså ha flera 

betydelser. 

 

Termerna information och kunskap används ofta omväxlande i litteraturen. Vissa författare skiljer 

mellan de två begreppen, medan andra använder båda termerna synonymt. Ipe (2003) skriver att 

Davenport & Prusak (1998, efter Ipe, 2003:340) definierar kunskap som ”...a fluid mix of framed 

experience, values, contextual information, and expert insights that provides a framework for 

evaluating and incorporating new experiences and information. It originates in and is applied in 

the minds of knowers...”, medan Nonaka & Tekeuchi (1995, efter Ipe, 2003:340) har en bredare 

definition där kunskap är “...a dynamic human process of justifying personal belief towards the 

truth”. 

 

Enligt Nonaka & Tekeuchi (1995, efter Ipe, 2003) är information "flödet av meddelanden" och 

kunskap skapas när detta flöde av meddelanden interagerar med övertygelse och åtaganden av dess 

innehavare. Ipe (2003) menar att dessa författare identifierade tre egenskaper som utmärker 

information från kunskap. För det första är kunskap en funktion av ett visst perspektiv, avsikt eller 

ställningstagande och handlar därmed, till skillnad från information, om övertygelse och 

engagemang. Det andra är att kunskap alltid har ett visst ändamål, vilket innebär att kunskap är en 

handling. Sist men inte minst så är kunskap unikt i sammanhanget och också relativt och därför 

handlar kunskap om mening. 

2.2 Lärande 

Lärande är något som ursprungligen studerats på individnivå, forskare utvecklar dock teorier om 

hur lärande även kan förstås som ett kollektivt eller organisatoriskt fenomen. Det finns tre 

perspektiv inom lärande som har dominerat forskningen under det senaste seklet nämligen 

beteendemässigt, kognitivt och kontextuellt perspektiv. Ett gemensamt tema för de nämnda 
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teorierna är att lärande sker när människor är delaktiga i aktiviteter genom att utföra handlingar 

(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). Dessa perspektiv sätter dock individens lärande i 

fokus, men under den senare delen av 1900-talet har olika forskare fört fram idéer och teorier om 

lärande inte enbart kan appliceras på individer utan även arbetsgrupper och organisationer. Enligt 

Nilsson et al. (2011) utgörs individens lärande, i många teorier, ett första steg på vägen till ett 

kollektivt eller organisatoriskt lärande. För att ett kollektivt lärande ska ske krävs dock minst två 

processer. Det måste för det första ske en spridning av det lärda och det förutsätter att det finns 

kanaler som möjliggör detta. För det andra måste kunskapen institutionaliseras, det vill säga att den 

nya kunskapen blir normgivande för organisationen (Nilsson et al., 2011). 

2.2.1 Kollektivt lärande 

Lärandet inom en organisation beskrivs ibland som en process där första steget är att individen 

deltar i arbetsgrupper eller andra gemenskaper inom organisationen. Deltagandet sker till en början 

i utkanten av arbetsgruppen då individen inte har så stora kunskaper, men genom att delta lär sig 

individen alltmer av gruppen och rör sig sakta men säkert mot arbetsgruppens centrum (Nilsson et 

al., 2011). 

 

Det kollektiva lärandet är något annat än summan av samtliga individers lärande, det är en process i 

sig. Nilsson et al. (2011) menar att kollektivt lärande endast kan ske genom att individer lär och att 

de delar med sig av sina tankar och kompetens till andra i gruppen. Kommunikationsprocessen har 

därmed stor betydelse för att ett kollektivt lärande ska kunna ske. Det är därmed inte sagt att det är 

vilket prat som helst i arbetsgruppen som leder fram till kollektivt lärande. För att 

kommunikationsprocessen ska vara lärande krävs en dialog där gruppmedlemmarnas erfarenheter 

delges öppet i gruppen (Nilsson et al., 2011). 

2.3 Kunskapsdelning 

Kunskap är ojämnt fördelad mellan människor, grupper, organisationer och nationer menar Wei et 

al. (2011). Organisationer som är skickliga på kunskapsöverföring har visat sig ha fördelar jämfört 

med de som är mindre skickliga på kunskapsöverföring (Wei et al., 2011). Ipe (2003) menar att 

kunskapsdelning är avgörande för kunskapsuppbyggnad, organisatoriskt lärande och 

organisationens prestation. Om den rörliga kunskapen som finns i individer kan omvandlas till 

organisationens nivå, kan kunskapen omvandlas till ekonomiska och konkurrenskraftiga värden för 

organisationer. Av den anledningen är underlättandet av överföring av kunskap en viktig 

organisatorisk strategi som måste prioriteras (Wei et al., 2011). 
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Kunskapsöverföring avser "utbyte av organisatorisk kunskap mellan en källa och en mottagare, 

som involverar i direkta kommunikationsprocesser mellan två partner” (Wei et al., 2011). 

Kunskapsöverföring sker på olika nivåer, individ, grupp och organisation. Kunskapsöverföring 

mellan individer är viktiga eftersom överföringen mellan grupper och organisationer oftast 

förmedlas på individuell nivå (Wei et al., 2011). Individer i organisationer har kunskaper som måste 

flyttas till en högre nivå, så att de kan användas för att främja målen i organisationer (Ipe, 2003). 

 

Kunskapsöverföring är i grunden en handling menar Ipe (2003). Kunskapsutbyte mellan individer 

är en process i vilken kunskap som innehas av en enskild omvandlas till en form som kan förstås, 

absorberas och innehas av andra individer. Ipe (2003) använder sig av Davenports (1997, efter Ipe, 

2003) definition när han ska definiera byte av kunskap. Davenport (1997, efter Ipe, 2003) definierar 

delning som en frivillig handling som skiljer sig från rapportering. Rapportering medför utbyte av 

information som bygger på vissa rutiner eller strukturer. Att dela å andra sidan innebär en medveten 

handling från en person som deltar i kunskapsutbytet även om det inte finns något tvång på att göra 

så. Kunskapsbyte innebär en relation mellan minst två parter, en som har den kunskapen och den 

andra som förvarar kunskapen. 

2.3.1 Hinder för kunskapsdelning 

Betydelsen av kunskap för organisatorisk prestanda har gjort det till en nödvändighet för 

organisationer att öka sin förmåga att överföra kunskap mellan organisationens medlemmar. Dock 

är kunskapsöverföring inte lätt. Individer utvecklar olika "tankevärldar" och formar sitt sätt att 

prioritera och legitimera kunskap (Wei et al., 2011). De medför kostnader (i form av tid och energi) 

när de letar efter lämpliga kunskapskällor och de måste även övervinna motiverande och 

konkurrenskraftiga hinder (Wei et al., 2011). Forskare har försökt ta ett socialt kapital perspektiv 

för att undersöka samspelet mellan individer och försöka förklara skillnader i kunskapsöverföring 

(Wei et al., 2011). 

 

Gagné (2009) skriver att empiriska forskningar har identifierat viktiga faktorer som påverkar 

kunskapsdelningen. Några enskilda faktorer som kan påverka kunskapsdelningen är brist på 

förtroende, rädsla för förlust av makt och brist på sociala nätverk. Faktorer som påverkar 

kunskapsdelningen inom organisationer är brist på ledarskap, brist på lämpligt belöningssystem och 

brist på möjligheter. Gagné (2009) skriver att hittills har forskare studerat motivationen till 

kunskapsdelning som en funktion av ömsesidighetsprincip. Ömsesidighet innebär, enligt Gagné 

(2009), att individen måste se kunskapsdelning som personligt givande eller viktig för att vara villig 

och ivrig att dela sin kunskap. Andra studier har försökt undersöka om individer är mer benägna att 
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dela kunskap när de får belöningar i retur. Men vissa forskare hävdar att materiella belöningar är 

otillräckliga och även kan vara skadlig för motivationen att dela sin kunskap (Gagné, 2009). 

 

2.3.2 Motivation till kunskapsdelning 

Enligt Gagné (2009) finns det två teorier som kan motivera kunskapsdelning, The Theory of 

Planned Behavior (TPB) och Self-Determination Theory (SDT).  

2.3.2.1 The Theory of Planned Behavior (TPB) 

Eftersom kunskapsdelning är ett avsiktligt beteende kan man studera delningen med hjälp av TPB, 

(The Theory of Planned Behavior) (Gagné, 2009). Gagné (2009:572) skriver “because knowledge 

sharing is an intentional behavior, we can study it using the TPB in which intention, are assumed to 

capture the motivational factors that influence a behavior”. Det finns tre faktorer som kan påverka 

avsikten, inställningen till beteendet, sociala normer rörande beteendet och föreställningar om ens 

kontroll över beteendet. Inställningen är graden till vilken man utvärderar beteendet om det 

uppfattas som positivt eller ogynnsamt. Subjektiv norm är upplevd social press att prestera eller inte 

utföra beteendet. Kontroll över beteendet är kopplat till att ha den kompetens som krävs och de 

resurser och möjligheter att engagera sig i ett beteende (Gagné, 2009). 

2.3.2.2 Self-Determination Theory (SDT) 

Gagné (2009) menar man måste kombinera TPB (The Theory of Planned Behavior) med SDT 

(Self- Determination Theory) för att kunna förutsäga kunskapsdelningen. SDT är en teori som 

beskriver motivationen (Gagné, 2009) och, enligt Sanli et al. (2013), är teorin en makroteori som 

består av flera mikroteorier. Den första delteorin är att människor har tre grundläggande 

psykologiska behov; autonomi, kompetens och släktskap (Sanli et al., 2013). Autonomi innebär att 

individen deltar i aktiviteter frivilligt (Gagné, 2009). Det handlar om i vilken utsträckning arbetet 

ger frihet, självständighet och diskretion till individen i schemaläggning av arbetet (Foss et al., 

2009).  Många studier har visat att det finns ett positivt samband mellan autonomi i arbete och 

anställdas proaktiva initiativtagande (Foss et al., 2009). Dessutom kan en hög grad av autonomi 

tillåta den anställde att frigöra tid för lärande och utveckling (Foss et al., 2009). Släktskap hänvisar 

till närhet till andra människor medan kompetens, enligt Ryan & Deci (2000), innebär att kunna 

behärska optimala utmaningar och ha en effektiv interaktion med omvärlden (Sanli et al., 2013). 

Enligt Ryan & Deci (2000) kan feedback, kommunikation och belöningar främja känslan av 

kompetens och öka motivationen för en handling. Kvaliteten på motivation ökar när någon av dessa 

behov är uppfyllda och optimeras om alla dessa tre är tillfredsställda (Sanli et al., 2013). 
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Den andra delteorin beskriver förhållandena i miljön som kan leda till ett beteende som är inre eller 

yttre motiverat (Sanli et al., 2013). Ett exempel till varför individen väljer att delta i aktiviteten är 

för att aktiviteten är rolig (inre motivation) (Gagné, 2009), individen njuter av att utföra arbetet 

(Foss et al., 2009) och för att det är meningsfullt för individen och passar dennes värderingar 

(identifierad reglering) (Gagné, 2009). Inre motivation innebär att individen är fri från tryck och 

spänning när de deltar i ett visst beteende (Foss et al., 2009). 

 

Den yttre motivationen kan delas upp i fyra olika beteenderegleringar, yttre reglering, introjicerad 

reglering, identifierad reglering och integrerad reglering (Sanli et al., 2013). Extern reglering är 

aktiviteter som styrs av externa krav (Sanli et al., 2013). Typiska externa motivationsfaktorer 

inkluderar yttre belöningar såsom pengar och beröm samt undvikande av bestraffning (Foss et al., 

2009). Enligt Ryan & Deci (2000) innebär introjicerad reglering att man tar en förordning men inte 

accepterar den fullt ut som sin egen. En individ kan internalisera externa krav så att beteendet är 

självreglerande men inte i sig motiverade (Foss et al., 2009). Beteendet utförs för att undvika 

skuldkänslor, ångest eller för att öka självkänslan och skapa stolthet (Ryan & Deci, 2000). En 

klassisk form av introjicerad reglering är, enligt Ryan & Deci (2000), ego envolvement, i vilket 

individer är motiverade att visa sin förmåga samt undvika misslyckande för att främja känslor av 

värde. Enligt Foss et al. (2009) agerar inte den enskilde på verbaliserade förväntningar och krav 

utan snarare på hur personen tror att andra vill att han eller hon ska bete sig. Identifierad reglering 

representerar aktiviteter som valts på grund av att individen identifierar sig med vikten av 

aktiviteten och för att uppnå självvalda mål (Sanli et al., 2013). Beteendet känns viktigt för 

individen (Ryan & Deci, 2000). Integrerad reglering uppstår när identifierad reglering assimileras 

till individen, vilket innebär att det bringar en överenskommelse mellan individens värderingar och 

behov (Ryan & Deci, 2000). Integrerad reglering delar många egenskaper som liknar inre 

motivation. Men integrerad reglering ska fortfarande betraktas som del av yttre motivation eftersom 

beteenden görs för ett visst utfall snarare än för deras inre njutning (Ryan & Deci, 2000). 

 

Forskning inom kunskapsdelningen har främst koncentrerat sig på yttre motivation, nämligen 

ömsesidighet och att förbättra ryktet för individen, om man väljer att dela med sig. Men forskningen 

visar att inre motivation och autonomi leder till fler positiva beteendemässiga utfall än yttre 

motivation (Gagné, 2009). 
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 Figur 1: Ryan & Decis kontinuum av motivation, egen konstruktion.   

 

2.4 Oviljan att dela kunskap 

Connelly et al. (2011) menar att det finns ett växande erkännande till att de anställda måste 

motiveras för att dela sin kunskap med andra även om det är svårt. För att ta itu med denna 

utmaning har forskare fokuserat på faktorer som kan öka kunskapsdelningen (Connelly et al., 

2011). Men trots insatser för att förbättra kunskapsöverföring i organisationer, har framgången varit 

svårfångad (Connelly et al., 2011). Det är tydligt att många anställda är ovilliga att dela med sig av 

sina kunskaper. Denna ovilja att överföra kunskap kvarstår även när de anställda motiveras, 

uppmuntras och belönas för detta beteende (Connelly et al., 2011). Organisationer äger inte de 

immateriella tillgångarna, menar Connelly et al. (2011), och kan därför inte tvinga anställda att 

överföra sin kunskap till andra organisatoriska medlemmar. Connelly et al. (2011) menar att mycket 

forskning har undersökt vilka faktorer som bidrar till kunskapsdelning, men att det finns lite 

forskning om knowledge hiding (döljande av kunskap). Författarna menar att det är viktigt att 

undersöka faktorer som gör att anställda avsiktligt försöker dölja sina kunskaper. Connelly et al. 

(2011) menar att resultaten från deras studie tyder på att orsaken till döljande av kunskap uppstår av 

tre faktorer; undvikande, rationell och att spela dum. Var och en av dessa beteenden förutsägs bero 

på misstro. 
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2.4.1 Knowledge hiding 

Knowledge hiding (döljande av kunskap) definieras som ett avsiktligt försök av en individ att 

undanhålla eller dölja kunskap som har begärts av annan person (Connelly et al., 2011). Till 

exempel kan en anställd begära en kopia av en rapport av en medarbetare, medarbetaren kan då 

svara att rapporten är konfidentiell och därför inte kan lämnas ut, här är det alltså inget bedrägeri 

inblandat. Ett annat exempel på döljande av kunskap skulle kunna vara en situation där 

medarbetaren ger en del men inte all efterfrågad kunskap, i detta fall kan bedrägeri vara inblandat 

menar Connelly et al. (2011). 

 

Men döljande av kunskap behöver inte alltid ha negativa intentioner menar Connelly et al. (2011). 

Det kan också ha positiva intentioner som exempelvis en ”vit lögn” som är avsedd att skydda den 

andra partens känslor, bevara sekretess eller skydda en tredje part. Connelly et al. (2011) menar att 

det inte enbart är ett negativt beteende och det är viktigt att notera att i ovanstående exempel kom 

förfrågningarna om kunskap från individer och inte från grupper eller organisationer. Därför ska 

döljande av kunskap studeras dyadisk, tvåfaldigt, eftersom dyadiska interaktioner (tvåfaldiga 

interaktioner) är det huvudsakliga sättet att överföra kunskap inom organisationer (Connelly et al., 

2011). Eftersom knowledge hiding sker mellan medarbetare, kommer kvaliteten på relationen 

mellan dessa individer sannolikt att påverkas av hur en person reagerar på en begäran om kunskap 

från den andre individen (Connelly et al., 2011). 

 

Dyadisk interaktion i organisationer regleras genom ett outtalat socialt utbyte mellan individer. 

Positiva relationer bygger på normer om förväntningar på tillit, ärlighet och ömsesidig hjälp 

(Connelly et al., 2011). En person som frivilligt och spontant bedriver ett positivt beteende 

gentemot en annan person kommer omedvetet att åberopa en liknande beteende (Connelly et al., 

2011).  Personer som tidigare har sökt om hjälp och blivit avvisad kan vidta motåtgärder genom att 

dölja sina kunskaper. 

 

Connelly et al. (2011) menar att det är viktigt att skilja mellan knowledge hiding och 

kunskapsdelning. Döljande av kunskap är inte bara frånvaro av kunskapsdelning utan är snarare 

avsikten att försöka undanhålla och mörka kunskap som har begärts av en annan individ (Connelly 

et al., 2011). Knowledge hiding inkluderar inte de fall där anställda underlåter sig att dela kunskap 

av misstag, olycka eller okunskap. Det är enbart när en individ försöker dölja sin kunskap medvetet 

genom att låtsas att kunskapen inte finns. (Connelly et al., 2011). 
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2.4.2 Misstro 

Misstro definieras ofta som ett '' bristande förtroende för andra, en oro för att den andra kan agera så 

att det skadar en, att andra inte bryr sig om ens välbefinnande och har för avsikt att agera skadligt 

eller fientligt '' (Connelly et al., 2011:68). Misstro framkallas när en individ eller grupp inte 

upplever att de delar viktiga kulturella värden. Connelly et al. (2011) menar att anställda som 

misstror en medarbetare är mer benägna att dölja sin kunskap från denna person. 

 

Misstanke har betraktats som en av de centrala kognitiva komponenterna i misstro (Kramer, 1999). 

Fein (1996, efter Kramer, 1999) hävdade att misstanke kan utlösas av en rad olika omständigheter, 

bland annat situationer där individer har en föraning om att en annan individ kan vara falsk eller 

opålitlig, till exempel i situationer där deras förväntningar har kränkts eller när de känner igen 

situationer eller besitter kontextuell information som tyder på att en annan kan ha bakomliggande 

motiv. 

 

Kramer (1999) menar att psykologiska forskningar visar att grundläggande kognitiva processer, 

som social kategorisering kan öka misstro och misstänksamhet mellan individer från olika grupper 

inom en organisation. Dessa studier demonstrerar att kategorisering av individer i olika grupper ofta 

resulterar att individer utvärderar medlemmar från andra grupper som mindre ärliga, mindre 

pålitliga och mindre trovärdiga än medlemmarna i den egna gruppen. 

2.5 Definition av socialt kapital 

Bourdieu (1986, efter Chalupnicek, 2010), brukar förknippas med den tidiga framställningen av 

begreppet socialt kapital, Bourdieu (1986, efter Chalupnicek 2010) definierade socialt kapital som: 

 

”An attribute of an individual in a social context. One can acquire social capital through 

purposeful actions and can transform social capital into conventional economic gains. The ability 

to do so, however, depends on the nature of the social obligations, connections, and networks 

available to you”, Chalupnicek (2010:1233). 

 

Chalupnicek (2010) menar att redan i den tidiga definitionen av socialt kapital kunde man uppfatta 

en viss spänning. En spänning mellan socialt kapital som en tillgång för individen och betydelsen 

av dess sociala sammanhang. Denna spänning ledde, enligt Chalupnicek (2010), till två olika 

perspektiv av socialt kapital. En grupp av sociologer betraktar socialt kapital från ett 

individperspektiv. Denna metod är också den som främst förknippas med Coleman där han 

behandlar socialt kapital som värdet av individens skyldigheter och förväntningar (Chalupnicek, 

2010). 



 20 

 

Enligt Coleman (efter Putnam, 1997:206) överför de sociala normerna rätten till kontroll över en 

handling från den som handlar till andra, därför att en handling har positiva eller negativa 

konsekvenser för andra. Ibland kan dessa konsekvenser fångas upp i en affärstransaktion, men ofta 

går det inte (Putnam, 1997:207). Den viktigaste konsekvensen är ömsesidighet (reciprocitet) som 

består av två olika slag som kallas för balanserad (specifik) och generaliserad (diffus) (Putnam, 

1997:207). Balanserad reciprocitet råder då man samtidigt byter varor eller tjänster av samma 

värde. Generaliserad reciprocitet är ett fortlöpande bytesförhållande som vid en viss tidpunkt är 

ensidigt men som innebär ömsesidiga förväntningar om att en ynnest som delas ut nu bör återgäldas 

i framtiden (Putnam, 1997:207). 

 

Den andra gruppen betonar vikten av "embeddedness" (förankring) av individen i hans eller hennes 

sociala miljö. Denna grupp ser socialt kapital som funktioner i sociala organisationer, såsom 

nätverk, normer och tillit, som underlättar åtgärder och samarbete för gemensam nytta 

(Chalupnicek, 2010). Denna mest kända medlem av gruppen är Putnam (Chalupnicek, 2010). 

Granovetter (1985) menar att förankringsargumentationen betonar betydelsen av nära relationer och 

nätverk, där sådana relationer skapar förtroende bland sina medlemmar. 

 

Putnam (1997:204) menar att ett speciellt inslag i det sociala kapitlet är, liksom förtroende, normer 

och nätverk, att det i vanliga fall är en allmän nyttighet. Som attribut till den sociala strukturen i 

vilken en person är förankrad är det sociala kapitlet inte privat egendom tillhörig dem som drar 

nytta av det.  

 

”Mitt rykte för pålitlighet gynnar dig likaväl som mig, eftersom vi båda tack vare det kan inleda ett 

ömsesidigt lönsamt samarbete. Men jag diskonterar fördelarna för dig med att jag är pålitlig eller 

kostnader för dig för att jag inte är pålitlig och därmed investerar jag för litet i förtroendebildning” 

(Putnam, 1997:204).   

 

Granovetter (1985) menar även han att individen föredrar transaktioner med individer som har ett 

bra rykte om att skydda sig mot problem. Individer föredrar information från nära relationer som de 

har haft ett positivt förflutet med och där de har sett individen som pålitlig. Enligt Granovetter 

(1985) finns det fyra anledningar till varför individer föredrar information från nära relationer; att 

det är billigt, vi litar mer på informationen som är känd för att vara riktigt, personer som man 

fortfarande har en relation med har ett ekonomiskt motiv för att vara trovärdig för att inte avskräcka 

framtida transaktioner och pågående ekonomiska relationer innehåller starka förväntningar på tillit 

och hindrar opportunism. 
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En individ skulle aldrig tvivla på nära relation, dess beteende är mer förutsägbart och på så sätt 

stänger det en av de farhågor som skapar svårigheter bland främlingar (Granovetter, 1985). 

Granovetter (1985) tar upp ett exempel på situationer där individer i en brinnande teater ofta 

panikartat flyr till dörren, som oftast leder till desperata resultat. Analytiker av kollektivt beteende 

har länge ansett att detta är ett irrationellt beteende men Brown (1965, efter Granovetter, 1985) 

menar istället att situationen är en fångarnas dilemma-situation. Varje individ som flyr panikartad 

är ganska rationell med tanke på avsaknaden av en garanti att alla kommer komma ut. Observera att 

vi aldrig hör att en familj i ett brinnande hus har flytt i panik till dörren eller att 

familjemedlemmarna har trampat ihjäl varandra. I familjen finns ingen fångarnas dilemma-situation 

eftersom varje familjemedlem kan räkna med den andra medlemmen (Granovetter, 1985). 

 

Putnam (1997:197) menar att i dessa modeller som fångarnas dilemma och en Hume-situation, som 

vi nämnde i problembakgrunden, är användbara för att förklara varför fullständigt rationella 

individer under vissa omständigheter kan åstadkomma resultat som inte är rationella när de 

betraktas ur alla inblandade perspektiv. 

 

Enligt Granovetter (1985) kan fångarnas dilemma undvikas genom styrkan i personliga relationer, 

styrkan är, enligt Granovetter (1985), en egenskap som finns i de konkreta relationerna och inte i 

transaktionerna. Granovetter (1985) menar att ekonomiska analyser försummar betydelsen av 

individernas tidigare relationer när det gäller enskilda transaktioner men rationella individer vet 

bättre, de förlitar sig på dessa relationer. Individerna är främst intresserade av att någon annan 

förväntas agera ärligt mot dem, det är främst en funktion om huruvida man själv eller ens kontakter 

har haft ett tillfredsställande förflutet med den andra individen. 

 

Vissa författare försöker förena dessa två synsätt genom att införa en "all-inclusive" definition av 

socialt kapital. Till exempel Ostrom & Ahn (2003, efter Chalupnicek, 2010) som placerar 

individuella egenskaper såsom "trovärdighet" i samma korg som "nätverk" Det verkar dock som att 

denna breda definition inte skapar mer klarhet eller tydlighet av konceptet. 

2.5.1 Kritik mot begreppet 

Sabatini (2006) menar att trots den enorma mängd forskning som finna, har definitionen av socialt 

kapital förblivit svårfångad, brist på lämplig data har varit hinder för både teoretisk och empirisk 

forskning kring fenomenet.  Enligt Durlauf (2002, efter Sabatini, 2006) verkar den empiriska 

litteraturen angående socialt kapital kännetecknas av vaga definitioner av begreppet, dåliga 

mätningar och brist på information som är nödvändiga för att göra identifieringar. 
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Idén om att socialt kapital är ett mångdimensionellt begrepp är numera allmänt accepterat i debatten 

(Sabatini, 2006). Detta gör att författare fokuserar på en särskild aspekt av konceptet beroende av 

målet med författarnas undersökning. Detta gör, enligt Wuthnow (1997, efter Sabatini, 2006), att 

generella bedömningar försvåras på grund av att mönster och frågeformuleringar inte kan jämföras. 

 

Kumlin & Rothstein (2005) menar att med ett ökande antal empiriska studier har allt fler studier 

kommit att ifrågasätta om det verkligen finns ett starkt empiriskt samband mellan deltagande i olika 

organisationer/nätverk och ett ökat förtroende bland dess medlemmar. Kumlin & Rothstein (2005) 

menar att hittills har forskare som arbetat med dessa frågor haft svårt att kontrollera detta 

orsakssamband. Att delta i frivilliga organisationer och nätverk kan säkert vara bra av många 

anledningar, men det verkar inte öka förtroendet för andra människor menar Wollebaek & Selle 

(2003, efter Kumlin & Rothstein, 2005). 

2.6 Social struktur 

Socialt kapital består av två komponenter, social struktur och sociala relationer. Social struktur 

finns, enligt Nakamura och Yorks (2011), i alla sociala sammanhang och är det som skapar socialt 

kapital mellan människor. Inkpen & Tsang (2005) menar att om individer lämnar ett nätverk så tar 

de med sig sin kunskap vilket skadar gruppens sociala kapital. Den strukturella dimensionen 

refererar till kontakten mellan individer i en grupp. Social struktur består främst av två stora 

aspekter: network ties och network configurations. 

2.6.1 Network ties 

Det finns, enligt Nakamura & Yorks (2011), fem olika huvudaspekter i begreppet network ties 

(nätverksband) som gör det möjligt för individer att forma socialt kapital. Dessa fem aspekter är 

tillgång, tid, remisser, stabilitet och utrymme. Funktionella nätverk kräver lättillgänglighet, 

konsekvent timing och kvalitativa remisser. Det är viktigt att ha tillgång till användbar information, 

att veta vilken person man ska kontakta för att få rätt information så att ingen tid går till spillo och 

att kunna informera om de möjligheter som finns till andra människor i det givna nätverket 

(Nakamura & Yorks, 2011). 

 

Att ha tillgång till tid framhålls som ett mycket viktig inslag när det kommer till att utveckla socialt 

kapital eftersom att alla former av socialt kapital är beroende av stabilitet och kontinuitet i den 

sociala strukturen (Nakamura & Yorks, 2011). Relationers stabilitet och hållbarhet är beroende av 

en hög nivå av förtroende och normer för samarbete och utan tillräckligt med tid är det svårt att 

bygga förtroende (Nakamura & Yorks, 2011). Cohen & Prusak (2001, efter Nakamura & Yorks, 

2011) påpekar hur viktigt det är med tid för att kunna bygga förtroendefulla relationer även för 
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socialt kapital. Idag är individer väldigt upptagna av sitt arbete och tar sig därmed inte tiden att 

utveckla sociala relationer trots att de är medvetna om hur viktiga dessa personliga relationer är. 

 

Vikten av utrymme inkluderar både fysiska och virtuella utrymmen där människor kan interagera 

med varandra, t ex fikarum m.m. Dessa utrymmen ger personerna en trygghet att utbyta värdefull 

information. Network ties bygger till stor del av förtroende och utvecklingen av förtroende 

involverar både utrymme och tid (Nakamura & Yorks, 2011). 

 

Individer bygger nätverksband för information- och resursutbyte genom sociala interaktioner (Liu, 

2013:3 889). Enligt Perry-Smith (2006) innefattar starka nätverksband en hög nivå av frekventa 

interaktioner och ömsesidigt beteende. Chua et al. (2008) menar att styrkan i sådana band är 

förankrade i starka sociala interaktioner, såsom vänskapsband, gemensamma uppgifter, ekonomiska 

band och karriärsband. En relation mellan två individer inom en organisation startar med 

interpersonella attraktioner och växer med ökade interaktioner. 

 

I flera av organisationens avdelningar är byggandet av network ties viktigt eftersom att det 

uppmuntrar de anställda att utveckla gemensamma värderingar, delade meningar och 

framtidsvisioner vilket i sin tur främjar en stor mängd socialt kapital och en sammanslagning av 

individ- och gruppbeteende vilket kan gagna hela organisationen (Liu, 2013:3 889). 

 

Liu (2013) menar att kreativitet ofta definieras som en generering av nya idéer, användbara begrepp 

eller nya lösningar på problem. De anställdas kreativitet involverar främst utveckling av nya idéer 

och lösningar på jobbrelaterade problem vilket ger konkreta och mätbara prestationer som bidrar till 

organisationens utveckling (Liu, 2013). 

 
Figur 2: Sociala interaktioner, Liu (2013:3 887) 

 

Det är inte bara personliga relationer mellan medarbetare som gynnar organisationerna utan även 

bra och förtroendefulla relationer mellan samarbetande företag (Lew, Sinkovics & Kuivalainen 
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2013:1 105). En hög nivå av tillit mellan partners motverkar inte bara konflikter utan garanterar 

också ett lägre behov av skydd mot opportunistiskt beteende och det bygger långsiktiga relationer 

och ett bra samarbete (Lew et al., 2013:1 105). När starka strukturella förbindelser finns mellan 

samarbetspartners hjälper dessa till att utveckla och stärka organisatoriska band genom täta 

resursutbyten. Vid förekomsten av längre varaktighet mellan partners tillåts dessa att spendera mer 

tid på samarbeten genom sociala interaktioner och utvecklar därmed relationsspecifika rutiner. 

Detta bidrar till ett effektivare samarbete och kapaciteten och prestandan höjs i samband med att 

nätverksbanden ökar (Lew et al., 2013:1 107). 

2.6.2 Network configuration 

När network ties är etablerat så avgör strukturen hos network configurations 

(nätverkskonfigurationer) graden av socialt kapital som medlemmarna i gruppen delar. Coleman 

(1988) använder ordet closure för att beskriva styrkan av individernas nätverk. Beroende på hur 

stark nätverket är, påverkas dess normer och förtroende hos andra gruppmedlemmar kraftigt. I ett 

öppet nätverk blir normer och liknande mer troligt förbisedda, individerna litar mindre på varandra 

vilket därmed leder till ett svagt socialt kapital. Burt (1992, efter Yu, Hao, Dong & Khalifa, 

2013:782) pratar istället om bridging där överbyggande nätverk låter ansluta annars utelämnade 

individer som har information och andra fördelar. Mellanrummet mellan de utelämnade individerna 

och nätverket kallas för strukturella hål. Adler & Kwon (2002) menar att closure lägger betoningen 

på anslutningarna mellan individerna i en grupp och att dessa bygger den kollektiva 

sammanhållningen och därmed underlättar arbetet mot gemensamma mål. Medan bridging belyser 

en fördelaktig position i nätverket som en förmån för den enskilda individen. 

 

Det har visat sig att nära band är ett effektivt verktyg när det kommer till att dela kunskap mellan 

individer. Det måste finnas en hög nivå av tillit och delade åsikter (Nakamura & Yorks, 2011). 

Desto tätare ett nätverk är, desto mer sannolikt är det att gruppmedlemmarna kan arbeta med en 

underförstådd kunskap och ett ömsesidigt språk utan att behöva konversera med varandra menar 

Nakamura & Yorks (2011). Informationsflödet i de grupper som har en hög nivå av tillit och stor 

tyst delad kunskap är effektivt medan bristen på tyst delad kunskap kan leda till störningar i 

erhållande av ny kunskap utifrån, då uppstår det lätt missförstånd när kunskapen ska flyttas mellan 

individerna i gruppen (Nakamura & Yorks, 2011). 

 

”The strength of a tie is a combination of the amount of time, 

the emotional intensity, the intimacy, and the reciprocal 

services which characterize the tie” (Granovetter, 1973:1 361) 
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Individer kan prestera bra och utveckla personlig framgång genom deras sociala kontakter med 

ömsesidigt förtroende, resursutbyte och socialt stöd från deras partners, vänner och kollegor (Liu, 

2013:3 889). Förtroende mellan organisationens medlemmar underlättar kunskapsutbytet och 

organisationens operativa effektivitet och adoption av högpresterande arbetsrutiner. Eftersom att 

ömsesidigt förtroende kan medföra högre risktaganden och minska störningarna avseende osäkerhet 

så är sannolikheten att en pålitlig medarbetare, som får de andra medarbetarnas stöd, är mer villig 

att vara sårbar när det kommer till att styra och övervaka arbetet (Liu, 2013:3 889). 

 

Den position människorna i ett nätverk besitter, ger dem möjligheten att i varierande skala, ge och 

motta kunskap från andra. Den sociala strukturen i en grupp är formad av den nivå av närhet som 

individerna i gruppen har (Yu et al., 2013:782). Yu et al. (2013) menar att i ett socialt nätverk med 

hög densitet är solidaritet, starkt förtroende, ömsesidighet och sanktioner mot egennyttiga 

beteenden förväntat. Social sammanhållning har en positiv effekt på kunskapsutbyte, främst genom 

att det motiverar individer att ta sig tid att assistera och lära sig av andra. Ett nätverk med hög 

närhet, där individerna har förtroende för varandra och inte utsätts för osäkerhet, kommer resultera i 

en högre motivation för individen att dela med sig av sin kunskap inom gruppen (Yu et al., 

2013:783). 

 

Ett nätverk med hög närhet kan dock påverkas negativt av en allt för stor sammanhållning i gruppen 

eftersom att detta kan förhindra ny kunskap att komma in utifrån menar Yu et al. (2013). En stark 

sammanhållning dämpar behovet av att söka sig utanför gruppen och därmed kommer kunskap från 

individer utanför gruppen få svårare att nå in till den befintliga sammansättningen (Yu et al., 

2013:783).  

 

2.7 Sociala relationer 

Personliga relationer utvecklas mellan individer genom en gemensam historia av interaktioner. De 

huvudsakliga beståndsdelarna i sociala relationer är tillit, normer, förväntningar & skyldigheter 

samt identifiering (Inkpen & Tsang, 2005). 

2.7.1 Tillit 

Många teoretiker är överens om vikten av tillit när det kommer till utvecklingen av socialt kapital. 

Tillit uppstår när det finns en tro på goda intentioner samt en tro på den andra individens kompetens 

och kapacitet samt en upplevd öppenhet (Inkpen & Tsang, 2005). Inkpen & Tsang (2005) menar att 

medlemmar av ett nätverk är mer villiga att dela sin kunskap med de andra i gruppen om tilliten är 

hög. Därmed kan en hög nivå av tillit leda till organisatoriska fördelar. Tillit är därför en viktig 

ingrediens när det kommer till att bygga socialt kapital (Inkpen & Tsang, 2005). 
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2.7.2 Normer 

Coleman (1988) menar att normer existerar när det finns sociala definitioner för hur det är rätt eller 

fel att agera. Normer påverkar en mängd mänskliga beteenden. Många teoretiker menar att 

organisationer kan underlätta skapandet av normer för att främja det sociala kapitalet hos sina 

anställda. Man kan exempelvis inom organisationen belöna och uppskatta vissa normer för att visa 

deras värde. Detta sänder en signal till organisationens medlemmar om vilka aktiviteter och vanor 

som är högt värderade (Nakamura & Yorks, 2011). 

2.7.3 Förväntningar och skyldigheter 

Coleman (1990, efter Nakamura & Yorks, 2011) menar att skyldigheter representerar ett åtagande 

att utföra en uppgift åt en annan person någon gång i framtiden. Skyldigheter finns endast i sociala 

sammanhang där människor litar på varandra och känner att det är deras ansvar att dela med sig av 

sin kunskap. Hoffman et al. (2005, efter Nakamura & Yorks, 2011) menar att förväntningar och 

skyldigheter är beroende av varandra. Förväntningar gör också att medlemmarna är mer villiga att 

arbeta för gruppen eftersom att de förväntar sig att gruppen i sin tur är villig att arbeta för dem. 

2.7.4 Identifiering 

Enligt Nakamura & Yorks (2011) är identifiering en process där individen identifierar sig med 

andra personer i gruppen eller en grupp av personer. Att känna en likhet med andra underlättar 

utbytet av kunskap. Exempelvis så kommer en grupp människor som känner en stark igenkänning 

hos varandra att agera tillsammans och på ett effektivt sätt utbyta kunskap, handlingar som kan leda 

till stora förändringar i effektivitet och prestation (Nakamura & Yorks, 2011). 
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2.8 Sammanfattning av teori 

 
Figur 3: sammanfattning av teorin, egen konstruktion. 

 

Ipe (2003) menar att kunskapsdelning är avgörande för kunskapsuppbyggnad, organisatoriskt 

lärande och organisationens prestation. Om den rörliga kunskapen som finns i individer kan 

omvandlas till organisationens nivå, kan kunskapen omvandlas till ekonomiska och 

konkurrenskraftiga fördelar för organisationer. Av den anledningen är underlättande av överföring 

av kunskap en viktig organisatoriskt strategi som måste prioriteras bland organisationer (Wei et al., 

2011). 

 

Då kunskapsdelning i grunden är ett avsiktligt beteende är det allt fler organisationer som försöker 

påverka och motivera sina anställdas beteende kring kunskapsdelning (Gagné, 2009). Gagné (2009) 

menar att organisationer kan använda sig av två motivationsteorier: TPB (the theory of planned 

behavior) och SDT (self-determination theory) för att påverka anställdas beteende 

 

Men trots insatser för att förbättra kunskapsdelningen i organisationer har framgången varit 

svårfångad menar Connelly et al. (2011). Det finns en del anställda som är ovilliga att dela med sig 

av sina kunskaper, trots att de motiveras, uppmuntras och belönas (Connelly et al., 2011). En av 

faktorerna till oviljan att dela med sig är, enligt Connelly et al. (2011) misstro, det vill säga brist på 
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förtroende för sina kollegor. Kramer (1999, efter Ipe, 2003) menar att förtroende kan hindras av att 

den andra har en uppfattning om att den ene inte bidrar lika mycket till organisationen eller att 

andra kanske skulle utnyttja samarbetet. 

 

För att övervinna opportunistiskt beteende krävs det att organisationer skapar ett brett socialt 

sammanhang. Det krävs att organisationer utvecklar ett socialt kapital. Med socialt kapital menar 

Putnam (1997:201) förtroende, normer och nätverk som kan förbättra samhällseffektiviteten genom 

att underlätta samordnade operationer. Granovetter (1985) betonar betydelsen av nära relationer och 

nätverk, då sådana relationer skapar förtroende bland sina medlemmar. 

 

För organisationer gäller det att göra det möjligt för anställda att forma socialt kapital (Nakamura & 

Yorks, 2011). Enligt Nakamura & Yorks (2011) finns det fem huvudaspekter som gör det möjligt 

att forma socialt kapital. Dessa fem aspekter är tillgång, tid, remisser, stabilitet och utrymme. 

2.9 State-of-the-Art 

State-of-the-art avsnittet kommer att utvärdera och bedöma de olika vetenskapliga artiklar som 

använts i teorikapitlet. Anledningen till att vi kommer att utvärdera och bedöma artiklarna är för att 

avgöra hur dominerande teorierna är och för att hitta luckor där forskare inte har någon bra 

förklaring till fenomenet (Philipson, 2013). State-of-the-art kan också fungera som en genväg för att 

orientera sig för att få kunskap om en viss teori är ”mainstream” eller ”avvikande”. Det betyder inte 

att avvikande teorier inte kan användas men att det är viktigt för oss forskare att vara medvetna att 

dessa teorier är avvikande (Philipson, 2013).  

 

För att utvärdera de olika vetenskapliga artiklarna som vi har använt oss av har vi använt oss av 

Google Scholar, för att se antalet citeringar på varje artikel. Har teorierna citerats av fler än 500 

artiklar kommer teorin anses vara dominerande. Har teorin citerats mellan 101-500 gånger kommer 

teorin anses vara framväxande. Teorier som har citerats mindre än 100 gånger kommer betraktas 

som förslag till ny teori. Vi har skapat en modell som vi har använt oss av för att sätta in artiklarna 

efter antalet citeringar, för att kunna visa styrkan i teorierna.  

 

Fenomen Referenser Citat Validitet Styrkan i 

teorierna 

 x >500 Väl validerad Dominerande 

 x 101-500 En del 

valideringar 

Framväxande 

 x <100 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 



 29 

2.9.1 Kunskapsdelning 

Ipe (2003) menar att kunskapsdelning är avgörande för kunskapsuppbyggnad, organisatoriskt 

lärande och organisationens prestation. Om den rörliga kunskapen som finns i individer kan 

omvandlas till organisationens nivå, kan kunskapen omvandlas till ekonomiska och 

konkurrenskraftiga värde för organisationer.  

 

Kunskapsdelning Referenser Citat Validitet Styrkan i 

teorierna 

Kunskap   Väl validerad Dominerande 

Ipe (2003) 461 En del 

valideringar 

Framväxande 

Wei et al 

(2011)   

7 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Kunskap i 

organisationer 

  Väl validerad Dominerande 

Ipe (2003) 461 En del 

valideringar 

Framväxande 

  Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Kunskapsöverföring 

från ett socialt kapital 

perspektiv 

  Väl validerad Dominerande 

Gagné (2009) 111 En del 

valideringar 

Framväxande 

Wei et al 

(2011) 

7 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Utvärderad som: framväxande 

2.9.2 Motivation 

Gagné (2009) menar att organisationer kan använda sig av två motivationsteorier TPB (the theory 

of planned behavior) och SDT (self-determination theory) för att påverka kunskapsdelningen inom 

organisationer. Det handlar om att påverka anställdas inre och yttre motivation för att lyckas 

påverka kunskapsdelningen (Gagné, 2009). 

Motivation Referenser Citat Validitet Styrkan i 

teorierna 

The theory of 

planned behavior 

(TPB)  

  Väl validerad Dominerande 

Gagné (2009) 111 En del 

valideringar 

Framväxande 

  Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Self-Determination 

Theory (SDT) 

Ryan & Deci 

(2000) 

9136 Väl validerad Dominerande 

Gagné (2009) 111 En del 

valideringar 

Framväxande 

Foss et al (2009) 

 

Salni et al 

(2013) 

73 

 

6 

Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Utvärderad som: förslag till ny teori 
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2.9.3 Ovilja att dela kunskap 

Men trots insatser för att förbättra kunskapsöverföring i organisationer, har framgången varit 

svårfångad (Connelly et al, 2011). Det är tydligt att många anställda är ovilliga att dela med sig av 

sina kunskaper. 

 

 

2.9.4 Socialt kapital 

Socialt kapital ses av fler forskare som ” funktioner i sociala organisationer, såsom nätverk, normer 

och tillit, som underlättar åtgärder och samarbete för gemensam nytta”. Den mest kända 

medlemmen av gruppen är Putnam (Chalupnicek, 2010). Granovetter (1985) betonar betydelsen av 

nära relationer och nätverk och menar att sådana relationer skapar förtroende bland sina 

medlemmar.  

 

Socialt kapital Referenser Citat Validitet Styrkan i 

teorierna 

Definitionen av 

socialt kapital 

Granovetter 

(1985) 

23186 Väl validerad Dominerande 

  En del 

valideringar 

Framväxande 

Chalupnicek 

(2010) 

11 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Utvärderad som: dominerande 

2.9.5 Social struktur och sociala relationer 

Socialt kapital består av två komponenter, social struktur och sociala relationer. Social struktur 

finns, enligt Nakamura & Yorks (2011), i alla sociala sammanhang och är det som skapar socialt 

kapital mellan människor. Den strukturella dimensionen refererar till kontakten mellan individer i 

en grupp. Social struktur består främst av två stora aspekter: network ties och network 

configurations.  

 

Oviljan att dela 

kunskap 

Referenser Citat Validitet Styrkan i 

teorierna 

Relationen 

mellan 

döljande av 

kunskap och 

misstro 

Kramer (1999) 1947 Väl validerad Dominerande 

  En del 

valideringar 

Framväxande 

Connelly et al 

(2011) 

35 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Utvärderad som: dominerande 
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Personliga relationer utvecklas mellan individer genom en historia av interaktioner. De 

huvudsakliga beståndsdelarna i sociala relationer är tillit, normer, förväntningar & skyldigheter 

samt identifiering (Inkpen & Tsang, 2005). 

Social struktur Referenser Citat Validitet Styrkan i 

teorierna 

Network ties   Väl validerad Dominerande 

  En del 

valideringar 

Framväxande 

Nakamura & 

Yorks (2011) 

 

Liu (2013) 

 

Lew, Y.K.et al. 

(2013) 

5 

 

 

2 

 

1 

Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Network 

configuration 

Coleman (1988) 23415 

 

Väl validerad Dominerande 

  En del 

valideringar 

Framväxande 

Yu et al. (2013) 

 

(Nakamura & 

Yorks, 2011) 

 

(Liu, 2013)  

1 

 

5 

 

 

2 

Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Utvärderad som: förslag till ny teori 

 

Sociala 

relationer 

Referenser Citat Validitet Styrkan i 

teorierna 

Tillit Inkpen & Tsang 

(2005) 

1526 Väl validerad Dominerande 

  En del 

valideringar 

Framväxande 

  Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Normer  Coleman (1998) 23415 Väl validerad Dominerande 

  En del 

valideringar 

Framväxande 

  Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Förväntningar 

& skyldigheter  

Coleman (1990)  23415 Väl validerad Dominerande 

  En del 

valideringar 

Framväxande 

Nakamura & 

Yorks (2011) 

5 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Identifiering    Väl validerad Dominerande 

  En del Framväxande 
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valideringar 

Nakamura & 

Yorks (2011) 

5 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Utvärderad som: dominerande 

 

2.10 Modell av forskningsteori 

 

 
 

Figur 4: Modell av forskningsteorier, egen konstruktion.  

 

2.10.1 Forskningsfrågor 

 
- Vilka faktorer kan påverka kunskapsdelningen bland medarbetare? 

- Vilka faktorer kan hindra kunskapsdelningen bland medarbetare? 

- Hur kan medarbetare motiveras för att dela med sig av sina kunskaper? 
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3. Metod 

I metodkapitlet vill vi ge dig som läsare en inblick i de undersöknings- och analysmetoder som 

vi använt oss utav. Vi inleder kapitlet med teori i de forskningsmetoder vi valt att använda oss 

av och summerar ihop vår teori i en operationaliseringsmodell för att få en bra utgångspunkt 

till vår empiriska undersökning. 

3.1 Vetenskaplig inriktning 

Syftet med vår studie är att undersöka ett fenomen, dels genom att skapa oss en förståelse av 

respondenternas svar och dels genom tolkning av empirin. En syn som bygger på förståelse och 

tolkning rymmer en kunskapsuppfattning som skiljer sig från positivismen menar Bryman & Bell 

(2013:29). Positivismen är en kunskapsteoretisk ståndpunkt med tillämpning av naturvetenskapens 

metoder för studier av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013:593) Enligt positivismen har 

vi människor endast två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna 

ut med vår logik (Thurén, 1998, s.15).  Till skillnad från den positivistiska synen på 

samhällsvetenskap där fokus ligger på förklaring av mänskliga beteenden kommer vår studie att 

ingripa en empatisk förståelse av människors handlingar mer än inriktning på de krafter som 

påverkar dessa. Vi vill försöka förstå fenomenet genom att försöka sätta oss in i hur andra 

människor tänker och känner. Thurén (1998:46) menar att vi, människor, kan se in i oss själva 

(introspektion) och därigenom förstå andra människors känslor och upplevelser (empati). Vetenskap 

som bedriver tolkningar av detta ”förstående” slag kallas hermeneutisk (Thurén, 1998:46). Alltså 

kommer vår studie utgå från det hermeneutiska perspektivet. Vi är medvetna om kritiken att man 

befinner sig på mycket osäker mark när man tolkar andra människors känslor och upplevelser 

utifrån sina egna upplevelser. Men vi känner att även om den hermeneutiska kunskapen blir 

osäkrare än den positivistiska, öppnar hermeneutiken möjligheter till kunskap som är stängda för 

positivismen. Thurén (1998:51) menar att även om hermeneutiska kunskapen visserligen blir 

osäkrare än den positivistiska, så blir den också rikare och mer nyanserad. 

3.2 Undersökningsdesign 

Då syftet med studien är att studera fenomenet i praktiken anser vi att fallstudier av flera olika 

företag var ett relevant val. Enligt Yin (2007:31) utgör en fallstudie en empirisk underökning som 

studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framförallt då gränserna mellan företeelsen 

och kontexten är oklara. Att vi valde att studera flera fall underlättade vår förståelse. En annan 

fördel av att vi använde oss av flerfallstudier var att teoriutveckling underlättas (Bryman & Bell, 

2013:78). Enligt Yin (2007:51) underlättar teoriutvecklingen inte bara datainsamlingsfasen i de 

fallstudier som ska göras. En passande teori utgör också den nivå på vilken man kommer att 

generalisera sina resultat från fallstudien. Vi har använt oss av teorin som mall för att jämföra 
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resultaten från de olika fallen. Enligt Yin (2007:53) kan de empiriska resultaten betraktas som stark 

om två eller fler fall visar sig ge stöd åt en och samma teori. 

Eftersom vår studie är baserad på att utveckla en teori för att se hur väl den stämmer med 

verkligheten kan vår designprocess kopplas till den deduktiva processen, ett synsätt på relationen 

mellan teori och forskningspraxis där den senare genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds 

från teorier (Bryman & Bell, 2013:588).  Men då syftet är att förstå företeelser i verkligheten har 

studien även haft en induktiv ansats. Induktiv är ett synsätt på relationen mellan teori och 

forskningspraxis där teorin genereras utifrån praktiken (Bryman & Bell, 2013:590). En kombination 

av en deduktiv och induktiv ansats kallas även för abduktion. 

 

Ett sätt att få fakta om hur individer uppfattar eller känner för en företeelse i en undersökning är 

genom att ställa frågor. Vi insåg att det bästa sättet för oss att skapa oss en förståelse är genom att 

intervjua respondenter. Bryman & Bell (2013:363) nämner två typer av intervjuer nämligen 

ostrukturerade och semi-strukturerade. I vår studie utgick vi från semi-strukturerade frågor. 

Eftersom vi vill ha möjlighet att ställa samma frågor till alla respondenter i olika företag och sedan 

kunna jämföra svaren utgick vi från en intervjuguide. Även om vi hade specifika frågor som vi ville 

ha svar på hade intervjupersonerna stor frihet att utforska svaren på sitt sätt. Det är dock viktigt att 

tänka på att aldrig ifrågasätta intervjupersonernas åsikter eftersom det kan leda till att personen i 

fråga känner sig kränkt (Kvale, 1997). 

 

Då vår datainsamling har fokuserats på ”mjuka” data, till exempel i form av kvalitativa intervjuer 

och tolkande analyser så har vår forskning en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning kännetecknas 

av att man vanligtvis lägger tyngdpunkten på ord och inte på siffror vid insamling av och analys av 

data (Bryman & Bell, 2013:591). 

3.3 Population och urval 

Population består, enligt Bryman & Bell (2013:111), i grunden av samtliga enheter som man gör sitt 

urval ifrån. Bryman & Bell (2013:111) menar att population inte behöver handla om människor och 

därför har de valt begreppet enheter. Forskare kan göra sitt urval från en population som består av 

nationer, städer, skolor och företag.  Populationen består av individer som har en anställning och av 

denna population gjorde vi vårt urval. Då syftet är att studera kunskapsdelningen bland medarbetare 

var det viktigt att dessa respondenter vi intervjuade hade någon form av anställning. För att 

kontrollera detta använde vi oss av olika kontrollfrågor som skulle hjälpa oss att utesluta de 

respondenter som inte hade någon anställning. Kontrollfrågorna hjälpte oss att identifiera våra 

respondenter och avgöra om dessa respondenter tillhörde vår population. Vi använde oss även av 

kontrollvariabler som ålder, sysselsättning, arbetsperiod och yrkesgren.  
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Kontrollfrågor Syfte Kontrollvariabler 

Hur gammal är du? Ta reda på respondentens 

ålder. 

Ålder 

Har du någon form av 

anställning? 

Ta reda på om respondenten 

har någon form av anställning. 

Sysselsättning 

Hur länge har du arbetat inom 

organisationen? 

Ta reda på hur länge 

respondenten arbetat inom 

organisationen. 

Arbetsperiod 

Vad arbetar du med/inom vilken 

bransch? 

Ta reda på vad respondenten 

arbetar med. 

Yrkesgren 

 

Vi valde att inrikta oss på företag med fler än 50 anställda. Anledningen till varför vi gjorde så är 

för att vi tror att mindre arbetsplatser inte har samma problematik med att få arbetsgrupper att 

fungera. De stora företagen har en större utmaning i att utveckla en bra relation mellan sina 

medarbetare. 

 

Vårt urval av respondenter har skett genom ett snöbollsurval. Vi fick först tag på ett antal personer 

via mail och kontakter som var relevanta för vår undersökning och använde dessa kontakter för att 

få kontakt med ytterligare respondenter. Vi fick sammanlagt tag på tio respondenter. Trots att vårt 

urval utgick från en population menar Bryman & Bell (2013:320) att ett snöbollsurval på intet vis är 

slumpmässigt, eftersom det inte går att veta från vilken population urvalet kommer. Därför kan 

studien inte generaliseras. Eftersom syftet inte är att generalisera resultaten till en population utan 

snarare att skapa en förståelse om hur kunskapsdelningen i organisationer kan påverkas av socialt 

kapital kan ett snöbollsurval vara ett bra val. Resultatet från våra intervjuer har genererats till teorin 

och inte till population. 

3.4 Operationalisering 

För att kunna organisera data och upptäcka relationer behöver man använda sig av en uppsättning 

begrepp. Ett begrepp är en abstraktion av observerade händelser eller egenskaper. Vissa begrepp 

kan vara enkla att relatera till det fenomen de avser att representera, såsom en prislapp eller maskin. 

Fenomen till andra begrepp kan vara svårare att peka ut eftersom att begreppen är mer abstrakta, 

dvs. längre från empirin, exempel på sådana begrepp kan vara inlärning, planering och organisation 

(Arbnor & Bjerke, 1994). 

 

Arbnor & Bjerke (1994) menar att ju närmre ett begrepp är den objektiva verkligheten, desto mera 

operationellt är det. Det analytiska synsättet arbetar i stor utsträckning med att registrera händelser, 

egenskaper och beteenden i denna verklighet och då försöker man i så stor utsträckning som möjligt 

att ställa upp operationella definitioner, det vill säga begrepp som i sig beskriver hur ett visst 
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fenomen ska kunna upptäckas i den objektiva verkligheten. Vem som helst ska med hjälp av dessa 

regler kunna upptäcka det fenomen som definitionen representerar. 

 

Område Delområde Operationell 
definition 

Syfte 
 

Referenser 
 

Intervjufråga 

Lärande Kollektivt 
lärande 

Lärande sker när 
människor är 
delaktiga i 
aktiviteter genom 
att utföra 
handlingar. 
Lärande sker 
genom att 
individen lär sig 
och sedan delar 
med sig av tankar 
och kompetens till 
gruppen. 

Hur ser lärandet 
ut inom 
organisationen? 

Nilsson et al 
(2011) 

1. Vem har huvudansvaret 
för upplärning inom 
organisationen? 

2. Känner du att 
organisationen erbjuder dig 
den utbildning som du 
behöver? 

3. Har du själv lärt upp en 
kollega någon gång? 

Kunskapsöve
rföring 

Definition av 
kunskap 

Information är 
"flödet av 
meddelanden" 
och kunskap 
skapas när detta 
flöde av 
meddelanden 
interagerar med 
övertygelse och 
åtaganden av dess 
innehavare. 

Hur ser 
respondenten 
på kunskap? 

Wei et al 
(2011) Ipe 
(2003) 

4. Hur definierar du ordet 
kunskap? 

Kunskapsdel
ning 

Organisationer 
som är skickliga 
på 
kunskapsöverförin
g har fördelar 
jämfört med de 
andra 
organisationerna. 

Hur ser 
kunskapsdelning
en ut inom 
organisationen? 

Wei et al 
(2011) Gagné 
(2003) 

5. Hur delar ni kunskap, 
idéer och erfarenhet inom 
organisationen? 

6. Har ni möjlighet att 
utbyta kunskaper inom 
organisationen? 

The theory 
of planned 
behavior 
(TPB) 

Kunskapsdelning 
är ett avsiktligt 
beteende som kan 
studeras. Tre 
faktorer påverkar: 
Inställningen, 
sociala normer 
samt 
föreställningar 
kring kontroll. 

Hur ser 
respondentens 
inställning till 
kunskapsdelning 
ut? 

Gagné (2003) 7. Har du en positiv eller 
negativ inställning till ny 
kunskap? 

Self-
Determinati
on Theory 
(SDT) 

Kombineras med 
TPB för att kunna 
förutsäga 
kunskapsdelninge
n. Består av två 
nivåer av 
motivation: 
Autonom 
motivation och 
kontrollerad 
motivation. 

Hur ser 
respondenten 
på motivation? 

Gagné (2003) 
Salni et al 
(2013)  
Ryan & Deci 
(2000) 

8. Vilka faktorer kan 
motivera dig att dela dina 
kunskaper och 
erfarenheter? 

9. Hur tror du att 
arbetsmiljön kan påverka 
din kunskapsdelning? 

10. Har du någon gång delat 
med dig av dina kunskaper 
för att få acceptans inom 
organisationen/gruppen? 

11. Skulle en order av en 
ledare/ansvarig bidra till att 
du delar med dig av din 
kunskap? 
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Ovilja att 
dela kunskap 

Organisationen 
äger inte de 
immateriella 
kunskaperna och 
kan därmed inte 
tvinga anställda 
att överföra sin 
kunskap. 
Svårigheten är att 
motivera de 
anställda att dela 
sin kunskap 
frivilligt. 
Avsiktliga försök 
att undanhålla 
eller dölja 
kunskap som 
begärts av en 
annan person. 

Hur ser 
respondenten 
på delande av 
kunskap? 

Connelly et al 
(2011) 

12. Har du någon gång dolt 
information eller kunskap 
för dina kollegor? Om ja, 
kan du beskriva varför? 

13. Har du någon gång känt 
att en kollega döljer viktig 
information eller 
kompetens för dig? 

Misstro Framkallas när en 
individ eller grupp 
inte delar 
kulturella värden. 
Ökar 
benägenheten att 
dölja kunskap för 
misstrodda 
medarbetare. 

Hur ser 
respondenten 
på misstro? 

Connelly et al 
(2011) 

14. Har du någon gång känt 
misstro till någon av dina 
kollegor? 

Socialt 
kapital 

 En tillgång för 
individen som 
möjliggör 
kunskapsinhämtni
ng och ökar 
kreativiteten. 

Har respondent-
en någon 
kunskap om 
socialt kapital? 

Chalupnicek 
(2010), Liu 
(2013) 

15. Tror du att socialt 
kapital, dvs. sociala 
relationer på arbetet, 
påverkar hur du lär dig nya 
saker på ditt arbete? 

Social 
struktur 

Network ties Fem 
huvudaspekter 
som möjliggör 
formandet av 
socialt kapital: 
tillgång, tid, 
remisser, stabilitet 
och utrymme. 

Hur ser 
respondentens 
arbetsplats ut? 

Nakamura & 
Yorks (2011), 
Liu (2013) m.f 

16. Hur lång tid har du 
arbetat tillsammans med 
dina nuvarande kollegor? 
17. Skapas det möjligheter 
för att utveckla 
sammanhållning inom 
organisationen? Om ja, kan 
du ge några exempel? 

18. Utövar du några 
aktiviteter med dina 
kollegor? Exempelvis; 
fritidsaktiviteter eller 
möjligheter till paus 
tillsammans? 

Network 
configuratio
n 

Styrkan i ett 
nätverk påverkar 
dess normer och 
förtroende. 
Effektivt verktyg 
vid 
kunskapsdelning. 

Har 
respondenten 
en bra relation 
till sina 
medarbetare? 

Coleman 
(1988), Liu 
(2013), Yu et al 
(2013) m.f 

19. Anser du att du har ett 
nära band till dina kollegor? 

20. Känner du att du kan lita 
på dina kollegor i pressade 
situationer? 

Sociala 
relationer 

Tillit Tillit uppstår när 
det finns en tro på 
goda intentioner 
samt en tro på 
den andra 
individens 
kompetens och 
kapacitet samt en 
upplevd 
öppenhet. 

Hur ser tillit och 
förtroende ut på 
arbetsplatsen? 

Inkpen & 
Tsang (2005) 

21. Hur stort förtroende har 
du för dina kollegor? 

22. Hur stort förtroende har 
du för dina kollegors 
kompetens? 
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Normer Att belöna och 
uppskatta normer 
sänder en signal 
till 
organisationens 
medlemmar om 
vilka aktiviteter 
och vanor som är 
högt värderade. 

Uttrycks normer 
i 
organisationen? 

Coleman 
(1998) 

23. Hur definierar ni normer 
inom er organisation? 

24. Hur upplever du 
organisationens 
värderingar? Delar du 
dessa? 

Förväntning
ar och 
skyldigheter 

Förväntningar gör 
att medlemmarna 
är mer villiga att 
arbeta för 
gruppen eftersom 
att de förväntar 
sig att gruppen i 
sin tur är villig att 
arbeta för dem. 

Hur ser 
respondenten 
på 
förväntningar? 

Coleman 
(1998) 
Nakamura & 
Yorks (2011) 

25. Vad har du för 
förväntningar på dina 
kollegor? 

26. Vad tror du att dina 
kollegor förväntar sig av 
dig? 

Identifiering Att känna en 
likhet med andra 
underlättar 
utbytet av 
kunskap. 

Hur ser 
sammanhållning
en ut inom 
organisationen? 

Nakamura & 
Yorks (2011) 

27. Hur identifierar du dig 
med dina kollegor? 

28. Känner du dig som en 
del av teamet? 

 

3.5 Analysmetod 

De två mest flitigt använda metoderna vid en kvalitativ analys är analytisk induktion och grundad 

teori. Analytisk induktion är en metod för analys av data där forskaren strävar efter universella 

förklaringar till olika företeelser genom att fortsätta med insamlingen av data till dess att inga fall 

som inte stämmer med en hypotetisk förklaring av en företeelse hittas enligt Bryman & Bell 

(2005:447). 

 

Enligt Bryman & Bell (2005:447) har grundad teori blivit det vanligaste synsättet för analys av 

kvalitativa data. Det är en teori som härleds från data som samlas in och analyseras på ett 

systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. Detta innebär att datainsamlingen och analysen 

av data sker parallellt och i en växelverkan med varandra. Vi har dock valt att analysera våra 

intervjuer enligt en metod, kallad “Pattern-finding in Qualitative data”, utvecklad av Philipson 

(2012).  

  

Philipson (2012) menar att många av dagens kvalitativa studier är långt ifrån bra och har därför 

utvecklat en analysmetod för att kunna få bra kvalitativt material ur empirisk data. Philipson (2012) 

anser att metoden lämpar sig bra när studien är baserad på intervjuer, fokusgrupper och 

observationer, den lämpar sig även bra för både deduktiv och induktiv forskning. 

 

Metoden är uppdelad i ett flertal steg som beskrivs tydligt av Philipson (2012). Allt har sin början i 

de intervjuer som utförs och som sedan transkriberas i vanlig ordning. När svaren är transkriberade 

förs de in i en tabell där frågor och respondenter utgör basen. Från respondenternas svar väljs 
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nyckelord ut som i sin tur markeras på valfritt sätt. Övrig del av svaret som inte utgörs av de utvalda 

nyckelorden plockas bort och nyckelorden separeras. När detta är gjort väljs rubriker för grupper av 

nyckelord ut och varje fråga delas upp i underrader med de olika rubrikerna. Nyckelorden sorteras 

sedan upp under respektive rubrik och markeras i en avvikande färg. Nyckelorden plockas helt bort 

och kvar finns en färglagd karta där mönster sedan kan utläsas för att analysera intervjuerna. 

3.6 Kvalitetsmått 

Enligt Bryman & Bell (2013:306) finns det två grundläggande kriterier för bedömning av en 

kvalitativ undersökning, trovärdighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity). Trovärdighet som 

vi utgick ifrån i vårt arbete, består av fyra kriterier tillförlitlighet (credibility) som är en 

motsvarighet till intern validitet, överförbarhet (transferability) som svarar mot extern validitet, 

pålitlighet(dependability) som kan jämföras med reliabilitet och möjlighet att styra och bekräfta 

(confirmability) som motsvarar objektivitet. 

 

En form av validitet som vi har använt är tillförlighet, intern validitet. Bryman & Bell (2013:307) 

menar att det finns många beskrivningar av en social verklighet och hur acceptabel den blir i andra 

personers ögon beror på trovärdigheten i forskarens beskrivning. För att öka tillförlitligheten i vår 

studie har vi granskat och diskuterat resultatet med kontaktpersonerna i fallstudierna. Detta kallas 

även respondentvalidering. Respondentvalidering är en process där forskare förmedlar sina resultat 

till de människor som varit föremål för eller på annat sätt ingått i undersökningen (Bryman & Bell 

2013:308). Respondentvalidering är populär bland kvalitativa forskare, eftersom de ofta vill 

försäkra sig om att det finns en god överensstämmelse mellan resultaten och de erfarenheter och 

uppfattningar som undersökningspersonerna har (Bryman & Bell 2013:309). Syftet med detta, 

menar Bryman & Bell (2013:308), är att få en bekräftelse på att den beskrivning som forskaren 

förmedlat är riktigt. 

 

Det andra kriteriet, överförbarhet, rör problemet att veta om resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utöver den aktuella fallstudien (Yin, 2007:56). Bryman & Bell (2013:320) menar att 

ofta är kvalitativa forskningsresultat svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 

producerades. Då kvalitativa forskare genomför deltagande observationer eller gör ostrukturerade 

intervjuer med ett litet antal individer i en viss organisation, är det omöjligt att generalisera 

resultaten till andra miljöer. I vårt fall har vi använt oss av ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är på 

inget vis slumpmässigt, eftersom det inte går att veta från vilken population urvalet kommer. 

Resultaten från den kvalitativa forskningen ska i stället generaliseras till teori och inte till 

populationer. Resultatet från våra intervjuer har generaliserats till teorin och inte till population. Det 
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är med andra ord kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa 

data som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2013:320). 

 

Det tredje kriteriet vi har använt oss av är pålitlighet. Yin (2007:59) menar att målet är att 

säkerställa att om en annan forskare följer samma tillvägagångssätt som en forskare tidigare 

formulerat och genom först ska den förstnämnda forskaren komma fram till samma resultat och 

samma resultat. Tonvikten ligger på att man ska genomföra samma fallstudie en gång till och inte 

”replikera” resultaten (Yin, 2007:59). En förutsättning för att en annan forskare ska kunna upprepa 

en tidigare fallstudie är att man ska dokumentera det tillvägagångssätt man följt i ett tidigare fall så 

konkret så möjligt (Yin, 2007:59). Bryman & Bell (2013:307) menar också att man ska skapa en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, problemformulering, 

val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående analysen av data 

och så vidare. För att andra forskare ska ha samma möjlighet att komma fram till samma resultat 

som vår studie har vi valt att detaljerat beskriva vårt tillvägagångssätt, genom att förklara hur vi har 

tänkt när vi har analyserat resultatet i vår empiri. För att andra forskare ska kunna ta del av vilka 

frågor vi har ställt har vi skrivit ut våra intervjufrågor i vår operationaliseringsmodell samt lagt dem 

i en bilaga.   



 41 

4. Empiri 
Vi har, som vi beskrev i metodkapitlet, valt att använd oss av en modell som kallas för “Pattern-

finding in Qualitative data” utformad av Philipson (2012). Vår empiri har därför summerats 

ihop enligt denna modell och vi har sedan försökt utläsa mönster i de svar våra respondenter 

gett. För att ge dig som läsare en ökad förståelse för innehållet i modellen så har vi även valt 

att sammanfatta våra intervjuer i kortare textformat. Frågorna som är ställda till 

respondenterna finns redovisade i operationaliseringsmodellen i föregående kapitel och i 

Bilaga 2. 

4.1 Företagen 

När vi tog kontakt med de företag vi använt oss av i vår studie gjorde vi detta genom ett 

snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013:320). Vi sände mail till en rad organisationer som vi visste 

hade fler än 50 anställda och som vi var intresserade av att använda oss av i vår studie. När vi fått 

kontakt med en villig respondent tog vi hjälp av denne för att få kontakt med ytterligare 

respondenter inom organisationen. Alla respondenter kunde dock inte hjälpa oss med ytterligare 

respondenter vilket ledde till att vi på några av organisationerna endast intervjuat en person. Vi har 

totalt genomfört intervjuer på sju olika företag/organisationer. Med bland organisationerna fanns ett 

telecom-företag, ett tillverkningsföretag, två serviceinriktade företag, ett transportföretag samt två 

kommunala enheter. Den minsta organisationen har drygt 50 anställda medan den största 

organisationen har drygt 300 anställda. Alla intervjuer genomfördes mellan den 21-27 november 

2013. Respondenternas ålder ligger mellan 20-35 år och detta är inget medvetet val utan det föll sig 

så när vi mottog svar från intresserade respondenter. 

4.2  Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna som vi använt oss av finns redovisade både i operationaliseringsmodellen på s. 37-

39 samt i Bilaga 2. Frågorna formulerade vi utifrån de frågor vi ville få svar på i vår 

operationalisering. I efterhand så inser vi att vissa av frågorna kunde ha formulerats på ett bättre sätt 

med tanke på den semi-strukturerade modell vi valt att utgå ifrån. Några av frågorna var svåra för 

respondenten att förstå och några av frågorna kunde ha ställts med möjlighet för respondenten att ge 

ett mer öppet svar. Exempel på en otydligt formulerad fråga är nummer 15 där vi undrar över 

respondentens inställning till socialt kapital. Det blev snabbt klart för oss att vi behövde definiera 

socialt kapital för respondenten mer tydligt. En fråga som kunde ställts med en större möjlighet till 

ett mer öppet svar är nummer 7 där vi frågar om respondenten har en positiv eller negativ 

inställning till ny kunskap. Frågan kunde istället ha formulerats på följande vis ”Hur ser din 

inställning till ny kunskap ut?”.  



 42 

4.3 Pattern-Finding in Qualitative Data 

Metoden ”Pattern-Finding in Qualitative Data” går ut på att intervjuerna transkriberas i vanlig 

ordning. Därefter förs respondenternas svar in i en tabell med alla frågor uppställda i ordning. 

Utifrån svaren man fått väljs nyckelord från varje frågesvar ut och markeras med exempelvis fet 

stil. När detta är gjort plockas all övrig text bort och nyckelorden separeras. Nyckelorden delas upp 

i rubriker, exempelvis kan nyckelorden personalmöte, APT och måndagsträff resultera i en rubrik 

med namnet ”Möten” (Philipson, 2012:3-7). Våra nyckelord har vi redovisat i Bilaga 1. 

 

Varje fråga delas upp i respektive utvalda rubriker och nyckelorden flyttas så att de hamnar i rutan 

för passande rubrik. Rutan markeras i en avvikande färg och nyckelorden plockas sedan bort helt. 

Kvar finns en färglagd karta som den ni ser här nedan. Ordning på respondenter och rubriker flyttas 

om för att underlätta hittandet av olika mönster (Philipson, 2012:9-11). Mönstren vi hittat i vår 

tabell är utmärkta med ringar. 

 

I modellen nedan har alla svar där resultatet varit noll, en eller tio eliminerats då dessa inte bidrar 

till mönstret (Philipson, 2013). Vi har dock valt att ta upp några av dessa punkter i vår skriftliga 

sammanfattning samt analys. 
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4.4 Sammanfattning av empiriskt material 

Fråga 1 – Vem har huvudansvaret för upplärning inom organisationen? 

Till fråga 1 valde vi ut nyckelorden utbildningsenhet/grupp, teamledare, gemensamt ansvar, 

ansvariga, managers, alla, cheferna. Rubrikerna blev därmed; Utbildningsgrupp, Ledare/ansvarig 

och Gemensamt. 

På några av arbetsplatserna finns det en särskild utbildningsenhet som ansvarar för själva 

utbildningen av medarbetarna. På flera av de andra arbetsplatserna så var det teamledaren eller den 

ansvariges jobb att utbilda medan det på två arbetsplatser var personerna i gruppen som gemensamt 

ansvarade för att de fick den utbildning de behövde. 

 

Fråga 2 – Känner du att organisationen erbjuder dig den utbildning som du behöver? 

På frågan om organisationen erbjuder respondenterna den utbildning de anser sig behöva så är 

majoriteten nöjda, men nästan lika många är missnöjda. Ofta är det vidareutbildning de saknar. 

Nyckelorden vi valde ut här var nej, saknar utbildning, vidareutbildning, inte helt, bra program, bra 
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upplägg, möjligheter, ja, säljkurs, servicekurs, kompetens. Rubrikerna blev; Nöjd och Saknar 

utbildning. 

 

Fråga 3 – Har du själv lärt upp en kollega någon gång? 

Flera av respondenterna anger att de lärt upp en kollega, några menar också att de lärt upp en 

kollega, men inte från grunden. Endast två av respondenterna svarar uttryckligen nej på frågan. Vi 

valde här nyckelorden ja, inte från start, råd, hjälp, egen vilja, nej, nya, visa hur, fadder, inte helt, ny 

kollega, korrekt jobb, praktiskt. Rubrikerna vi valde var; Ja, Inte från start och Nej. 

 

Fråga 4 – Hur definierar du ordet kunskap? 

Definitionen av kunskap var väldigt varierande mellan respondenterna, men de nyckelord vi valde 

ut var lärt, minns, kommer ihåg, oändligt, aldrig slutlärd, information, erfarenhet, hitta information, 

verktyg, utbildning. Rubrikerna vi valde blev; Kommer ihåg, Lärande, Erfarenhet, Information. 

Bland dessa rubriker var det Kommer ihåg och Erfarenhet som de flesta använda som beskrivning 

av kunskap. 

 

Fråga 5 – Hur delar ni kunskap, idéer och erfarenhet inom organisationen? 

På hälften av arbetsplatserna delas kunskapen via mail eller via en ledare. Och på den andra hälften 

så har medarbetarna möjlighet att dela kunskap på möten och liknande under arbetstid. Nyckelorden 

som valdes här är mail, föra vidare, uppåt, prata i teamet, månadsmöten, kvartalsmöten, 

veckoplanering, personalmöte, diskutera, teamledare, chefen, teammöten, måndagsmöten, upplevda 

historier. Rubrikerna blev; Mail, Möten och Ledare/ansvarig. 

 

Fråga 6 – Har ni möjlighet att utbyta kunskap inom organisationen? 

Bara två respondenter upplevde att det inte finns möjlighet att utbyta kunskap inom organisationen. 

Hälften av respondenterna menar att de kan byta kunskap på diverse möten och några av 

respondenterna anger att lunch och pauser ger möjlighet till kunskapsutbyte. Nyckelorden här blev 

träffar, nej, veckoplanering, få tillfällen, pauser, schemalagda pass, lunch, övningar, måndagsmöten, 

raster. Rubrikerna blev; På möten, På lunch/paus och Nej. 

 

Fråga 7 – Har du en positiv eller negativ inställning till ny kunskap? 

Alla respondenter utom en anser att de har en positiv inställning till kunskap. Den sista 

respondenten har inte en negativ inställning, men menar att inställningen beror på om kunskapen 

kommer att vara till nytta eller inte. Nyckelorden här blev positiv och beror på. Rubrikerna blev 

detsamma.  
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Fråga 8 – Vilka faktorer kan motivera dig att dela dina kunskaper? 

Flera av respondenterna menar att deras vilja att dela med sig av sin kunskap beror mycket på 

andras vilja att lära sig. Att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen bidrar också till ökad vilja att 

dela med sig. Gemenskap är också något som en av respondenterna anger som en bidragande faktor. 

En respondent menar att högre lön skulle motivera. Nyckelorden som valdes ut var gemensamma, 

andras vilja, löneökning, inställning, frivilligt, villiga, vill hjälpa, dela med, öppet klimat, möjlighet, 

ärlighet. Rubrikerna blev; Högre lön, Vilja att lära sig, Gemenskap och Öppet klimat. 

 

Fråga 9 – Hur tror du att arbetsmiljön kan påverka din kunskapsdelning? 

De allra flesta respondenterna anser att arbetsmiljön kan påverka kunskapsdelningen. En bra 

utformad arbetsplats gör att trivseln ökar och att man orkar dela med sig menar flera. ”Trivs man 

inte orkar man inte dela med sig på samma sätt”, säger en respondent. Nyckelorden som valdes ut 

här var sitta ned, soffa, utseende, ergonomi, arbetsplats, mår bättre, lättare delar med sig, byter 

kunskap, roligare, bra klimat, enklare, lättare, spontant, frihet, ansvar, självförtroende, sitter nära, 

öppet klimat, slutet klimat. Rubrikerna blev; Ergonomi/bra utformad arbetsplats, Trivsel och 

Mötesplatser. 

 

Fråga 10 – Har du någon gång delat med dig av dina kunskaper för att få acceptans inom 

organisationen/gruppen? 

Majoriteten av respondenterna menar att de inte har delat med sig av kunskap för att få högre 

acceptans inom gruppen.  Två av respondenterna menar att de har delat med sig av sin kunskap för 

att få högre acceptans, men att detta bara är ett plus eftersom att de anser att för att vara en bra 

medarbetare så ska man dela med sig. Nyckelorden här var ja, bra medarbetare delar med sig, 

popularitetsmässigt, kunskapsmässigt, Nej, anstränger mig lite extra, naturligt, visa framfötterna. 

Rubrikerna blev kort och konkret; Ja och Nej. 

 

Fråga 11 – Skulle en order av en ledare/ansvarig bidra till att du delar med dig av din kunskap? 

På frågan om en order från en ledare skulle bidra till att respondenten delar med sig av sin kunskap 

så svarar de flesta ja, men med en viss tveksamhet. Den underförstådda känslan är att man hellre 

delar med sig av egen fri vilja, men att man självklart respekterar sin ledare och gör som man blir 

tillsagd. Nyckelorden som valdes ut här var ja, ändå, chefen vet, väntar inte, relevant, om det känns 

rätt, nej, aldrig. Rubrikerna blev; Ja och Nej. 

 

Fråga 12 – Har du någon gång dolt information eller kunskap för dina kollegor? Om ja, kan du 

beskriva varför? 
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Majoriteten av respondenterna menar att de inte dolt kunskap för sina kollegor, åtminstone inte 

medvetet. Ett fåtal anger att de dolt kunskap, men att det då berott på personliga skäl och att man 

känt att man inte jobbar åt samma håll. Nyckelorden blev inte medvetet, nej, ovilliga, ja, olika 

personligheter, som de är mot mig, vill inte dela, inte arbetar åt samma håll. Rubrikerna blev därför; 

Inte medvetet, Ja och Nej. 

 

Fråga 13 – Har du någon gång känt att en kollega döljer viktig information eller kompetens för 

dig? 

Majoriteten menar att deras kollegor inte dolt information från dem, åtminstone inte medvetet. 

Några av respondenterna upplever att vissa kollegor kan ha dolt kunskap för att vinna egen fördel 

eller för att framställa sig själva som duktigare än andra. Någon respondent menar också att de 

ibland fått olika svar från olika kollegor, men att det inte handlar om att någon medvetet döljer 

något utan för att de helt enkelt inte vet bättre. Nyckelorden här var ja, inte medvetet, inte haft 

möjlighet, nej, vissa, duktigare än andra, vet inte, beroende på, har funnits anledning, inte delar för 

egen fördel. Rubrikerna var; Inte medvetet, Ja och Nej. 

 

Fråga 14 – Har du någon gång känt misstro till någon av dina kollegor? 

De flesta respondenterna har någon gång känt misstro till sina kollegor. Fyra av dem anger att de 

inte känt misstro. De nyckelord vi valde här var ja, chefen, personliga skäl, nej, litar på, osäker, inte 

medvetet, lägger sig i. Rubrikerna blev; Ja och Nej. 

 

Fråga 15 – Tror du att socialt kapital, dvs. sociala relationer på arbetet, påverkar hur du lär dig 

nya saker på ditt arbete? 

Överlag var de flesta respondenter positivt inställda till socialt kapital bortsett från ett fåtal som inte 

riktigt förstod innebörden. Detta beror nog främst på vår allt för teoretiska formulering av frågan.  

De nyckelord vi plockade ut här var information, frivilligt delgivande av kunskap, andras kunskap, 

nyfikenhet, trivsel och inställning. Vi valde då att sammanfatta dessa nyckelord i tre rubriker som vi 

gav namnen; Information, Engagemang & Inställning samt Gemenskap. Av de respondenter som 

svarat mer utförligt på frågan så ansåg majoriteten att gemenskap var en viktig del i 

kunskapsutbytet, men också att deras egen nyfikenhet och kollegors vilja att lära sig underlättar 

kunskapsdelningen. 

 

Fråga 16 – Hur lång tid har du arbetat tillsammans med dina kollegor? 

Fråga 16 uteslöt vi ur matrisen då den var en ren faktafråga och inte tillför något till vår analys. 
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Fråga 17 – Skapas det möjligheter för att utveckla sammanhållning inom organisationen? Om ja, 

kan du ge några exempel? 

Majoriteten av respondenterna upplever att det skapas tillfällen, men några menar att det inte alltid 

är så att alla kollegor vill delta i dessa aktiviteter. De menar att problemet inte sitter i att det inte 

ordnas aktiviteter utan att det är svårt att få alla att delta. 

Nyckelorden vi valt här är bristande vilja, kommunikationsproblem, arbetsplatsträff, personalmöte, 

grillfester, bowling, planeringsdagar, lunch, konferenser, schackspel. Dessa nyckelord 

sammanställde vi i rubrikerna; Utanför jobbet, Ovilja att delta och På arbetet (möten, lunch, paus 

etc.). Det visade sig under intervjuerna att de flesta tillfällen som finns ligger utanför arbetstiden 

och när det väl skapas tillfällen på arbetstid så handlar det ofta om möten och luncher. 

 

Fråga 18 – Utövar du några aktiviteter med dina kollegor? Exempelvis; fritidsaktiviteter eller 

möjlighet till paus tillsammans? 

Här valde vi nyckelorden luncher, fika, inte ta del av, pauser, inte på fritiden, träna som vi 

summerade i rubrikerna; Lunch/paus, Inga fritidsaktiviteter och Ovilja att delta. Ingen av 

respondenterna menar att de utövar några fritidsaktiviteter tillsammans med sina kollegor. Dock 

händer det för vissa att de någon gång gör något utanför själva jobbet. Många äter lunch eller tar 

paus tillsammans med sina arbetskamrater. En del av respondenterna upplever också att de helst 

avstår aktiviteter med sina kollegor. 

 

Fråga 19 – Anser du att du har ett nära band till dina kollegor? 

De nyckelord vi plockade ut här var bra överens, samarbetar, bra band, arbetsmässigt, utvalda, 

arbetskollegor, beror på, bra kontakt. Vi valde rubrikerna; Ja, Bra arbetskollegor och Nej.  

De flesta av respondenterna anser att de har en nära arbetsrelation till sina kollegor, men inte att de 

är nära vänner. Ett par av respondenterna tycker sig ha en nära relation till sina kollegor, medan 

några anser att det beror på vilken kollega det handlar om.  

 

Fråga 20 – Känner du att du kan lita på dina kollegor i pressade situationer? 

De allra flesta respondenter känner att de kan lita på sina kollegor i pressade situationer. En del av 

respondenterna menar att de litar på vissa utvalda och vissa rent arbetsmässigt, men ingen säger 

uttryckligen nej på frågan. 

De nyckelord vi valde var vissa undantag, beror på, utvalda, ytligt, både ja och nej, ja, 

arbetsmässigt. Nyckelorden resulterade i rubrikerna; Med vissa undantag/beror på, Ja och 

Arbetsmässigt.  
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Fråga 21 – Hur stort förtroende har du för dina kollegor? 

Vi valde nyckelorden ganska bra, inte så stort, ställa upp, inte stort, stort, bra, vissa. Rubrikerna 

blev; Bra/ganska bra, Vissa utvalda och Inte stort. 

Majoriteten av respondenterna anser att det har ganska bra förtroende för sina kollegor, men menar 

att man har bättre tillit till vissa än till andra. Ett par av respondenterna upplever att det har ett stort 

förtroende till sina kollegor. 

 

Fråga 22 – Hur stort förtroende har du för dina kollegors kompetens? 

Här blev nyckelorden kompetens, duktiga, respekt, kunskap, erfarenhet, utbildning, stort, undantag, 

sällan. Rubrikerna blev; Respekt, Duktiga, Erfarenhet och Inte stort. 

Hälften av respondenterna anser sig ha ett stort förtroende för sina kollegors kompentens medan 

några är lite tveksamma. Någon menar att de litar mer på sin egen kompetens än andras. 

 

Fråga 23 – Hur definierar ni normer inom er organisation? 

Hälften av respondenterna har svårt att svara på frågan då de inte upplever att det finns några 

uttalade normer eller att de normer som finns är otydliga. I de andra fallen ser det ut att handla 

mycket om eget ansvar och sunt förnuft. Därför blev nyckelorden otydligt, sunt förnuft, inget 

uttalat, regler, policys, fritt, vet inte. Rubrikerna i sin tur blev; Otydligt/Inte uttalat, Sund förnuft 

och Regler & Policys. 

 

Fråga 24 – Hur upplever du organisationens värderingar? Delar du dessa? 

De allra flesta respondenter anser att de delar organisationens värderingar och upplever dem sunda 

och rättvisa. I vissa fall upplevs dem lite felriktade eller som att de inte upplevs till fullo. 

Nyckelorden blev därmed sunda, rättvisa, efterlevs inte, bra, står för. Rubrikerna blev 

Sunda/Rättvisa/Bra, Otydliga och Inte efterföljs. 

 

Fråga 25 – Vad har du för förväntningar på dina kollegor? 

Här valde vi nyckelorden leva upp till, engagerad, vilja, sitt jobb, egen arbetsuppgift, bra, ambitiös 

höga förväntningar. Rubrikerna blev; Gör sitt jobb, Höga förväntningar, Sitt bästa och Engagerade. 

I princip alla respondenter förväntar sig att deras kollegor ska göra sitt jobb/sina arbetsuppgifter på 

bästa sätt och att de ska vara engagerade i sitt arbete. 

 

Fråga 26 – Vad tror du att dina kollegor förväntar sig av dig? 

Majoriteten av respondenterna tror att deras kollegor förväntar sig samma sak av dem som de 

förväntar sig av kollegorna. Ett par respondenter tror att deras kollegor förväntar sig resultat av 
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dem. Vi valde nyckelorden resultat, samma, liknande, bra, kommunikation. Rubriker blev; Resultat 

och Samma som jag förväntar av dem. 

 

Fråga 27 – Hur identifierar du dig med dina kollegor? 

På fråga 13 valde vi nyckelorden ledartyp, tightare, mål, tänker lika, dela åsikter, inte alls, mer med 

vissa. Rubrikerna blev; Mer med vissa/beror på person, Inte alls och Delar åsikter. 

En del respondenter menar att de identifierar sig bättre med vissa än med andra, de tyr sig till 

personer med liknande åsikter och intressen. Endast en respondent upplever att den inte identifierar 

sig alls med sina kollegor. 

 

Fråga 28 – Känner du dig som en del av teamet? 

På denna fråga svarade alla att de kände sig som en del av teamet. Nyckelordet här blev därför ja 

och rubriken densamma. Då alla respondenter lämnat samma svar uteslöts frågan från modellen 

ovan. 
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5. Analys 

Analyskapitlet är avsett att koppla ihop vårt teorikapitel med vår empiri. Det är här vi 

analyserar resultatet av vår empiriska undersökning och försöker hitta ett samband med den 

teori som är presenterad.  

5.1 Synen på kunskap 

Termerna information och kunskap används ofta omväxlande i litteraturen. Vissa författare skiljer 

mellan de två begreppen, medan andra använder båda termerna synonymt. Davenport & Prusak 

(1998, efter Ipe, 2003) definierar kunskap som: 

 

”A fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insights that 

provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It 

originates in and is applied in the minds of knowers”.  

 

Våra respondenter verkar vara eniga med Davenport & Prusaks (1998, efter Ipe, 2003) definition. 

Våra respondenter definierar kunskap som, komma ihåg, lärande, erfarenhet och information. 

 

Information verkar vara en viktig faktor när det gäller nyttan av socialt kapital för individens 

inlärning. Två av tio respondenter nämnde ordet information när de beskrev socialt kapitals 

fördelar för deras inlärning av nya saker. Enligt Nakamura & Yorks (2011) är det viktigt att ha 

tillgång till användbar information, att veta vilken person man ska kontakta för att få rätt 

information så att ingen tid går till spillo och att kunna informera om de möjligheter som finns till 

andra människor i det givna nätverket.  

 

Förutom information nämnde dessa respondenter även engagemang, inställning och samhörighet. 

Engagemang och inställning kan innebära att individen själv måste vara engagerad och intresserad 

av att bygga upp ett nätverk för information och resursbyte. Det krävs att individen är social genom 

interaktioner med andra individer. Liu (2013:3 889) menar att individer bygger network ties, för 

information- och resursutbyte, genom sociala interaktioner. Starka network ties innefattar en hög 

nivå av frekventa interaktioner och ömsesidigt beteende. Chua et al. (Liu, C.-H., 2013:3 889) menar 

att styrkan i sådana band är förankrade i starka sociala interaktioner, såsom vänskapsband, 

gemensamma uppgifter, ekonomiska band och karriärsband. 

 

Trots att en del forskare och även våra respondenter använder både begreppen information och 

kunskap synonymt så finns det forskare som menar att det är tre egenskaper som utmärker 
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information från kunskap. Först och främst så är kunskap en funktion av ett visst perspektiv, avsikt 

eller ställningstagande och därför handlar kunskap, till skillnad från information, om övertygelse 

och engagemang. För det andra har kunskap alltid ett visst ändamål, vilket innebär att kunskap är en 

handling. Slutligen så är kunskap unikt i sammanhanget och relativt och därför handlar kunskap om 

mening Ipe (2003). 

5.2 Kunskap är en funktion av ett visst perspektiv 

Att bygga upp starka sociala interaktioner kan även underlätta inställningen till informationen. 

Granovetter (1985) menar att vi människor har en positiv inställning till information som kommer 

från individer som vi har positiv inställning till. Nästan alla av våra respondenter har en positiv 

inställning till ny kunskap och endast en respondent svarade att det beror på. Inställningen är 

graden till vilken man utvärderar beteendet om det uppfattas som positivt eller ogynnsamt. En 

motivering till att de flesta känner att de har en positiv inställning är att ny kunskap kan vara nyttig 

eller värdefull för deras möjlighet att utvecklas eller att klara av olika arbetsuppgifter. En kollega 

som kommer med erfarenheter angående en uppgift kan vara en fördel när individen ska utföra 

samma arbetsuppgift. Att ha en negativ inställning kan handla om att medarbetaren inte är 

övertygad om att kunskapen är värdefull för individen. Vi nämnde tidigare att kunskap är en 

funktion av ett visst perspektiv och för att medarbetare ska kunna se den nya kunskapen som positiv 

måste medarbetare vara eniga med perspektivet.  

 

Av våra respondenter var det tre stycken som ansåg att de har ett nära band till sina kollegor, men 

majoriteten av respondenterna anser att de har en nära och bra arbetsrelation till sina kollegor 

vilken också kan förklara deras positiva inställning till ny kunskap. Granovetter (1985) menar att 

individer föredrar information från nära relationer som de har haft en positiv förflutna med och där 

de har ansett individen som pålitlig. Enligt Granovetter (1985) finns det fyra anledningar varför 

individer föredrar information från nära relationer,  

 Det är billigt 

 Vi litar mer på informationen som är känd för att vara riktigt  

 Personer som man fortfarande har en relation med har ett ekonomiskt motiv för att vara 

trovärdig för att inte avskräcka framtida transaktioner 

 Pågående ekonomiska relationer innehåller starka förväntningar på tillit och hindrar 

opportunism 

 

Enligt Nonaka & Tekeuchi (1995, efter Ipe, 2003) är information "flödet av meddelanden" och 

kunskap skapas när detta flöde av meddelanden interageras med övertygelse och åtaganden av dess 

innehavare. I vår undersökning kan vi läsa av att den vanligaste formen av delning av kunskap sker 
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på olika möten, via mail eller genom ansvariga/ledare. Vi kan även läsa av att respondenterna 

känner att de endast har möjlighet att utbyta kunskap genom möten och på luncher/pauser. Vi 

påstår att när man försöker dela kunskap via mail är detta endast ett flöde av meddelanden. För att 

flödet av meddelanden ska omformas till kunskap måste det integreras. Vi påstår att 

kunskapsdelning sker där det finns öppna kommunikationskanaler och där medarbetare har 

möjlighet att komma med åsikter. Kunskap är en funktion av ett visst perspektiv, för att 

medarbetare ska kunna acceptera perspektivet måste medarbetare ha möjlighet att diskutera och 

motargumentera perspektiv eller komma med nytt perspektiv. För innehavaren av åsikten gäller det 

att kunna argumentera, motargumenten och försöka övertyga medarbetare. Vi hävdar att för att 

detta ska var möjligt krävs det fysiska och virtuella utrymmen där flödet av meddelande kan 

integreras. 

5.3 Kunskap och lärandet är en handling 

Ett gemensamt tema för de nämnda teorierna är att lärande sker när människor är delaktiga i 

aktiviteter genom att utföra handlingar (Nilsson et al., 2011). Nilsson et al. (2011) menar att 

kollektivt lärande endast kan ske genom att individer lär och att de delar med sig av sina tankar och 

kompetens till andra i gruppen. Kommunikationsprocessen har därmed stor betydelse för att ett 

kollektivt lärande ska kunna ske. 

 

Av vår modell kan vi läsa att majoriteten av all upplärning sker inom utbildningsgrupper eller via 

ledare/ansvariga. Endast två respondenter har nämnt att upplärning inom organisationer är ett 

gemensamt ansvar. En av anledningarna som vi tror att ansvaret ligger hos en utbildningsgrupp 

eller ledare/ansvariga är för att dessa personer har en högre kompetens som kan vara värdefullt för 

dessa individer. De flesta medarbetare upplever även att de är nöjda med den upplärning och 

kompetens de får. Men ett mönster vi fick upp ögonen för är att när utbildningar genomförs av en 

utbildningsgrupp så känner respondenterna att de saknar en utbildning eller saknar möjlighet till 

vidareutbildning inom organisationen. En förklaring till gapet kan vara hur medarbetare uppfattar 

upplärning och hur utbildningsgruppen försöker lära ut. Det kan vara brist i 

kommunikationskanalen mellan utbildningsgruppen och medarbetarna. Det verkar finnas möjlighet 

att bli upplärd genom utbildningsgrupp men ändå verkar medarbetare känna att den möjligheten 

inte är tillräcklig. 

 

Enligt Nilsson et al. (2011) är det inte vilket prat som helst i arbetsgruppen som leder fram till 

kollektivt lärande. För att kommunikationsprocessen ska vara lärande krävs en dialog där 

gruppmedlemmarnas erfarenheter delges öppet i gruppen. Vi kan se ett positivt samband där 

organisationer använder sig av medarbetare för att lära upp nya medarbetare. I de organisationer 
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där respondenterna nämner att de har varit delaktiga i upplärning av nya medarbetare så har de 

också svarat att de själva har varit nöjda med sin utbildning. Vår teori är att i organisationer där 

medarbetare får lära upp varandra så kommer medarbetare även att känna sig tillfredsställda med 

möjligheten till upplärning. En förklaring till detta är att lärandet är en process och sker när 

människor är delaktiga i aktiviteter genom att utföra handlingar (Nilsson et al., 2011). Vi menar 

därför att när medarbetare har möjlighet att fråga sina kollegor om råd och tips samtidigt som de 

utför sin arbetsuppgift så uppstår lärande. Att diskutera olika uppgifter i ett öppet klimat bland 

kollegor är något som vi tror ökar upplärningen. 

5.4 Kunskap kräver ett öppet klimat 

Våra respondenter menar att det som kan påverka dem att dela med sig av sina kunskaper är öppet 

klimat, viljan att lära sig, gemenskap och högre lön. Vi menar att viljan att lära sig och öppet klimat 

är relaterad till autonomi, där individen deltar i aktiviteter frivillig. En orsak kan vara att individen 

ser en djupare mening med beteendet. Hög grad av autonomi tillåter den anställde att frigöra tid för 

lärande och utveckling (Foss et al., 2009). Gemenskap kan vi sätta ihop med släktskap. Vi 

människor har behov till närhet till andra människor (Ryan & Deci, 2000). Flera av våra 

respondenter nämnde att samhörighet var en viktig faktor för respondenternas upplärning. Viljan 

att lära sig kan också gå under kompetens. Medarbetare vill kunna lära sig för att kunna behärska 

optimala utmaningar (Sanli et al., 2013). 

 

En av våra respondenter nämner att högre lön kan motivera denne att dela sin kunskap. Samtidigt 

nämner majoriteten att de kan tänka sig att dela med sig av sina kunskaper om de får en order av 

en ledare/ansvarig. En av teorierna till varför medarbetare väljer att dela med sig efter en order av 

ledare/ansvarig är att bli accepterad av dessa. Men denna teori fick vi utesluta med detsamma när vi 

kunde läsa av att de flesta medarbetare inte har delat med sig att för att få acceptans inom gruppen. 

Den andra teorin vi har är att kommunikation och feedback kan vara en orsak till varför 

medarbetare delar med sig när ledare/ansvariga ber om det. När ansvariga/ledare ger tydliga 

instruktioner kan det vara lättare för medarbetare att veta vad som förväntas av dem. När det finns 

en tydlig förväntning av ledare/ ansvariga kommer medarbetare anstränga sig för att uppfylla denna 

förväntan (Foss et al., 2009). Enligt Ryan & Deci (2000) kan feedback, kommunikation och 

belöningar främja känslan av kompetens och öka motivationen för en handling.  

5.5 Social struktur är viktigt för kunskapsdelning 

Våra respondenter menar att arbetsmiljön har en positiv roll vid kunskapsdelning. Respondenterna 

menar att organisationer bör skapa en arbetsplats som känns bra och trevlig. Nakamura & Yorks 

(2011) menar att för att individer ska ges trygghet att utbyta värdefull information, måste 
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organisationer lägga vikten på utrymme som inkluderar både fysiska och virtuella utrymmen där 

människor kan interagera med varandra, t ex fikarum m.m. Network ties bygger till stor del av 

förtroende och utvecklingen av förtroende involverar utrymme och tid (Nakamura & Yorks, 2011). 

 

Från vår modell kan vi utläsa att det är flera organisationer som skapar sammanhållning inom 

organisationer genom att inkludera fysiska och virtuella utrymmen, både vad det gäller aktiviteter 

på och utanför jobbet. De flesta medarbetare verkar vara villiga att ha sina pauser tillsammans, 

men få medarbetare är villiga att delta i fritidsaktiviteter med kollegorna efter jobbet. Vi kan även 

utläsa att några få medarbetare är ovilliga att ha sina pauser tillsammans med andra kollegor. 

Cohen & Prusak (2001) påpekar hur viktigt det är med tid för att kunna bygga förtroendefulla 

relationer även för socialt kapital, men en anledning till oviljan att vara social med sina kollegor är 

att idag är individer väldigt upptagna med sitt arbete och tar sig därmed inte tiden att utveckla 

sociala relationer trots att de är medvetna om hur viktiga personliga relationer är. 

5.6 Nära band är ett effektivt verktyg 

Det har visat sig att nära band är ett effektivt verktyg när det kommer till att dela kunskap mellan 

individer. Det måste finnas en hög nivå av tillit och delade åsikter. Desto tätare ett nätverk är desto 

mer sannolikt är det att gruppmedlemmarna kan arbeta med en underförstådd kunskap och ett 

ömsesidigt språk utan att behöva konversera med varandra. Informationsflödet i de grupper med en 

hög nivå av tillit och stor tyst delad kunskap är effektivt medan bristen på tyst delad kunskap kan 

leda till störningar i erhållandet av ny kunskap utifrån, då det lätt uppstår missförstånd när 

kunskapen ska flyttas mellan individerna i gruppen (Nakamura & Yorks, 2011). 

 

Som vi nämnt tidigare så var det tre respondenter som menar att de har ett nära band till sina 

kollegor. Majoriteten av respondenterna menar att de har ett nära band som arbetskollegor eller 

att de endast har ett nära band till vissa kollegor. Några få respondenter upplever att de inte har ett 

nära band till sina kollegor. Vi kan även se ett samband mellan punkt nitton och tjugo. 

Respondenter som har nära band till sina kollegor litar även på sina kollegor vid pressade 

situationer. Granovetter (1985) menar att det aldrig skulle falla oss in att tvivla på nära relationer, 

deras beteende är mer förutsägbart. I pressade situationer vet vi hur de nära kollegorna eller nära 

individerna kommer att bete sig och därför kan vi räkna med dessa kollegor när deras hjälp behövs. 

Att ha en nära relation kan undvika att man hamnar i en fångarnas dilemma-situation, där man 

tvivlar på kollegans beteende. Enligt Granovetter (1985) kan fångarnas dilemma undvikas genom 

styrkan i personliga relationer. 
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5.7 Tillit 

Fler än hälften av respondenter menar att de litar på kollegorna i pressade situationer med vissa 

undantag eller att det beror på. Exempel på nyckelordet i ett sammanhang kan vara “det beror på 

vilken kollega man arbetar tillsammans med”. En av orsakerna till varför man som individ endast 

litar på vissa kollegor kan vara på grund av den erfarenhet individen har av kollegan genom tidigare 

samarbeten. Har vi upplevt ett dåligt samarbete med en kollega kommer vårt förtroende för denna 

kollega att minska vid pressade situationer. Granovetter (1985) menar att individerna främst är 

intresserade av att någon annan förväntas agera ärligt mot dem, det är främst en funktion om 

huruvida man själv eller ens kontakter har haft en tillfredsställande förflutna med den andra 

individen.  

 

Tillit uppstår när det finns en tro på goda intentioner samt en tro på den andra individens kompetens 

och kapacitet samt en upplevd öppenhet (Inkpen & Tsang, 2005). Vi kan även koppla ” tro på goda 

intentioner” med det vi nämnde tidigare, att individerna främst är intresserade av att någon 

förväntas agera ärligt mot dem (Granovetter, 1985). Inkpen & Tsang (2005) menar att medlemmar i 

ett nätverk är mer villiga att dela sin kunskap med de andra i gruppen om tilliten är hög. I vår 

modell kan vi utläsa ett samband mellan punkt tjugoett och tjugotvå. De respondenter som har 

svarat att de har ett bra/ganska bra förtroende för sina kollegor har även en positiv inställning till 

deras kompetens. Vi kan även se att de respondenter som inte har ett stort förtroende eller endast 

har ett förtroende för vissa kollegor även saknar förtroende för deras kompetens.  Det verkar som 

att vi kan bekräfta att tillit uppstår när det finns en tro på den andra individens kompetens. 

5.8 Misstro 

Connelly et al. (2011) menar att anställda som misstror en medarbetare är mer benägna att dölja sin 

kunskap från denna person (Connelly et al., 2011). Våra respondenter nämner att de tror att de har 

dolt information från sina kollegor, men att det har varit omedvetet. Vi kan också utläsa att det är 

några få respondenter som menar att de har dolt information avsiktligt. Vi kan se av modellen att 

alla tre respondenter som har svarat att de har dolt information avsiktligt även har haft misstro mot 

kollegan. Det visar sig också att majoriteten någon gång har känt misstro mot sina kollegor även 

om man inte har haft någon avsikt att dölja någon information. Vi kan även se att respondenter som 

inte har haft någon misstro mot sina kollegor inte heller har dolt någon information. 

5.9 Normer 

Coleman (1998) menar att normer existerar när det finns sociala definitioner för hur det är rätt eller 

fel att agera. Normer påverkar en mängd mänskliga beteenden. Många teoretiker menar att 

organisationer kan underlätta skapandet av normer för att främja det sociala kapitalet hos sina 
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anställda. Man kan exempelvis inom organisationen belöna och uppskatta vissa normer för att visa 

deras värde. Detta sänder en signal till organisationens medlemmar om vilka aktiviteter och vanor 

som är högt värderade. Våra respondenter definierar normer som otydliga/ inte uttalat, sunt förnuft 

och regler & policys. Respondenterna upplever att normerna är sunda/bra men en del menar att 

värderingarna är otydliga och att de inte följs. 

5.10 Förväntningar och skyldigheter 

En grupp av sociologer betraktar socialt kapital från ett individperspektiv. Denna metod är också 

den som främst förknippas med Coleman, där han behandlar socialt kapital som värdet av 

individens skyldigheter och förväntningar (Chalupnicek, 2010). Nakamura & Yorks (2011) menar 

att förväntningar och skyldigheter är beroende av varandra. Våra respondenter nämner att de har 

höga förväntningar samt att de förväntar sig att kollegan gör sitt jobb. Kollegan ska göra sitt bästa 

och vara engagerad. En anledning till att respondenterna förväntar sig att den andra medarbetaren 

ska göra sitt jobb är på grund av att kollegans handling kan påverka individen positivt/negativt.   

 

Enligt James Coleman (Putnam, 1997:206) överför de sociala normerna rätten till kontroll över en 

handling från den som handlar till andra, eftersom att en handling har positiva eller negativa 

konsekvenser för andra. Ett exempel kan vara om en kollega gör ett slarvigt jobb eller inte är 

engagerad i sina arbetsuppgifter så kommer det resultera i att en annan kollega får göra om jobbet 

eller försöka rätta till fel som kollegan har bidragit till. Ett annat exempel är när man jobbar i ett 

team med bestämda mål, då är man beroende av de andra för att kunna nå sina egna mål och därför 

förväntar man sig att kollegan ska bidra till att man ska lyckas nå sitt mål som team. Samtidigt tror 

mer än hälften av respondenterna att deras kollegor har samma förväntningar på dem. Detta kan vi 

koppla till Nakamura & Yorks (2011) som menar att förväntningar och skyldigheter är beroende av 

varandra. 

5.11 Identifiering 

Identifiering är en process där individen identifierar sig med andra personer i gruppen eller en grupp 

av personer. Att känna en likhet med andra underlättar utbytet av kunskap (Nakamura & Yorks, 

2011). De flesta respondenter identifierar sig med någon som de delar åsikter med. Det som vi kan 

se av sammanfattningen är att alla respondenter känner sig som del av teamet. Att alla känner del 

av teamet kan bero på att man i den tilldelade gruppen känner en samhörighet med de som besitter 

samma position som en själv. 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel vill vi knyta ihop säcken och redovisa resultatet av vårt arbete. Syftet 

med kapitlet är att visa att vi kan uppfylla vårt syfte med hjälp av den undersökning och analys 

som vi gjort. Vi kommer även ta upp kritiken och de luckor som vår undersökning inte kan svara 

på.  

Forskare har försökt ta ett socialt kapitals perspektiv för att undersöka samspelet mellan individer 

och försöka förklara skillnaden i kunskapsöverföring (Wei et al., 2011). Empirisk forskning har 

identifierat viktiga faktorer som påverkar kunskapsdelning. Några enskilda faktorer som kan 

påverka kunskapsdelningen är brist på förtroende, rädsla för förlust av makt och brist på sociala 

nätverk. Faktorer som påverkar kunskapsdelningen inom organisationer är brist på ledarskap, brist 

på lämpligt belöningssystem och brist på möjligheter (Gagné, 2009). Vår studie har försökt att 

förstå socialt kapitals påverkan på kunskapsdelningen. Vi har därför försökt skapa oss en bild om 

huruvida socialt kapital kan påverka medarbetarnas kunskapsdelning inom organisationer. 

Studiens analys är baserad på intervjuer av olika medarbetare, där totalt tio intervjuer gjordes. I 

denna studie tillämpade vi en ram från befintlig litteratur, där socialt kapital belystes inom aspekten 

social struktur och sociala relationer. Inom denna ram försökte vi undersöka socialt kapitals 

påverkan på kunskapsdelningen inom organisationer. 

I litteraturen görs många uttalanden om betydelsen av socialt kapital. Flera forskare menar att 

socialt kapital kan påverka kunskapsdelningen positivt inom organisationer och vår studie tyder 

även på att socialt kapital har en positiv effekt på kunskapsdelningen. Vår slutsats är baserad på vår 

analys och jämförelse av våra intervjuer. 

Vår studie visar att socialt kapital kan underlätta kommunikationen samt information- och 

resursbyte som är en av förutsättningarna för att kunskapsdelning ska kunna ske. Att bygga ett nära 

nätverk har fördelar när det kommer till tillgång och byte av information. Nakamura & Yorks 

(2011) menar att nära band är ett effektivt verktyg när det kommer till att dela kunskap mellan 

individer. Det måste finnas en hög nivå av tillit och delade åsikter. 

I vår studie fann vi ett tydligt samband mellan tillit och kunskapsdelning.  Respondenterna som inte 

haft någon misstro mot sin kollega har inte heller dolt någon information för denne. Vi kan även 

utläsa av modellen att alla respondenter som angivit att de dolt någon form av information avsiktligt 

även har haft misstro mot kollegan. Vi menar att för att övervinna det opportunistiska beteendet 

krävs det att organisationer skapar ett brett sammanhang. Det krävs att organisationer skapar ett 

starkt band mellan kollegorna och ett sätt att få medarbetare att skapa ett nära band är genom att 
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integrera dessa med varandra. En relation mellan två individer inom en organisation startar med 

interpersonella attraktioner och växer med ökade interaktioner (Chua et al., 2008, Liu, 2013:3 889). 

Resultaten från vår studie visar också att för att medarbetarna ska ha möjlighet att integreras måste 

organisationer lägga vikten på utrymme som inkluderar både fysiska och virtuella utrymmen där 

människor kan interagera med varandra, t ex fikarum (Nakamura & Yorks, 2011). Våra 

respondenter menar att det som kan påverka dem att dela med sig av sin kunskap är ett öppet 

klimat. Vi drar därmed slutsatsen att kunskapsdelning måste ske där det finns öppna 

kommunikationskanaler och där medarbetare har möjlighet att komma med sina åsikter och 

erfarenheter.  Medarbetare måste kunna diskutera öppet i en öppen miljö.  När medarbetarna känner 

sig trygga med varandra kommer kunskapsdelningen att ske spontant. Vi menar att när medarbetare 

har möjlighet att fråga sina kollegor om råd och tips när de utför arbetsuppgiften uppstår lärandet. 

Att diskutera olika uppgifter i ett öppet klimat bland kollegor ökar inlärningen. 

Socialt kapital kan även skapa tydlig kommunikation. När det finns en tydlig förväntan om 

kunskapsdelning inom organisationer så kommer medarbetaren anstränga sig för att uppfylla denna 

förväntan (Foss et al., 2009). Majoriteten av våra respondenter svarade att de kan dela med sig av 

sina kunskaper om de får en order av en ledare/ansvarig. Tydlig kommunikation och feedback leder 

till kunskapsdelning. 

Vi kan sammanfatta socialt kapitals påverkan på kunskapsdelningen i tre punkter: 

 Underlättar kommunikationen och informationsutbytet. 

 Bidrar till ett öppet klimat som underlättar kunskapsdelningen. 

 Förväntningar om kunskapsdelning skapar tydliga mål. 

 

Då vår studie är baserad på att utveckla en teori och för att se hur väl den stämmer med verkligheten 

så kan vår designprocess kopplas till den deduktiva processen. Enligt Yin (2007:53) kan de 

empiriska resultaten betraktas som starka om två eller fler fall visar sig ge stöd åt en och samma 

teori. Vi påstår att vi kan betrakta vår empiriska studie som stark, då fler än två fall har visat sig ge 

stöd till vår teori. Men då syftet är att förstå företeelser i verkligheten har studien även haft en 

induktiv ansats. Induktiv är ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin 

genereras utifrån praktiken (Bryman & Bell 2013:590).  

 

Vi har skapat en teori om hur organisationer kan lyckas med framgångsrika arbetsgrupper och hur 

organisationer kan se till att kunskapen hos de enskilda individerna delas med hela gruppen. Denna 

teori har som sagt genererats från våra intervjuer.  



 60 

 

Organisationer ska inte se socialt kapital som ett försök att skapa nätverk med hjälp av diverse 

aktiviteter utanför jobbet. Det har visat sig tydligt att många av våra respondenter inte är villiga att 

delta i olika aktiviteter utanför jobbet. Vår teori menar att organisationer ska skapa möjligheter för 

medarbetarna att träffas under arbetstid, det handlar inte om att skapa aktiviteter utan möjligheter 

för medarbetare att integrera med varandra. För att medarbetare ska kunna integreras måste 

organisationer skapa fler virtuella och fysiska utrymmen. Det är i de sammanhangen som 

medarbetare ofta delar med sig av hur deras dag har varit, vilka problem de har stött på samt delar 

med sig av information de har fått tillgång till. Vi menar att kunskapsdelning ska vara baserad på 

medarbetarnas berättelse och historier om sina erfarenheter och kompetens, som på så sätt överförs 

till nästa medarbetare eller till nästa generation av medarbetare.  

 

Vi menar också att medarbetare ska lära känna de flesta anställda inom organisationen. Det har 

visat sig att om man har ett nära band till sina kollegor är det mindre sannolikt att man döljer 

information eller att man misstror kollegan. För organisationer gäller det att skapa nära band genom 

olika grupper där medarbetare får ha sina pauser med olika kollegor. Vi menar också att dessa 

grupper ska skiftas då och då så att alla medarbetare har möjlighet att lära känna de flesta av sina 

kollegor. Detta gör att medarbetaren kan skapa sig en positiv uppfattning om en kollega man inte 

riktigt känner.  

Slutligen måste vi erkänna begränsningarna i vår studie. Vår studie lutar åt den ”ljusa” sidan av 

socialt kapital, detta kan påverka oss i bedömningen av den totala effekten av socialt kapitals 

påverkan på kunskapsdelning. För att kunna bedöma den totala effekten av socialt kapital krävs det 

en mer detaljerad studie. 

En annan begränsning av vår studie är mätningen av socialt kapital. Begreppet socialt kapital är 

svår att operationalisera. Sabatini (2006) menar att trots den enorma mängden forskning, har 

definitionen av socialt kapital förblivit svårfångad. Brist på lämplig data har varit hinder för både 

teoretisk och empirisk forskning kring fenomenet. Enligt Durlauf (2002, efter Sabatini, 2006) 

verkar den empiriska litteraturen angående socialt kapital kännetecknas av vaga definitioner av 

begreppet, dåliga mätningar och brist på information som är nödvändiga för att göra identifieringar. 

I vår studie har vi kommit fram att det finns ett empiriskt samband mellan deltagande i nära nätverk 

och förtroende bland dess medlemmar.  Kumlin & Rothstein (2005) menar att hittills har forskare 

som arbetat med dessa frågor haft svårt att kontrollera detta orsakssamband. Att delta i frivilliga 

organisationer och nätverk kan säkert vara bra av många anledningar, men det verkar inte öka 

förtroendet för andra människor menar Wollebaek & Selle (2003, efter Kumlin & Rothstein, 2005). 
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Förslag till vidare studier som kan göras inom detta område är framförallt en utökad undersökning 

av de samband vi försökt finna. Vår studie har begränsningar i form av allt för få respondenter, men 

också ett klent urval av den allmänna populationen. Att nå ut till fler respondenter och få en mer 

utvidgad synvinkel av studien är att föredra, men kräver också en mycket större arbetsinsats. Då vår 

tid varit begränsad har vi inte kunnat ta oss an den arbetsinsatsen i den utsträckning som vi helst 

velat.  
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Bilaga 1 
Nedan finner ni tabellen där de nyckelord vi valde ut från våra intervjuer finns redovisade. 
 

Fråga Repondent/
Rubrik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Utbildningsg
rupp 

Utbild
nings
enhet 

Utbild
nings
grupp 

    Utbild
nings
grupp 

   

Ledaren/ans
varig 

 Team
ledar
en 

Teaml
edare
n 

 Manag
ers/A
nsvari
ga 

Team
ledar
e 

Team
ledar
e 

 Chefe
rna 

Chefe
rna 

Gemensamt    Gmen
samt 
ansva
r 

   Alla   

2 Nöjd   Bra 
progra
m/Bra 
uplägg 

Möjlig
het 

Säljku
rs/Ser
viceku
rs/Ko
mpete
ns 

Ja Ja/Mö
jlighe
t 

Utbil
dnin
g 

Ja  

Saknar 
utbildning 

Sakna
r 
utbild
ning/
Vidar
eutbil
dning 

Inte 
helt 

       Nej 

3 Ja Ja  Ja/Ege
n vilja 

 Ja/Ny
a 

  Ja Ja/Fa
dder
/Ny 
kolle
ga/K
orrek
t 
jobb 

Ja/Pr
aktis
kt 

Inte från 
start/grunde
n 

 Inte 
från 
start/
Råd/
Hjälp 

   Visa 
hur 

Inte 
helt 

   

Nej    Nej  Nej     

4 Kommer 
ihåg 

Minns Kom
mer 
ihåg 

    I 
huvu
det 

 Verkt
yg 

 

Lärande Lärt  Aldrig 
slutlär
d 

      Utbil
dning 

Erfarenhet   Oändli
gt 

 Erfare
nhet 

 Erfar
enhet 

   

Information    Infor
matio
n 

   Hitta 
infor
mati
on 

  

5 Mail Mail Mail     Mail    

Möten   Månad Vecko Perso  Team Mån Dela Arbet
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smöte
n/Kva
rtalsm
öten 

plane
ring 

nalmö
te/dis
kutera 

möte
n 

dags
möte
n 

histo
rier 

a 
tillsa
mma
ns/di
skute
ra 

Ledare/ansv
arig 

Föra 
vidare 
uppåt 

Vidar
e 
uppåt 

   Team
ledar
e/che
fen 

    

6 På möten Träffa
r 

  Vecko
plane
ring 

  Sche
malag
da 
pass 

Mån
dags
möte
n 

  

På 
lunch/paus 

     Paus
er/lu
nch 

  Raste
rna 

 

Nej  Nej        Nej 

7 Positiv Positi
v 

Positi
v 

 Positi
v 

Positi
v 

Positi
v 

Positi
v 

Posit
iv 

Positi
v 

Positi
v 

Beror på   Beror 
på 

       

8 Vilja att lära 
sig/dela med 
sig 

 Dela 
med 
mig 

Andra
s vilja 

 Jag 
delar 
frivilli
gt 

Dela 
med 
sig 

Vill 
hjälpa 

Dela 
med 

  

Gemenskap Geme
nsam
ma 

         

Öppet klimat        Öppe
t 
klim
at 

 Öppe
nhet 

Högre lön    Löneö
kning 

      

9 Ergonomi/B
ra utformad 
arbetsplats 

 Sitta 
ner/s
offa 

Utseen
de/erg
onomi 

   Sitta 
nära 

Fysis
ikt 

 Trevl
ig 
arbet
smilj
ö 

Trivsel    Bra 
klima
t 

  Trivs  Trivs  

10 Ja  Ja/bra 
medar
betare 
delar 
med 
sig/ 

  Anstr
änger 
mig 
lite 
extra 

   Ja   

Nej  Nä Nä Nej Nej Nej Nej  Nej Nej 

11 Ja Ja Ja  Ja   Ja Ja   

Nej     Nej     Nej 

12 Inte 
medvetet 

Inte 
medv
etet 

Inte 
medv
etet 

    Inte 
medv
etet 

   

Ja   Ja   Ja  Ja   

Nej  Nä  Nej Nej  Nej  Nej Nej 

13 Inte 
medvetet 

Inte 
medv
etet 

     Inte 
medv
etet 
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Ja Ja   Ja  Ja  Ja   

Nej  Nä Nä    Nej   Nej 

14 Ja Ja Ja Ja   Ja  Ja Ja  

Nej    Nej Nej  Nej   Nej 

15 Information Infor
matio
n 

   Infor
matio
n 

     

Engagemang 
och 
inställning 

Frivill
igt 
delgiv
ande 
/lära 
mig/n
yfiken
het 

   Ta 
konta
kt/be
höva 
hjälp 

Hjälp
er 
varan
dra 

Tid 
och 
energ
i 

 Triv 
bättr
e 

Instäl
lning
en/lä
ra 
sig/e
ngag
erad 

Gemenskap Arbet
skamr
aters 
kunsk
ap 

   Social 
på 
jobbet 

Väldi
gt 
tight
a 

   kolle
gor 

17 Utanför 
jobbet 

     Grillf
ester
/inte 
på 
arbet
stid 

Team
aktivi
teter 
utanf
ör 
jobbe
t/bo
wling 

Möte
n 
utanf
ör 
jobb
et 

Schac
kspel 
efter 
jobb 

 

Ovilja att 
delta 

Inte 
tar 
tillvar
a/bris
tande 
vilja 

 Besvär
ligt 
och 
jobbig
t/inte 
ser 
effekti
vitete
n/kom
munik
ations
proble
m 

     Alla 
inte 
intre
ssera
de 

 

På arbetet 
(möten, 
lunch, paus 
etc) 

   Arbet
splats
träffa
r 

Perso
nalmö
te/att 
prata/
diskut
era 

  Plan
ering
sdag
ar/lu
nch/
möte
n/ko
nfere
ns 

  

18 Lunch/Paus  Lunch
er 

Lunch
/fikat 

Pause
r 

 Fikag
äng/l
unch 

Lunch
/Fika 

Lunc
h 

  

Inga 
fritidsaktivit
eter 

 Ingen
ting 
på 
fritid
en 

     Inte 
fritid
en 

 Inga 
fritid
sakti
vitete
r 

Ovilja att 
delta 

Inte ta 
del av 

 Fika 
själv 

      Paus
er/Sj
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älva 

19 Ja Ja    Ja   Ja Ja Ja 

Bra 
arbetskolleg
or 

Samar
betar 
bra/b
ra 
band/
arbets
kolleg
enivå 

Rent 
arbet
smäss
igt 

Utvald
a/bra 
stämni
ng 

   Beka
ntska
psniv
å 

   

Nej    Nej  Nej    Nej 

20 Med vissa 
undantag/be
ror på 

Beror 
på 

Vissa 
unda
ntag 

Utvald
a 

Unda
ntag 

    Bero
r på 

Beror 
på 

Ja     Ja  Ja Ja   

21 Bra/ganska 
bra 

 Gansk
a bra 

 Känn
a 
deras 
styrk
or/sv
aghet
er 

Gansk
a stort 

 Stort Stort Vissa 
närm
re 

Bra 

Inte stort Inte 
så 
stort 

    Inte 
stort 

    

22 Respekt   Respe
kt 

 Stort  Stort Stort   

Duktiga  Dukti
ga 

 Bra 
jobb 

Duktig
a 

   Dukti
ga 

 

Erfarenhet    Komp
etens
/Erfar
enhet 

Erfare
nhet 

 Råd   Kom
peten
s 

Inte stort   Svårt 
att lita 
på 

  Sälla
n 
hjälp 

    

23 Otydligt/inte 
uttalat 

Otydli
gt 

 Inget 
uttalat 

  Inget 
uttal
at 

    

Sunt förnuft  Sunt 
förnu
ft 

     Fritt 
ansv
ar 

  

Regler och 
policys 

    Regler
/polic
y 

 Respe
kt/Lä
rande
/hjälp
ande 

   

24 Sunda/rättvi
sa/bra 

Sunda
/Rättv
isa 

  Bra  Sund
a/bra 

Lära 
känna
/står 
för 

Bra/
påve
rka 

  

Inte 
efterföljs 

Inte 
efterf
öljs 

        Inte 
arbet
ar 
efter 
egna 
värde
ringa
r 
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25 Gör sitt jobb  Sitt 
jobb 

Egen 
arbets
uppgif
t 

Göra 
sitt 
jobb 

     Sitt 
jobb 

Höga 
förväntninga
r 

Högre 
förvän
tninga
r 

  Höga 
förvä
ntnin
gar 

      

Sitt bästa     Sitt 
bästa 

Bra 
jobb 

    

Engagerade Engag
erade 

  Ambit
iös 

Bryr 
sig 

 Hjälp
ande/
stöd 

   

26 Resultat Result
at/på 
topp 

 Result
at 

Höga 
förvä
ntnin
gar 

      

Samma som 
jag förväntar 
av dem 

 Samm
a sak 

 Sådan
a 
förvä
ntnin
gar 
som 
jag 
har på 
dem 

Likna
nde 
förvän
tninga
r 

Sam
ma 
förvä
ntnin
gar 

Samm
a 
förvä
ntnin
gar 

Sam
ma 

 Mitt 
jobb 

27 Mer med 
vissa/beror 
på person 

      Mer 
med 
vissa 

Mer 
lik 
vissa 

Alla 
är 
inte 
lika 

 

Delar åsikter  Bra 
konta
kt 

  Tänke
r 
gansk
a 
lika/d
elar 
åsikte
r/över
ens 

  Grup
p 
tillsa
mma
ns/s
amh
örigh
et/sa
mma 
värd
ering
ar 

Likna
nde 
intre
sse 

Tänk
er 
lika 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

1. Vem har huvudansvaret för upplärning inom organisationen? 

2. Känner du att organisationen erbjuder dig den utbildning som du behöver? 

3. Har du själv lärt upp en kollega någon gång? 

4. Hur definierar du ordet kunskap? 

5. Hur delar ni kunskap, idéer och erfarenhet inom organisationen? 

6. Har ni möjlighet att utbyta kunskaper inom organisationen? 

7. Har du en positiv eller negativ inställning till ny kunskap? 

8. Vilka faktorer kan motivera dig att dela dina kunskaper? 

9. Hur tror du att arbetsmiljön kan påverka din kunskapsdelning? 

10. Har du någon gång delat med dig av dina kunskaper för att få acceptans inom 

organisationen/gruppen? 

11. Skulle en order av en ledare/ansvarig bidra till att du delar med dig av din kunskap? 

12. Har du någon gång dolt information eller kunskap för dina kollegor? Om ja, kan du beskriva 

varför? 

13. Har du någon gång känt att en kollega döljer viktig information eller kompetens för dig? 

14. Har du någon gång känt misstro till någon av dina kollegor? 

15. Tror du att socialt kapital, dvs. sociala relationer på arbetet, påverkar hur du lär dig nya 

saker på ditt arbete? 

16. Hur lång tid har du arbetat tillsammans med dina kollegor? 

17. Skapas det möjligheter för att utveckla sammanhållning inom organisationen? Om ja, kan du 

ge några exempel? 

18. Utövar du några aktiviteter med dina kollegor? Exempelvis; fritidsaktiviteter eller möjlighet 

till paus tillsammans? 

19. Anser du att du har ett nära band till dina kollegor? 

20. Känner du att du kan lita på dina kollegor i pressade situationer? 

21. Hur stort förtroende har du för dina kollegor? 

22. Hur stort förtroende har du för dina kollegors kompetens? 

23. Hur definierar ni normer inom er organisation? 

24. Hur upplever du organisationens värderingar? Delar du dessa? 

25. Vad har du för förväntningar på dina kollegor? 

26. Vad tror du att dina kollegor förväntar sig av dig? 

27. Hur identifierar du dig med dina kollegor? 

28. Känner du dig som en del av teamet? 


