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Sammanfattning 
 

Titel: Internt kunskapsutbyte – Internt kunskapsutbyte inom 

internationella fastighetsmäklarföretag 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Josefin Löflund-Wikström & Sara Wennertorp 

Handledare: Pär Vilhelmson, Maria F. Malama och Ernst Hollander 

Datum: 2014-06 

Syfte:  Syftet med vårt arbete är att undersöka hur svenska 

tjänstebaserade företag på en internationell marknad skapar 

internt kunskapsutbyte mellan huvudkontor och lokalkontor. 

Metod:  Vi har valt att intervjua ledare inom välkända 

fastighetsmäklarföretag. För att undersöka hur 

kunskapsutbytet fungerar på stor geografisk bredd. Vi har 

gått utanför landsgränser. För att få en djupare förståelse i 

ämnet har vi använt oss av en intervjuguide. Vilket har gjort 

att våra intervjuer har varit semistrukturerade. Arbetet är av 

en kvalitativ art.   

Resultat & slutsats:  Det har i denna studie visat sig att organisationens helhet är 

viktig för ett gott kunskapsutbyte. Framförallt har 

företagsuppbyggnad och styrning visat sig vara viktiga 

byggstenar i skapandet av kunskap.   

Förslag till vidare forskning:  Denna studie visat ett stort gap inom forskningen av 

kunskapsutbyte. Det behövs liknande studier som vårt arbete 

inom andra branscher för att öka förståelsen för ämnet. 

Uppsatsens bidrag:  Vi anser att denna uppsats bidrar med en ökande förståelse 

för det interna kunskapsutbytet inom svenska tjänstebaserade 

företag verksamma på den internationella marknaden. 

Nyckelord: Kunskap, Kunskapsutbyte, Kunskapshantering, Expansion, 

Internationell Expansion, Internationella Företag, Intern 

Kommunikation   

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Title: Internal knowledge – Sharing Internal knowledge  in international 

real estate brokering firms 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Josefin Löflund-Wikström  & Sara Wennertorp 

Supervisor: Pär Vilhelmson, Maria F. Malama and Ernst Hollander 

Date: 2014 –06 

Aim:  

 

The aim of our essay is to investigate how a Swedish service-based 

business in an international market creates internal exchange of 

knowledge between headquarters and local offices. 

Method:  

 

We have decided to interview leaders in the well-known real estate 

businesses. To investigate how knowledge sharing works on a wide 

geographical breadth. We have gone beyond the national borders. 

To get a deeper understanding of the subject, we have been using an 

interview guide. This made our interviews semi-structured. The 

work is of a qualitative nature. 

Result & Conclusions: This study showed that organization is important to be able to share 

knowledge. In particular, corporate structure and governance proved 

to be important building blocks in the creation of knowledge. 

Suggestions for future 

research:  

 

This study showed a large gap in research knowledge exchange. We 

need similar studies to our work in other industries to get a better 

understanding of the subject. 

Contribution of the thesis: We believe that this essay contributes to a growing understanding of 

the internal knowledge sharing within Swedish service-based 

companies operating in the international market. 

Key words: Knowledge, Knowledge Transfer, Knowledge Management, 

Expansion, International Expansion, International Business, Internal 

Communication 



 

 
 

ABSTRACTO 

Título: Intercambio de conocimientos – Intercambio de conocimientos 

internos en empresas inmobiliarios   

Nivel: Tesis en administración de empresas 

Autores: Josefin Löflund-Wikström  y Sara Wennertorp 

Supervisores: Pär Vilhelmson, Maria F. Malama y Ernst Hollander 

Fecha: 2014 –06 

Propósito:  El objetivo de nuestro trabajo es investigar cómo el negocio sueco 

basado en servicios en un mercado internacional crea intercambio 

interno de conocimientos entre sede y oficinas locales. 

Método:  

 

Optamos por entrevistar a empresas inmobiliarias conocidas. 

Investigar cómo funciona el intercambio de conocimientos en gran 

amplitud geográfica. Hemos ido más allá de las fronteras del país. 

Para obtener una comprensión más profunda del tema, creamos con 

antelación una guía compuesta por preguntas que realizamos en las 

entrevistas llevadas a cabo. Lo que significa que nuestras entrevistas 

han estado semiestructuradas. El estudio es de carácter cualitativo. 

Resultados y conclusiones: 

 

Se ha demostrado en este estudio que la organización empresarial es 

importante para un buen intercambio de conocimiento. Por encima 

de todo, la organización empresarial llevada a cabo por los altos 

cargos ha demostrado ser uno de los elementos fundamentales en la 

creación de conocimiento. 

Sugerencias para futuras 

investigaciones: 

 

Este proyecto mostró un gran déficit en el intercambio de 

conocimientos. Se necesitaría llevar a cabo estudios similares tanto 

en nuestro campo como en otras áreas. De esta manera se obtendría 

una mejor comprensión del tema. 

 

Becas de tesis: 

 

Creemos que este trabajo contribuye a una creciente comprensión de 

la puesta en común de conocimientos internos dentro de las 

empresas basadas en servicios suecos que operan en el mercado 

internacional. 

Palabras claves: Conocimiento, Compartir Conocimiento, Gestión del Conocimiento, 

Expansión, Expansión Internacional, Negocios Internacionales, 

Comunicación Interna 
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Begreppsförklaringar och förkortningar 

I denna studie uppkommer några förkortningar och begrepp som presenteras för att tydliggöra för 

läsaren själva inneborden av begreppen och förkortningar. 

 

- HK = Huvudkontor  

- Kick-off = Företagsmöten   

- Mäklare = Fastighetsmäklare 

- Mäklarföretag = Fastighetsmäklarföretag 

- Mäklarbranschen = Fastighetsmäklarbranschen 

- Skype = Program där man kan genomföra snabbmeddelanden, röst-och videosamtal 

- Franchise, filialer och dotterbolag = Även fast dessa termer har olika juridiska betydelser är det 

inget vi tar hänsyn till i denna studie. Alla tre termer kommer att ses som desamma och användas 

då organisationerna i vår undersökning har olika företagsform. 

- Ansvariga, kontorschefer och franchisetagare = Även fast dessa termer har olika juridiska 

betydelser är det inget vi tar hänsyn till i denna studie. Alla tre termer kommer att ses som 

desamma och användas då organisationerna i vår undersökning har olika företagsform. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen för att skapa förståelse för läsaren. Det 

presenteras även en problemdiskussion, syfte, avgränsningar och disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Världen blir allt mer internationaliserad och svenska tjänsteproducerande organisationer startar 

fler utländska dotterbolag SCB (2014-04-20). Lindsay, Chadee, Mattsson & Millett (2003:7) 

påpekar även att många internationella tjänsteföretag växer fort och däribland franchiseföretagen. 

Detta framgår även i statistik från SCB för år 2011 som visar på ett stort antal koncerner med 

svenska moderbolag och utländska dotterbolag. När ett svenskt moderbolag startar ett inhemskt 

dotterbolag sker kunskapsutbyte på ett sätt. Men när de startar ett utländskt dotterbolag kan 

komplikationer tillkomma såsom till exempel olika språk, företagskulturer, arbetssätt, arbetsrätt, 

lagstiftning, olika sedvänjor med mera. Enligt Cervino & Baena (2012:3) är det vid en 

internationell etablering viktigt att organisationer har en strategi som behandlar frågor så som 

grad av engagemang, investeringsrisk, kontrollfunktioner, vinstdelning med mera. 

 

”Vi lever i ett internationellt samhälle där avstånd inte längre räknas i kilometer utan i 

flygtimmar. Att kunna visa upp våra svenska hem till köpstarka individer utomlands bör därför 

vara en självklarhet, likaså att kunna hjälpa svenska spekulanter utomlands” 

 Lefèvre (2013-05- 14) 

 

Casillas, Moreno & Acedo (2008:311) nämner att när antalet internationella företag har ökat har 

det skapats ett högre intresse för att förstå vilka faktorer som ligger bakom framgång genom 

internationalisering. Kunskapsutbyte har enligt Casillas et al. (2008:311) en nyckelroll vid 

expansion till utlandet. Enligt Kostovas (1999:1) modell är nyckeln till framgång vid expansion 

utomlands baserad på tre olika faktorer vid kunskapsutbyte. Dessa tre faktorer är kunskapsutbyte 

mellan länder, organisationer och individer. Enligt Alavi & Leidner (2001:119) är 

kunskapsutbyte en svår process. De anser att det gäller att ha en god kommunikation mellan 

huvudkontor och lokalkontor för att kunskapsutbytet ska fungera så bra som möjligt.  

 

Detta arbete är byggt utifrån både teori och praktik. I teorin har vi fått inspiration till vårt arbete 

utifrån artikel skriven av Lindsay et al. (2003:9). Lindsay et al. (2003) anser att det finns ett 

”kunskapsgap” inom området kommunikation mellan huvudkontor och deras dotterbolag. Därför 

vill vi med vårt arbete se om det finns ett ”kunskapsgap” mellan svenska moderbolag och deras 
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utländska filialer då det kommer till kunskapsutbyte. Lindsay et al. (2003:9) lyfter fram en modell 

som är utformad så att den tar tydlig hänsyn till de kritiska rollerna i relationer och individer 

genom att låta dessa vara de centrala delarna vid kunskapsutbytet i tjänsteföretag. Van de Hooff 

& De Ridder (2004:117) visar med sin forskning att högt engagemang inom organisationer 

påverkar kunskapsflödet positivt mellan medarbetare. Detta leder även till ett gott kunskapsutbyte 

på organisationsnivån. 

 

Utifrån våra tidigare erfarenheter inom fastighetsmäklarbranschen, vår internationella bakgrund 

samt ovanstående anser vi att det är mycket intressant att genomföra en fördjupande studie i 

ämnet. Både för branschen, allmänheten och oss. Vilket framkommer tydligare i 

problemdiskussionen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Alavi & Leidner (1999:6) definierar kunskap som information som finns hos en person, 

informationen är personlig och kan vara subjektiv fakta, tankar angående tillvägagångssätt, begrepp, 

tolkningar, idéer, observationer och bedömningar. Om kunskap inte delas är den enligt Alavi & 

Leidner (1999:6) av begränsat värde för en organisation. Det är även viktigt att organisationer 

skapar system för att bevara ny kunskap enligt Alavi & Leidner (2001:118). Detta i form av till 

exempel skriftlig dokumentation som lagras i olika databaser och nätverk enligt författarna. 

 

Skapandet och överföringen av kunskap har traditionellt sett skett genom metoder så som möten där 

parterna är fysiskt på plats (face-to-face), mentorskap, jobbrotation samt personalutveckling enligt 

Alavi & Leidner (1999:7). Författarna tycker dock att dessa metoder har visat sig vara för 

långsamma och ineffektiva då marknaden och organisationer blivit allt mer globala. Organisationer 

behöver därför fler effektiva elektroniska verktyg. Alavi & Leidner (1999:7) anser att detta är extra 

viktigt för organisationer som konkurrerar på grundval av tjänster samt egen expertis.  Ett exempel 

på en bransch som konkurrerar med sina tjänster och egen expertis är enligt oss 

fastighetsmäklarbranschen. De hjälper en säljare och en köpare med sin kunskap vid en 

bostadsaffär. De hjälper parterna att hitta varandra och att avtala ett köp så att det blir juridiskt 

korrekt etcetera.  

 

Från Alavi & Leidners (1999:11) studie framträdde tre olika begrepp som chefer tillskriver 

begreppet kunskapshantering. De tre perspektiven är det informationsbaserade perspektivet, det 

teknikbaserade perspektivet och det kulturbaserade perspektivet. 
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Det kulturbaserade perspektivet förknippar chefer med lärande inom och om den egna 

organisationen, kommunikation samt hur organisationen får in och hanterar nyfunnen kunskap 

enligt Alavi & Leidner (1999:12). För detta anser de intervjuade cheferna i Alavi & Leidners 

(1999:13) undersökning att det finns ett behov av användbara riktlinjer då det gäller hur 

kunskapshanteringssystem bör byggas och implementeras samt riktlinjer för organisatoriska 

förändringar som kan underlätta kunskapsutbyte. Vi finner det kulturbaserade perspektivet väldigt 

intressant och det är inom detta perspektiv vi vill forska med ytterligare fördjupning inom 

kunskapsutbyte. 

 

Casillas et al. (2008:311) skriver att kunskap även är en viktig resurs då organisationer expanderar 

internationellt både i kunskapen om organisationens tillvägagångssätt vid en expansion och hur 

organisationen ser på det internationella entreprenörskapet. Detta ämne blir enligt oss även mer 

intressant på grund av den ökande graden av internationalisering inom alla branscher vilket Casillas 

et al. (2008:31) nämner i sin studie. 

 

Zahra, Ireland & Hitt (2000:925) har genomfört en forskning som visar att organisationer även får 

ny kunskap då de expanderar internationellt. Däremot anser Zahra et al. (2000) att det inte finns 

tillräckligt mycket forskning kring det tekniska lärandet som behövs då företag ska kliva in på en ny 

marknad och expandera internationellt. Det är en utmaning att skapa ny kunskap inom 

organisationen internationellt enligt Zahra et al. (2000:925). Vilket enligt författarna beror på att 

kunskapsutbytet sker via tekniskt lärande. Det tekniska lärandet har många sidor och blir därför 

ibland kaotiskt. Processen ger kunskap som ofta är ofullständig och diffus enligt Zahra et al. 

(2000:925). 

 

För att expandera internationellt tror vi att det i samspel med kunskap behövs ett strukturerat system 

för hur den berörda organisationen ska gå tillväga i det specifika landet. Detta styrks även av 

Kostovas (1999:308) studie som förklarar att det behövs en modell för kunskapsutbyte för att nå 

framgång inom internationella organisationer. Inom detta är det enligt Zahra et al. (2000:926) 

viktigt med system som rör processen runt integration eftersom integrationen underlättar 

förhållandet mellan internationell expansion och teknisk utbildning inom organisationer. I denna 

process bestämmer chefer vilken ny kunskap som skapats, utvärderar kunskapens potentiella värde 

samt utvärderar hur kunskapen kan användas inom organisationen enligt Zahra et al. (2000:926). 

 

Internationella organisationer kan genom kunskapen om nationella skillnader och genom sin 

omfattning skapa sig konkurrensfördelar enligt Zahra et al. (2000:926). En internationell affärsmiljö 
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skapar ny kunskap genom samspelet med den lokala kunskapsbasen enligt Zahra et al. (2000:926). 

Enligt oss bör detta då leda till att en organisation med flertalet lokalkontor bör ha en stark 

konkurrensfördel mot en organisation med endast ett kontor. Dock krävs det enligt Zahra et al. 

(2000), Kostova (1999) och Alavi & Leidner (2001) att organisationen även har system för hur de 

skapar, förvarar och implementerar denna kunskap i organisationen. Även interorganisatoriska 

relationer bidrar till lärande och innovation enligt Zahra et al. (2000:926). 

 

Enligt Wang & Noe (2009:115) beror organisationers framgång med kunskapshantering på 

kunskapsutbytet inom den egna organisationen, vilket enligt oss gör det intressant att undersöka hur 

organisationer skapar kunskapsutbyte. 

 

För att företag ska lyckas skapa kunskapsutbyte är det enligt Lindsay et al. (2003:7) viktigt att 

organisationer ser till att individer skapar relationer mellan varandra. Kunskapsutbytet är enligt 

Lindsay et al. (2003:7) viktigt då den befintliga litteraturen pekar på att kunskapsutbyte spelar en 

avgörande roll avseende konkurrensfördel för tjänsteföretag. 

 

Lärandet skapas i en organisation då kunskap i en del av organisationen effektivt överförs till en 

annan del av organisationen och sedan används till att lösa den avdelningens problem eller skapar 

nya kreativa insikter för avdelningen enligt Goh (2002:23). Det gäller dock enligt Alavi & Leidner 

(2001:119) att veta till vilken del av organisationen kunskapsutbytet bör ske. Kunskapen ska hamna 

där den behövs och kan användas. 

 

Det finns meningsskiljaktigheter inom forskningen rörande vilken organisationskultur ett företag 

bör ha för att lyckas med det interna kunskapsutbytet. Exempelvis anser Tsai (2002:179) att företag 

med hierarkisk struktur är den organisationsform som gagnar organisationer mest vid 

kunskapsutbyte. Medan Goh (2012:25) anser att det är en för stor dimension att prata om en 

organisationsform vid kunskapsutbyte. Forskaren tycker att det är viktigare att fokusera på den 

mindre dimensionen samarbete. 

 

Det finns många modeller i hur organisationer kan skapa kunskapsutbyte. En av dessa modeller är 

Kostovas (1999:1) som anser att det finns tre faktorer på tre nivåer som påverkar kunskapsutbytet. 

Dessa är land, organisation och individ. Dessa får oss att fundera och reflektera över expansion i 

allmänhet. 
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De senaste decennierna har det runt om i världen varit en snabb tillväxt av formella 

organisationer inom alla samhällssektorer enligt Meyer & Bromley (2013:366). Detta har lett till 

att organisationer expanderat i tekniskt svåra-, politiska- samt i sociala sammanhang. Även frågor 

som berör utbildning har utvecklats enligt Meyer & Bromley (2013:367). Inom de sociala 

sammanhangen är målen oklara, det ömsesidiga beroendet lågt och orsakssambandens struktur 

otydliga enligt Meyer & Bromley (2013:367). En nyckelförklaring till denna komplexitet är 

enligt Meyer & Bromley (2013:368-369) de globala förändringarna i kulturen. På grund av den 

snabba förändringen anser vi att det behövs ytterligare forskning inom detta område. 

 

Von Krogh, Nonaka & Aben (2001:421) har utvecklat en modell som ska hjälpa företag att 

hantera sin kunskap. För att förbättra den egna organisationen bör organisationer ta till sig av 

förslag för att förbättra den lokala tillverkningstraditionen enligt Von Krogh et al. (2001:424). Ett 

förslag från Von Krogh et al. (2001:424) är att testa idéerna på en grupp vänner innan de 

implementeras i den lokala organisationen. Då skapas förutsättningarna för att få ett bra 

kunskapsutbyte. Vi tycker att denna idé är bra och tror att den kan föra med sig mycket gott, 

samtidigt tror vi att organisationer skulle ha stor hjälp av modeller att följa då det gäller kunskap.  

 

Organisationer har enligt Von Krogh et al. (2001:424) flera kunskapsområden till sitt förfogande. 

De kan utveckla nya kunskapsområden alternativt fördjupa och bredda sin kunskap inom ett valt 

område. Nya kunskapsområden kan enligt författarna vara till exempel skapandet av nya 

uppgifter, ny information och ny tydlig kunskap på individ- och kollektivnivå(424). För att skapa 

ny kunskap och därmed uppnå strategiska mål anser Von Krogh et al. (2001:426) att det behövs 

kunskapsstrategier inom organisationer. Denna definition passar enligt oss bra in på 

kunskapsområden då organisationer bör se på kunskap genom att fokusera på processen istället 

för dess innehåll enligt Von Krogh et al. (2001:426). Detta leder till att organisationer får ny 

kunskap genom att veta sin startpunkt och genom dessa lägga upp strategier för hur mål ska 

uppfyllas enligt Von Krogh et al.(2001:426). Till sist anser även Von Krogh et al. (2001:426) att 

denna definition innebär att organisationer förstår att även andra delar av organisationen kommer 

att förändras i skapandeprocessen av ny kunskap. 

 

På grundval av ovanstående definition anser Von Krogh et al. (2001:426) att strategier innebär att 

organisationer väljer hur de ska avsätta resurser inom organisationens kunskapsområden och 

processer. Organisationer kan enligt Von Krogh et al. (2001:427) tjäna mycket på att bygga 

strategier utifrån kunskap. Vi tror att det är viktigt att organisationer på ett omsorgsfullt sätt väljer 

ut vilka strategier de ska använda sig av för att utveckla en organisation i önskad riktning. 
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Vi tror som Von Krogh et al. (2001:428) att risken för att upprepa misstag minskar väsentligt då 

arbetskamrater har ett högt förtroende inom gruppen och därför delar med sig av sin kunskap. 

 

Utifrån ovanstående samt efter samtal med flertalet av Sveriges mäklarkedjor tycker vi oss kunna 

se ett “gap” då det kommer till det interna kunskapsutbytet inom de internationella 

mäklarkedjorna. Detta styrks ytterligare av Lindsay et al.(2003:19) forskning. De menar att det 

skulle behövas ytterligare forskning kring den dubbla relationen mellan tjänstebaserade 

moderföretag och deras utländska dotterbolag. Därvid avses termer som kunskapsöverföring, 

lärande och kompetensutveckling. Vilket vi tycker ringar in vårt syfte på ett bra sätt. 

 

För att besvara vårt syfte kommer vi i den teoretiska referensramen att fokusera på artiklar som 

rör områdena kunskapshantering, betydelsen av internationell expansion, kunskapsutbyte samt 

vad som är viktigt vid expansion.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur svenska tjänstebaseradeföretag på en internationell 

marknad skapar internt kunskapsutbyte mellan huvudkontor och lokalkontor. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i vår undersökning koncentrerat oss på fastighetsmäklarbranschen i det geografiska 

området Storstockholm – Spanien. (Se bilaga 5.1 samt 5.2). Ytterligare begränsning har varit att 

organisationernas huvudkontor ska ligga i Storstockholm, det ska finnas minst ett par lokalkontor 

i Sverige samt ett lokalkontor i Spanien. Studien begränsas även till att vi enbart undersöker 

organisationerna på lednings- och chefsnivå. Vi har även valt att avgränsa oss inom den interna 

kommunikationen, det vill säga kommunikationen som sker internt inom organisationen. 

 

1.5 Disposition 

Figur 1 finns med för att tydliggöra arbetets struktur för läsaren. Den visar på samtliga kapitel 

som tas upp i arbetet i tur och ordning. Arbetsdispositionen är enbart till för att ge läsaren en 

första överblick av arbetet. För en mer detaljerad bild rekommenderar vi läsaren att se arbetets 

innehållsförteckning. 

 

 



 

8 
 

 

 

 

Figur 1, arbetsdisposition, egen
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras olika definitioner, tidig forskning och implikationer. Den teoretiska 

referensramen börjar med hur olika forskare definierar kunskap för att få förståelse om ämnet 

sedan presenteras olika syn på kunskapsutbyte, kunskapshantering, expansion, internationella 

företags konkurrensfördel, strategier för kunskapsutbyte vid expansion, strukturerade system vid 

internationell expansion, vikten av relationer och lärande, organisationskultur som gynnar 

kunskapsutbyte, traditionellt vs. modernt- kunskapsutbyte samt virtuellt kunskapsutbyte. Sedan 

tillämpas det en State-of-the-art för varje underrubrik i den teoretiska referensramen. Sedan 

presenteras en egen modell och avslutningsvis presenteras två frågeställningar. 

 

2.1 Kunskap 

Kunskap är ett brett och abstrakt begrepp som har debatterats sedan den klassiska grekiska eran 

enligt Alavi & Leidner (1999:5). Kunskap är information som innehas av en person. Denna kan 

vara personlig eller subjektiv, information om fakta, begrepp, tolkningar, idéer, iakttagelser och 

bedömningar enligt Alavi & Leidner (1999:6). Ytterligare definition på kunskap är enligt Alavi & 

Leidner (2001:110) och Jeffery & Russell (2005:143) en välgrundad tro där företag får förmågan 

att effektivisera och åtgärda den egna organisationen. Saka, Kubo & Pan (2001:466) och 

Davenport & Prusaks(2000:15) definierar kunskap som något som är mer än enbart information, 

det innehåller bland annat medarbetares färdigheter och erfarenheter. Kunskapen är därför alltid 

knuten till personen som innehar den enligt Davenport & Prusaks (2000:15) och Van Hooff & 

Ridder (2004:117).  Det finns flertalet perspektiv på vad kunskap är för något, exempelvis ett 

tillstånd av åtanke, ett objekt, en process, ett tillstånd av att ha tillgång till information eller en 

förmåga enligt Alavi & Leidner (2001:110) 

 

Ytterligare en definition på kunskap är Bartol & Srivastavas (2002:65). De tolkar kunskap som 

innehåll av information, idéer och kunskap som är relevanta för uppgifter som utförs av individer, 

team, enheter och organisationen som helhet.  

 

För att organisationer ska kunna behålla konkurrenskraft och hållbarhet i ett växande företag 

behöver de ständigt skapa ny kunskap enligt Nonaka, Kodama, Hirose & Kohlbacher (2014:137) 

och Von Krogh et al.(2001:424).  

 

Kunskap har beskrivits som “ett tillstånd eller faktum av att veta” där förståelse uppnås genom 

erfarenhet eller studier av dessa tillstånd enligt Alavi & Leidner (2001:111). Bland forskare har 

det konstaterats att kunskap är den mest framstående resursen för företag. Det är även viktigt att 
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kunna integrera flera olika kunskapsbaser enligt Grant (1996:384). Kunskap är enligt Saka et al. 

(2001:468) socialt konstruerat och bygger på erfarenheter.  

 

Det finns ett flertal olika synpunkter på kunskap. Men dessa är några som vi valt att presentera 

för att få förståelse om det som vår uppsats kommer att behandla.  

 

När personer har kunskap inom sig måste organisationer få en förståelse för hur de ska få dessa 

att dela med sig av sin kunskap. Detta kallas kunskapsutbyte och kommer att behandlas i följande 

rubrik.  

 

2.2  Kunskapsutbyte 

En viktig fråga som lyfts inom företag idag är hur organisationer ska uppmuntra medarbetare att 

dela kunskap mellan sig inom organisationen enligt Tsai (2002:179) och Bartol & Srivastava 

(2002:68). 

 

Det finns olika typer av samarbeten inom organisationer, informella och formella som lyfts fram i 

en modell av Tsai (2002:179). Inom formella samarbeten är medarbetare villiga att samarbeta och 

delar med sig av sin kunskap om företaget. Medan informella samarbeten sker då medarbetare 

delar med sig av de sociala aspekterna enligt Tsai (2002:179). För att kunna uppnå ett 

framgångsrikt kunskapsutbyte krävs det en blandning av dessa två samarbetstyper enligt Tsai 

(2002:180). Formella och informella organisatoriska regler skapar kopplingar mellan medarbetare 

inom organisationer. Detta oberoende av det mänskliga beteendet, som till exempel att införa 

begränsningar för medlemmarnas beteende samt förse dem med resurser för att genomföra 

särskilda aktiviteter i organisationen enligt Holmqvist (2004:71). En lärandeprocess är enligt 

Holmqvist (2004:72) då medarbetare utbyter erfarenheter med varandra och gemensamt utnyttjar 

varandras kunskap. Denna lärandeprocess kallas för ”intraorganizational”.    

 

En organisations kunskapskapacitet är beroende på hur nära de olika delarna av organisationen 

står varandra, samt i vilken utsträckning avdelningar delar och utnyttjar kunskap mellan varandra 

samt om denna kunskap integreras enligt Tsai (2002:180) och Vidic (2013:105). Kunskapsutbyte 

sker enligt Von Krogh et al. (2001:428) bäst då medarbetare har förtroende mellan sig och risken 

för att återupprepa information minskar. Detta leder även till kreativitet och entreprenörskap 

inom en organisation. Gott kunskapsutbyte mellan medarbetarna främjar även samarbeten och 

skapar förtroende enligt Tsai (2002:187). En dominerande metafor är “den mänskliga 
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gemenskapen” där kunskapsutbyte till största delen sker mellan medarbetarna enligt Saka et al. 

(2001:468). 

 

Då organisationer skapat ett kunskapsutbyte mellan medarbetare är det viktigt att de vet hur de 

ska hantera och bevara denna kunskap. Detta kallas kunskapshantering och kommer att behandlas 

i följande rubrik.   

 

2.3 Kunskapshantering 

Under senare år har begreppet kunskapshantering blivit vanligare. Många individer och 

organisationer lägger därför större vikt på att bevara kunskap enligt Liebowitza & Megbolugbe 

(2003:189) och Sabherwal & Becerra-Fernandez (2003:227). 

 

Kunskap ska hanteras och bevaras enligt Alavi & Leidner (1999:7) och Liebowitza & 

Megbolugbeb (2003:189). Organisationer skapar olika strategier för att skapa bättre kunskap och 

även för att kunna integrera kunskapen inom organisationen enligt Alavi & Leidner (1999:7) och 

Vidic (2013:103).  För att kunna hantera information och kunskap använder organisationer olika 

datasystem som underlättar kommunikationen och informationsutbytet. Organisationer har i 

större utsträckning börjat tillämpa informationssystem som utformats specifikt för att underlätta 

insamling, integrationen och spridningen av organisatoriskt kunskap menar Alavi & Leidner 

(1999:7) och Sabherwal & Becerra-Fernandez (2003:226). Detta gäller särskilt de företag som 

konkurrerar fundamentalt med sin tjänst och expertis så som konsultverksamhet och 

professionella tjänsteföretag enligt Alavi & Leidner (1999:7). 

 

Chefer försöker enligt Alavi & Leidner (1999:13) lära medarbetare att det finns olika typer av 

kunskap. Däribland kundinformation, produktinformation, marknadsinformation och 

informationen om konkurrenterna. Detta ger medarbetare en bättre helhetsbild av organisationen 

och även bättre kunskap om vad organisationen behöver arbeta med. Alavi & Leidner (2001:113) 

och Van Hooff & Ridder (2004:126) menar att kunskapshantering finns för att öka 

innovationsförmågan och lyhördheten inom organisationer. 

 

Alavi & Leidner (2001:114) menar att hanteringen av kunskap är ett viktigt verktyg inom 

organisationer.  Liebowitza & Megbolugbe (2003:189) hävdar att kunskapshantering handlar om 

hur organisationer bäst utnyttjar kunskap internt och externt. Detta är ett viktigt verktyg då bra 

system ger medarbetare möjligheten att gå tillbaka till sparad kunskap som bevarats inom 

organisationens databaser och nät. Dessa verktyg gör att organisationer blir allt effektivare då 
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företag kan spara information om tidigare projekt. Vilket leder till att medarbetare kan ägna mer 

av sin tid till att lära sig om kundens behov och beteende menar Alavi & Leidner (2001:114). 

 

En god kunskapshantering gör enligt Liebowitza & Megbolugbe (2003:196) så att organisationer 

ökar sin innovationsgrad, vilket leder till att det skapas idéer till nya produkter och tjänster. 

 

När en organisation vet vad kunskap är, har ett fungerande kunskapsutbyte och 

kunskapshantering kan de börja fundera på att expandera. Detta kommer att behandlas i följande 

rubriker.  

 

2.4  Expansion 

Något som gynnar kunskap är expansion enligt Saka et al. (2001:465) och Easterby-Smith, Lyles 

& Tsang (2008:678). Vid expansion har organisationer stor nytta av kunskap enligt Von Krogh et 

al. (2001:421). Organisationer som expanderar utvecklas utifrån medarbetares och 

samarbetspartners kompetens, vilket leder till ny kunskap och till större möjlighet att nå framgång 

enligt Von Krogh et al. (2001:421). Grant (1996:384) nämner att organisationer, för att kunna 

expandera framgångsrikt, behöver integrera organisationens kunskap med den lokala marknaden. 

Även Wasko & Faraj (2005:36) anser att en organisations medarbetare gynnas av externa 

nätverksanslutningar. De får tillgång till ny information, kunskap och idéer som inte är 

tillgängliga på det lokala kontoret. 

 

Under de senaste åren har expansion ökat mycket inom organisationer enligt Meyer & Bromley 

(2013:367). Expansionens framgång har lett till att organisationer utvecklats under de senaste 

decennierna. Verksamheten fokuseras mer på långsiktiga relationer, sociala nätverk, mänskliga 

resurser och den interna kunskapen som delas inom organisationen enligt Saka et al. (2001:466). 

Den kritiska framgångsfaktorn för expansionens kunskapsutbyte är förtroende mellan 

medarbetarna och organisationen i sin helhet. Därmed behövs det teknik samt social kompetens 

för att kunna styra detta enligt Saka et al. (2001:468). 

 

Expansion kan även innebära att organisationer fördjupar sig i ett befintligt kunskapsområde eller 

skapar sig ny kunskap enligt Von Krogh et al.(2001:424). Detta kan göras på både individuell och 

kollektiv nivå enligt författarna. Enligt Meyer & Bromley(2013:367) kan expansion vara att 

organisationer arbetar med att till exempel skydda miljön, främja mindre grupper. 
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Vi tycker att det är viktigt att framhäva fördelarna med att expandera internationellt vilket 

kommer att behandlas i följande rubrik. 

 

2.5  Internationella företags konkurrensfördel 

Mångfalden av de organisationer som har en internationell satsning förbättrar sin kunskap genom 

lärande som är baserad på en interaktion med de lokala kunskapsbaser och exponeringar för olika 

innovationssystem. Detta främjar även lärandet och innovationen inom organisationer och detta 

är en stor konkurrensfördel enligt Zahra et al. (2000:926), Easterby-Smith, Lyles & Tsang 

(2008:677) och Nielsen & Nielsen (2009:1050). I synnerhet i det framväxande kunskapssamhället 

är konkurrenskraften inom organisationer allt mer som nyckel till olika typer av kunskap enligt 

Saka et al. (2001:465).  

 

Vid en jämförelse mellan lokalt ägda företag vs utlandsägda globala företag, kan konsumenterna 

föredra ett märke framför annat beroende på stödjande ledtrådar såsom lokalt värde på 

varumärket, ursprungsland och hemlandets partiskhet enligt Winit (2014:120). 

 

Vid en expansion är det viktigt för organisationer att ha en tydlig strategi och strukturerade 

system för expansionen. Vilket kommer behandlas i följande rubriker.  

 

2.6 Strategier för kunskapsutbyte vid expansion 

Organisationer expanderar idag mer och mer enligt Lindsay et al. (2003:7). Organisationer anser 

ofta att medarbetare lär sig som mest av varandra i praktiken vid expansion. Detta då de kan 

plocka upp små knep från varandra och därigenom förbättra sin egen förmåga, vilket i längden 

gynnar hela organisationen enligt Von Krogh et al. (2001:424) och Hsu (2008:1316). Expansion 

skapar enligt Von Krogh et al.(2001:424) och Hsu (2008:1316) ett klimat som ger goda 

förutsättningar för att utveckla medarbetares idéer och samarbetsvilja. Expansion ger även goda 

förutsättningar för ökat kunskapsutbyte samt leder till att organisationer får ytterligare en 

konkurrensfördel enligt Saka et al. (2001:465) och Tagliaventi & Mattarelli (2006:293). 

 

Mekanismen för att nå ett lyckat resultat vid expansion är via ömsesidig positiv feedback där 

medarbetarna inom organisationen delar med sig av erfarenhet och kompetens enligt Holmqvist 

(2004:71). Därmed lär sig medarbetare av varandras kunskap, vilket gör att organisationer måste 

expandera för att skapa ny kunskap. Annars riskerar organisationer på sikt att inte utvecklas och 

få in ny kunskap. Vilket Holmqvist (2004:71) menar leder till att organisationerna blir 

beteendemässigt stängda.      
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Organisatoriskt kunskapsskapande innebär olika former av utveckling, nytt innehåll, ersättning av 

befintlig fakta eller ny kunskap som växer fram enligt Alavi & Leidner (2001:116).  Vid 

expansion menar Saka et al. (2001:465) att det är viktigt med strategier för att kunna ha kontroll 

över organisationen. 

 

För att kunna expandera gäller det att ha kontroll över organsationen. En av modellerna som Saka 

et al. (2001:474) använder är arbetsrotationer. Modellen visar att det är bra för organisationer att 

det finns arbetsrotation för medarbetare. Vilket innebär att medarbetare byter arbetsuppgifter. 

Detta då medarbetarna lär sig att nätverka och därigenom får in mer information, vilket leder till 

personlig utveckling (Saka et al., 2001:474).  

Detta tycker chefer har bra resultat inom organisationer då de tycker att information sprids 

mycket snabbare och detta är kunskapsutbyte enligt Saka et al. (2001:474). Arbetsrotationer 

verkar hjälpa till att bygga upp en atmosfär av förtroende mellan medarbetarna och 

organisationen. Detta ökar bland annat känslan för arbetet och det skapar kamratskap enligt Saka 

et al. (2001:474) och Nielsen & Nielsen (2009:1031). 

Utöver att ha en tydlig strategi vid expansion kan företag ta ytterligare hjälp av olika modeller. 

Detta för att bryta ned strategin i delmål. Vilket behandlas i följande rubrik.   

 

2.7 Strukturerad system vid internationell expansion 

Kostova (1999:308), Grant (1996:385) och Calabrese, Costa, Menichini, Rosati & Sanfelice 

(2013:50) anser att internationella organisationer, för att nå framgång, behöver en modell för hur 

kunskapsöverföring ska ske. En anledning till att Kostova (1999:308) anser att det behövs 

modeller för kunskapsöverföring beror på att hon vid intervjuer med chefer för Dotterbolag 

upptäckte en frustration mot huvudkontoren från cheferna på Dotterbolagen. 

 

I sin egen modell har Kostova(1999:308) lyft fram tre faktorer på tre olika nivåer. Nivåerna är 

land, organisation och individ(308). De tre faktorerna Kostova (1999:313) lyfter fram i sin 

modell om kunskapsutbyte är sociala sammanhang, organisatoriska sammanhang och 

sammanhang vid relationer. Det sociala sammanhanget syftar till hur lika hemlandet och 

mottagarlandet är i den berörda frågan enligt Kostova (1999:316). Medan det organisatoriska 

sammanhanget syftar till att mottagarens organisationskultur påverkar kunskapsutbytet enligt 

Kostova (1999:316). Slutligen syftar Kostova (1999:317) med relationssammanhang på 

kunskapsutbytet till individerna som deltar i utbytet. Kostova (1999:319) menar på att 

kunskapsutbyte har större chans att lyckas då medlemmarna har en positiv syn på Moderbolaget. 
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Även Zahra et al. (2000:926) anser att “mjuka” resurser som till exempel interorganisatoriska 

relationer bidrar till lärande och innovation. 

 

Att kunna fånga upp medarbetares enskilda kunskap kan vara en nyckelfaktor till varför en 

organisation är framgångsrik enligt Grant (1996:385). För att detta ska fungera och för att 

företagen ska kunna konkurrera på en ny marknad, behövs det mycket kunskap. Konsten är att 

kunna anpassa produkten eller tjänsten som företaget erbjuder efter den nya marknaden. Detta är 

avgörande för organisationens framgång Grant (1996:385). Enligt Cervino et al. (2012:3) är det 

vid en internationell etablering viktigt att man har en strategi där man behandlar frågor som grad 

av engagemang, investeringsrisk, kontrollfunktioner, vinstdelning med mera. 

 

Tsai (2001:1002) har kommit fram till att tillgången av extern åtkomst till kunskap samt den 

interna inlärningsförmågan påverkar innovationsgraden och prestandan inom  organisationer. 

Vilket styrker Kostovas (1999:319) modell om att sociala sammanhang, organisatoriska 

sammanhang och sammanhang vid relationer påverkar kunskapsutbytet. 

 

Enligt Zahra et al. (2000:926) förbättrar organisationer i internationella affärsmiljöer sin kunskap 

genom lärande via interaktion med lokal kunskap samt via olika innovationssystem. Därför är det 

enligt Zahra et al. (2000:926) viktigt med system som rör processen runt interaktion då det 

underlättar förhållandet mellan internationell expansion och teknisk utbildning inom 

organisationer. I processen som Zahra et al. (2000:926) föreslår bestämmer chefer vilken ny 

kunskap som skapats, utvärderar kunskapens potentiella värde samt utvärderar hur kunskapen kan 

vara till nytta och användas inom den egna organisationen. 

 

Utbildning är något som Saka et al. (2001:466), Anderson & Skinner (1999:241) och Barkema & 

Vermeulen (1998:19) lägger stor vikt på. De anser att dessa processer är centrala för 

kunskapshantering. Det är inte bara utbildning som gynnar kunskapsutbytet utan även att lära sig 

från andra medarbetare, från deras framgångar och misslyckande enligt Liebowitza & 

Megbolugbe (2003:196).       

 

För att lyckas med strategierna och delmålen är det viktigt för organisationer att medarbetare är 

utbildade och att de finns relationer inom organisationen. Vilket vi kommer att presentera i 

följande rubrik. 
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2.8 Vikten av relationer och Lärande 

Relationer mellan medarbetare inom organisationer är viktigt. Detta för att lyckas skapa en god 

kommunikation och kunskapsutbyte. Fielding (2006:10) definierar kommunikation enligt 

följande: 

 

"Kommunikation är en transaktion där deltagarna tillsammans skapar mening genom utbyte av 

symboler” 

 

För att kunna uppnå detta menar Saka et al. (2001:465) att organisationerna skall bygga upp 

förtroende mellan medarbetarna och även personliga sociala nätverk. Enligt Saka et al. 

(2001:466) och Nielsen & Nielsen (2009:1051) är processer och rutiner den sociala dimensionen 

av kunskapshantering. Det vill säga att det är själva betoningen av första samspelet mellan delad 

kunskap som skapar långsiktiga relationer och även sociala nätverk. Därför anser Saka et al. 

(2001:466) och Priem & Butler (2001:35) att relationer vid kunskapsutbytet är viktigt och även 

lärorikt. 

 

 

Figur 2: Lärprocess, Holmqvist (2004) 

 

Figur 2 visar att om medarbetarna samarbetar med andra så skapar de variation i sina 

erfarenheter. Medarbetarna blir då mer öppna och fokuserade enligt Holmqvist (2004:73). Denna 

modell kan syntetiseras i fyra organisatoriska läroprocesser som binder ihop fyra olika lärande. 

Dessa processer leder till ökad tillförlitlighet i organisationens erfarenhet enligt Holmqvist 

(2004:73). 

 

Mycket av den kunskap som medarbetare inom en organisation har är värdefull för 

organisationen, vilket leder till en stor förlust för en verksamhet om medarbetare slutar på 
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företaget enligt Saka et al. (2001:468). Medarbetarnas kunskap anses även som en viktig resurs 

som är unik för varje enskild individ enligt Wasko & Faraj (2005:36). På grund av detta anser 

Saka et al. (2001:468) att den primära uppgiften vid kunskapshantering är att uppmuntra 

kunskapsutbyte mellan medarbetare. 

 

Wasko & Faraj (2005:35) och Jeffery & Russell (2005:142) nämner även i sin forskning att 

kunskap länge har setts som en värdefull resurs för organisatorisk tillväxt och en ihållande 

konkursfördel. En organisations lärande är den erfarenhetsmässiga produktionen och 

reproduktionen av organisatoriska regler, vilket leder till beteendestabilitet eller 

beteendeförändringar enligt Holmqvist (2004:71).  

 

Enligt Wasko & Faraj (2005:38) vill medarbetare ibland inte dela med sig av sin kunskap, då de 

anser att det förlorar en del av sitt egna och unika värde. Därmed är det inte alltid alla som vill 

anstränga sig och dela med sig av sin kunskap då det anser att de förlorar tid och kunskap på det 

samt att de anser att de måste anstränga sig enligt Wasko & Faraj (2005:37). 

 

För att lyckas skapa relationer mellan medarbetare är det viktigt att organisationen förstår på 

vilket sätt organisationskulturen påverkar kunskapsutbytet. Vilket vi kommer att gå in på djupare 

i nästa rubrik. 

 

2.9 Organisationskultur som gynnar kunskapsutbyte 

För att åstadkomma kunskapsutbyte på ett effektivt sätt gäller det att ha olika tekniker som gör att 

detta fungerar inom den enskilda organisationen. Tekniken som passar olika organisationer kan 

variera och detta beror på storlek och den befintliga tekniska infrastrukturen som organisationen 

har enligt Alavi & Leidner (1999:12). Därav anser Liebowitza & Megbolugbeb (2003:192) och 

Fugate, Stank & Mentzer (2008:248) att organisationskulturen och hur kunskapshanteringen sker 

påverkas av organisationens strategiska och affärsmässiga mål. Därför är det viktigt att ledningen 

engagerar sig och är delaktig i hur kunskapshantering skall ske och använder sig av 

medarbetarnas feedback och utvärderingar enligt Liebowitza & Megbolugbeb (2003:192) och 

Chad, Craig & Ying-Chieh (2008:1032). Enligt Yang & Chen(2007:106) bör en organisation som 

vill öka sin kunskapsdelning fokusera på att utveckla interpersonella-, strukturella- och 

nätverksrelationer.  

 

Utveckling och kunskapsintegration mellan medarbetare i organisationer är viktiga ingredienser i 

organisatoriska funktioner enligt Jeffery & Russell (2005:140). Organisationskultur är ett av de 
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viktigaste verktygen som en ledare har för att nå organisationens mål effektivt enligt Jeffery & 

Russell (2005:142) och Hsu (2008:1316). Därför finns det olika chefstyper som kan påverka 

kunskapsutbytet på olika sätt mellan medarbetare inom organisationer. En av dessa chefsstilar 

inom organisationer är det så kallade kulturbaserade perspektivet, där chefer som tillhör 

kunskapshanteringen skall ha inlärning och förståeligt kommunikation med deras medarbetare 

enligt Alavi & Leidner (1999:12) och Jeffery & Russell (2005:140).  

 

En öppen organisationskultur där framförallt medarbetare delar med sig av sina färdigheter och 

erfarenheter gynnar kunskapsutbytet enligt Saka et al. (2001:466). Författarna menar även att den 

sociala interaktionen blir dessa organisationers konkurrensfördel. 

 

 

Figur 3: Sociala livscykeln av kunskapsbearbetning, Jeffery & Russell (2005) 

 

Figur 3 visar på den sociala livscykeln av kunskapsbearbetning enligt Jeffery & Russell 

(2005:142). Denna förklarar ett flertal olika mönster av nätverk inom högre utbildningar. I 

modellen skapas kunskap genom att flera avdelningar samarbetar för att använda kunskapen och 

på så sätt uppnå komplicerade mål. Vilket leder till att dessa personer uppnår en högre förståelse 

för komplexa frågor än om de inte hade samarbetat enligt Jeffery & Russell(2005:142).  

 

Jeffery & Russell (2005:144) menar på att det finns olika typer av ledarroller som uppmuntrar 

kunskapsutbytet, problemlösning och bearbetningsmiljö på olika sätt. Författarna beskriver de sex 

olika ledarroller enligt följande: 

 

“Environment manager” där ledarens uppgift är att bryta negativa organisatoriska beteende och 

att etablera nya metoder för organisatorisk problemlösning. Jeffery & Russell (2005:144) antyder 

att dessa ledare anser att det finns kunskapsluckor och vill förändra miljön för att få ett bättre 

kunskapsflöde. Denna ledarroll ska genomsyras av öppenhet mot andra medarbetare inom 

organisationen. 
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Den andra ledarrollen som Jeffery & Russell (2005:144) presenterar i sin forskning är “Network 

manager”. Denna ledare anser att det, för att kunna lösa kunskapsluckor, behövs undersökningar, 

tester och validerade lösningar. Den största styrkan i denna ledarroll är expertis om hela företaget, 

för att kunna stärka organisationen i sin helhet menar Jeffery & Russell (2005:144).  

 

Den tredje ledarrollen är den så kallad “Policy manager”. Denna ledarroll menar på att en tydlig 

organisationspolitik ger hela företaget en bättre vägledning i kunskapsbearbetning, tydligare 

roller och individuell handling. Detta uppmuntrar till ärlighet och öppenhet enligt Jeffery & 

Russell (2005:144). 

 

“Crisis manager” är den fjärde ledarrollen enligt Jeffery & Russell (2005:144). Kriser kan leda 

till en miljö för lärande. Där behövs det en ledare som kan ta kontroll över dessa situationer. Det 

vill säga en ledare som kan ta makten och kontrollen när sådana situationer uppstår oberoende på 

kunskapsluckor menar Jeffery & Russell (2005:144).  

 

“Knowledge gap identifier” bör har förmågan att identifiera kunskapsluckor för att motverka 

eventuella hot mot organisationen. Denna ledare skall även hitta lämpliga resurser för att 

identifiera kunskapsgapet enligt Jeffery & Russell (2005:144). 

 

“Future leader preparations” har som uppgift att förbereda framtida ledare. De som ska bli ledare 

måste utbildas då de är särskilt utsatta för situationer där de behöver mer kunskap än övriga 

medarbetare. Vilket gör att de måste klara av att bearbeta ny kunskap enligt Jeffery & Russell 

(2005:144). 

 

Att få ett lyckat kunskapsutbyte mellan medarbetare i organisationer har under flera decennier 

varit ett problem. Wasko & Faraj (2005:35) menar att människor inte bidrar med sin kunskap ifall 

de inte känner eller upplever att det förbättrar deras professionella rykte och de behöver även 

känna tillit. Chiu et al. (2006:1883) motsäger dock detta i sin forskning där resultaten visar på att 

tilliten inte har en betydande inverkan på mängden av kunskapsutbyte inom organisationer. De 

anser att en möjlig förklaring till detta kan vara att individer är villiga att dela sin personliga 

kunskap på grund av nära samspel mellan medarbetarna, rättvist kunskapsutbyte, utan att 

nödvändigtvis lita på andra medlemmar enligt Chiu et al. (2006:1883) och Jeffery & Russell 

(2005:144).  
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Det interna kunskapsutbytet inom en multinationell organisation kräver enligt Tsai (2012:179) en 

formell hierarkisk struktur. Detta motsäger sig dock Saka et al. (2001:466) i sin teori. Det vill 

säga att det finns olika teorier som motsäger varandra och det beror på vad det är för verksamhet 

som bedrivs enligt författarna ovan. 

 

Slutligen är det viktigt för organisationer att känna till hur de kan utbyta kunskap med varandra. 

Både genom hur kunskapsutbyte traditionellt sätt har skett och hur det moderna kunskapsutbytet 

sker.   

 

2.10 Traditionellt vs. modernt kunskapsutbyte 

Det sker förändringar i organisationer och deras verksamhet idag i världen. Mycket händer inom 

system och teknologi som har förändras enligt Saka et al. (2001:466). För att organisationer ska 

kunna lyckas behöver de hänga med i dessa förändringar. “Nya eran” som Saka et al. (2001:466) 

nämner i sin forskning representerar de nya organisationerna och vad som anses vara viktigt hos 

dem idag. Två exempel är information och kommunikationsteknik. 

 

Det moderna och traditionella kunskapsutbytet skiljer sig mycket åt då teknologin utvecklats 

mycket i dagens samhälle enligt Saka et al. (2001:466). Modernt kunskapsutbyte sker idag enligt 

Wasko & Faraj (2005:37) via datorbaserade program, vilket används som ett komplement till de 

traditionella aktiviteterna. Wasko & Faraj (2005:37) anser att det är viktigt att betona att det inte 

enbart räcker att använda sig av det moderna kunskapsutbytet, utan de fysiska mötena är 

fortfarande viktiga. Författarna anser att de personliga erfarenheterna och kunskap tappas vid ett 

modernt kunskapsutbyte(37). Wasko & Faraj (2005:37) och Chad et al. (2008:1032) lyfter även 

fram ytterligare en problematik med modernt kunskapsutbyte. Detta är att många medarbetare 

inte vill tillbringa tid på att dela med sig av sin kunskap via datorbaserade program. 

 

Samtidigt är det viktigt för organisationer att förstå på vilket sätt de kan använda sig av virtuella 

system för sitt kunskapsutbyte. Då många företag verkar internationellt och inte har möjlighet att 

ses fysiskt ofta och utbyta kunskap. Detta kommer att behandlas i nästkommande rubrik. 

 

2.11 Virtuellt kunskapsutbyte 

Intresset för tekniskt lärande och virtuellt kunskapsutbyte har ökat från både akademiska forskare 

och kommunikatörer enligt Hwang & Kim (2007:232). Bland annat har intresset för utbildning 

via internet och distansutbildningar blivit allt populärare enligt författarna. Hwang & Kim 

(2007:233) tar upp email som ett sätt att dela kunskap virtuellt. 
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Ett annat sätt att kommunicera virtuellt på är via sociala medier. Detta definieras på 

Nationalencyklopedin (2014-05-13) som ett 

 

”... samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt 

med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier 

genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som använder dem... ”  

 

Denna typ av virtuellt kunskapsutbyte intresserar företag, vilket gör att de i sina egna system 

inspireras av dessa och därför bygger upp liknande system på organisationens egna servrar enligt 

Jarrahi (2011:688). 

 

Att skapa tekniskt lärande inom internationella företag kan dock enligt Zahra et al. (2000:925) 

och Sandy & Jane (2008:618) vara en utmaning. Då det kan finnas många sidor vid en teknisk 

utbildning, vilket leder till att kunskapen kan bli splittrad och ofokuserad. En annan utmaning vid 

virtuellt kunskapsutbyte är enligt Chiu, Hsu & Wang (2006:1872);  Wasko & Faraj (2005:37)  

och Chen(2007:451) viljan att dela kunskap med andra medlemmar. Detta är av stor vikt då 

virtuella nätverk skapar sitt värde genom kunskapsutbyte enligt Chiu et al. (2006:1873). 

Samtidigt är det enligt Wasko & Faraj (2005:36) viktigt att organisationer utvecklar sin teknik för 

att kunna uppnå gott kunskapsutbyte. Detta då virtuella nätverk gör det möjligt att dela 

information snabbt, globalt och med ett stort antal individer enligt Wasko & Faraj (2005:36). 

 

Chiu et al. (2006:1883) menar att massans gemensamma förväntningar har en viktig roll på 

kunskapsutbytet. Detta gällande både dess kvalitet och kvantitet. Medan den enskilda individens 

förväntningar har en obetydlig effekt på kunskapsutbytet enligt författarna. Samtidigt menar 

Hwang & Kim (2006:232) och Sandy & Jane (2008:621) att social interaktion, ömsesidighet och 

identifiering gör så att individen utbyter mer kunskap. Dock ökar inte kvaliteten på kunskapen 

som utbyts.   

 

Vi känner att vår teori är mättad efter ovanstående rubrik och kommer därför behandla kvaliteten 

på ovanstående källor i nästa rubrik. 
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2.12 State-of-the-art 

Efter att ha studerat litteratur rörande kunskapsutbyte, insåg vi att det fanns mycket olika artiklar 

och att det för någon som är ny inom området är omöjligt att urskilja vilka artiklar som bör ses som 

relevanta för ämnet vi studerat. 

 

Vi har därför valt att göra en State-of-the-Art på ett urval av artiklarna till vårt examensarbete. 

Syftet är att värdera de vetenskapliga artiklarna vi har använt oss av i vårt examensarbete. Detta 

genom att granska antalet citeringar och reflektera över citeringens relevans i artikeln. Genom det få 

en aning om hur erkända och validerade de vetenskapliga artiklarna är av andra författare enligt 

Philipson (2014). Vi har gjort ett urval genom att ta ut de artiklar, under varje underrubrik, som har 

störst relevans i vår teori. 

 

Vi hoppas att detta ger läsaren en förståelse för hur tillförlitliga de artiklar vi använt oss av i vår 

teoretiska referensram är i praktiken. Samt för att visa läsaren vilket erkännande de olika artiklarna 

fått från andra forskare genom att ha blivit citerade och området blivit diskuterat. 

 

För att genomföra en State-of-the-Art behöver studenter på kandidatnivå enligt Philipson (2014:6) 

läsa minst 40 till 50 artiklar från de senaste fem till tio åren. Vi har läst 60 artiklar inom vårt 

område. 

Kunskap, kunskapsutbyte & kunskapshantering 

Vi vill undersöka hur organisationer utbyter kunskap internt. För att få förståelse för detta är det 

viktigt att förstå vad vi anser är kunskap. Kunskap är ett väldigt brett begrepp och vi har enbart valt 

ut ett av flera synsätt, vilken vi anser lämplig för vår studie. Då vi valde synsätt på kunskap i detta 

arbete utgick vi från våra erfarenheter gällande kunskapsutbyte inom mäklarbranschen samt från 

tidigare forskning. För att få en stadig grund att bygga arbetet utifrån. Vi märkte även att 

kunskapshantering är viktigt då vi berörde dessa begrepp. Kunskapshantering handlar om hur 

organisationer bevarar kunskap de skapat sig. Dessa tre begrepp är starkt sammanlänkande och vi 

tycker att de är viktigt att förklara dessa för att ge läsaren en bild av vårt områdesval. 

Expansion, Internationella företags konkurrensfördel, Strategier för kunskapsutbyte vid expansion 

& Strukturerade system vid internationell expansion 

Då vi undersöker mäklarföretag som expanderat till att verka på en internationell marknad anser vi 

det viktigt att ta upp expansion samt dessa företags fördelar. Detta för att ge läsaren en förståelse för 
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hur organisationer kan gå tillväga vid en expansion, fördelarna med en geografisk expansion, 

strategier vid en expansion samt de mindre strukturerade systemen vid internationell expansion. 

Detta är dock inte huvudämnet i arbetet utan skapar enbart förståelse för läsaren om vad en 

geografisk expansion kan innebära. Både dess fördelar samt utmaningar. Vi tror att det är viktigt att 

ge läsaren en bredare förståelse för vad våra respondenter står inför för utmaningar i sin vardag och 

vilka frågor som kan beröra dem. 

Vikten av relation samt lärande & Organisationskultur som gynnar kunskapsutbyte 

Då vi läste in oss på forskning om hur organisationer skapar kunskapsutbyte internt. Såg vi fort att 

flertalet forskare tog upp organisationskultur, relationer och lärande som centrala begrepp till ett 

ökat kunskapsutbyte. Vi insåg därför snabbt att det är viktigt att ge läsaren en förståelse på dessa 

begrepps påverkan på kunskapsutbytet. Forskarna säger även mot varandra angående vilken 

organisationskultur, relation samt lärande som gynnar kunskapsutbytet. Vi valde därför att validera 

artiklarna, då vi vill göra det tydligare för läsaren om artiklarnas validitet. 

Traditionellt vs modernt kunskapsutbyte & Virtuellt kunskapsutbyte 

Vi upptäckte även ett tydligt mönster då forskarna kom att nämna traditionellt och modernt 

kunskapsutbyte. Det moderna kunskapsutbytet kom enligt forskarna att omfatta den tekniska 

utvecklingen och hur individer idag utbyter kunskap virtuellt. Medan det traditionella 

kunskapsutbytet handlar om hur människan alltid utbytt kunskap via fysiska möten etcetera. Vi 

tycker att det i detta har varit viktigt att visa läsaren hur kunskapsutbyte kan ske på olika sätt. Samt 

för att visa på att forskare tycker att traditionellt och modernt kunskapsutbyte har olika betydelse i 

dagens organisationer.  
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Över varje modell har vi ett utklipp med citat från vår teori, detta för att visa på delar av 

anledningen till varför vi valde att granska dessa författares artiklar närmare genom en State-of-the-

Art. 

Fenomen X Referens Citeringar 

 

Validitet 

Underliggande 

fenomen 

X <100 Svag Validering 

 

Underliggande 

fenomen 

X >100, <500 Viss Validering 

Underliggande 

fenomen 

X >500 Väl Validering 

Tabell 1, State- of- the- art, egen 

 

2.12.1 Kunskap 

Kunskap har beskrivits som “ett tillstånd eller faktum av att veta” där förståelse uppnås genom 

erfarenhet eller studier av dessa tillstånd enligt Alavi & Leidner (2001:111). Bland forskare har det 

konstaterats att kunskap är den mest framstående resursen för företag, det är även viktigt att kunna 

integrera flera olika kunskapsbaser enligt Grant (1996:384). 

 Referens Citeringar Validitet 

Kunskap Alavi & Leidner 

(2001) 

6196 Väl Validerad 

 Grant (1996) 4543 Väl Validering 

 Bartol & Srivastava 

(2002) 

717 Väl Validerad 

Tabell 2, State-of-the-art, kunskap, egen 

 

2.12.2 Kunskapsutbyte 

Kunskapsutbyte sker enligt Von Krogh et al. (2001:428) bäst då medarbetare har förtroende mellan 

sig och risken för att återupprepa information minskar. Detta leder även till kreativitet och 

entreprenörskap inom en organisation. Gott kunskapsutbyte mellan medarbetarna främjar även 

samarbeten och skapar förtroende enligt Tsai (2002:187). 
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 Referens Citeringar Validitet 

Kunskapsutbyte Tsai (2002) 1093 Väl Validerad 

 Von Krogh et al. 

(2001) 

414 Svag Validering 

Tabell 3, State-of-the-art, kunskapsutbyte, egen 

 

2.12.3 Kunskapshantering 

En god kunskapshantering gör enligt Liebowitza & Megbolugbe (2003:196) så att organisationer 

ökar sin innovationsgrad, vilket leder till att det skapas idéer till nya produkter och tjänster. 

Organisationer har i större utsträckning börjat tillämpa informationssystem som urformas specifikt 

för att underlätta insamling, integrationen och spridningen av organisatoriskt kunskap menar Alavi 

& Leidner (1999:7). 

 

 Referens Citeringar Validitet 

 Liebowitza & 

Megbolugbe (2003) 

 

167 Väl Validerad 

Kunskapshantering Alavi & Leidner 

(1999) 

1366 Väl Validerad 

 Sabherwal & Becerra- 

Fernandez (2003) 

252 Viss Validering 

Tabell 4, State-of-the-art, kunskapshantering, egen 

 

2.12.4 Expansion 

Även Wasko & Faraj (2005:36) anser att en organisations medarbetare gynnas av externa 

nätverksanslutningar eftersom de får tillgång till ny information, kunskap och idéer som inte är 

tillgängliga lokalt på de olika kontoren. Den kritiska framgångsfaktorn för expansionens 

kunskapsutbyte är förtroende mellan medarbetarna och organisationen i sin helhet. Därmed behövs 

det tekniker samt social kompetens för att kunna styra detta enligt Saka et al. (2001:468). Under de 

senaste åren har expansion ökat mycket inom organisationer enligt Meyer & Bromley (2013:367). 

Expansionens framgång har lett till att organisationer utvecklats under de senaste decennierna.
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 Referens Citeringar Validitet 

 Wasko & Faraj (2005) 2224 Viss Validering 

Expansion Saka et al. (2001) 24 Svag Validering 

 Meyer & Bromley 

(2013) 

8 Svag Validering 

Tabell 5, State-of-the-art, expansion, egen 

 

2.12.5 Internationella företags konkurrensfördel 

Mångfalden av de organisationer som har en internationell satsning förbättrar sin kunskap genom 

lärande som är baserad på en interaktion med de lokala kunskapsbaser och exponeringar för olika 

innovationssystem. Detta främjar även lärandet och innovation inom organisationen och det är en 

stor konkurrensfördel enligt Zahra et al. (2000:926).  

 Referens Citeringar Validitet 

Internationella 

företags 

konkurrensfördel 

 

Zahra et al. (2000) 

1581 Väl Validerad 

Tabell 6, State-of-the-art, Internationella företags konkurrensfördel, egen 

 

2.12.6 Strategier för kunskapsutbyte vid expansion  

Mekanismen för att nå ett lyckat resultat vid expansion är via ömsesidig positiv feedback där 

medarbetarna inom organisationen delar med sig av erfarenhet och kompetens enligt Holmqvist 

(2004:71). För att kunna expandera gäller det att ha kontroll över organsationen. En av modellerna 

som Saka et al. (2001:474) använder är arbetsrotationer vilket innebär att medarbetarna som har 

haft tidigare samarbete på samma avdelning vill nätverka och få in mer information för att kunna 

utvecklas. 
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 Referens Citeringar Validitet 

 Saka et al. (2001) 24 Svag Validering 

Strategier för 

kunskapsutbyte vid 

expansion 

Holmqvist (2004) 419 Väl Validerad 

 Nielsen & Nielsen 

(2009) 

85 Viss Validering 

 

Tabell 7, State-of-the-art, Strategier för kunskapsutbyte vid expansion, egen 

 

2.12.7 Strukturerade system vid internationell expansion  

Kostova (1999:308) och Grant (1996:385) anser att internationella organisationer, för att nå 

framgång, behöver en modell för hur kunskapsöverföring ska ske. En anledning till att Kostova 

(1999:308) anser att det behövs modeller för kunskapsöverföring beror på att hon vid intervjuer 

med chefer för Dotterbolag upptäckte en frustration mot huvudkontoren från cheferna på 

Dotterbolagen. 

 Referens Citeringar Validitet 

Strukturerade 

system vid 

internationell 

expansion 

Kostova (1999) 

 

1291 Väl Validerad 

 Barkema & 

Vermeulen (1998) 

1190 Väl Validerad 

Tabell 8, State-of-the-art, strukturerade system vid internationell expansion, egen 

 

2.12.8 Vikten av relationer samt lärande   

Relationer mellan medarbetare inom organisationer är viktigt, detta för att få en god kommunikation 

och även för förmågan att dela kunskap. För att kunna uppnå detta menar Saka et al. (2001:465) att 

organisationerna skall bygga upp förtroende mellan medarbetarna och även personliga sociala 

nätverk. 
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 Referens Citeringar Validitet 

Vikten av relationer 

samt lärande 

Saka et al. (2001) 

 

24 Svag validering 

Tabell 9, State-of-the-art, vikten av relationer samt lärande, egen 

 

2.12.9 Organisationskultur som gynnar kunskapsutbyte 

För att åstadkomma kunskapsutbyte på ett effektivt sätt gäller det att ha olika tekniker som gör att 

detta fungerar inom den enskilda organisationen. Tekniken som passar olika organisationer kan 

variera beroende på storlek och den befintliga tekniska infrastrukturen som denna har enligt Alavi 

& Leidner (1999:12). 

 Referens Citeringar Validitet 

 Alavi & Leidner 

(1999) 

1366 Väl Validerad 

Organisationskultur 

som gynnar 

kunskapsutbyte 

Hsu (2008) 97 Viss Validering 

 Easterby-Smith et al. 

(2008) 

327 Viss Validering 

Tabell 10, State-of-the-art, organisationskultur som gynnar kunskapsutbyte, egen 

 

2.12.10 Traditionellt vs. Modernt kunskapsutbyte 

“Nya eran” som Saka et al. (2001:466) nämner i sin forskning representerar de nya organisationerna 

och vad som anses vara viktigt i dem idag. Två exempel är information och kommunikationsteknik. 

Modernt kunskapsutbyte sker idag enligt Wasko & Faraj (2005:37) via datorbaserade program, 

vilket används som ett komplement till de traditionella aktiviteterna. 

 Referens Citeringar Validitet 

Traditionellt vs. 

Modernt 

kunskapsutbyte 

Wasko & Faraj (2005) 

 

2224 Viss Validering 

 Saka et al. (2001) 24 Svag Validering 

Tabell 11, State-of-the-art, Traditionellt vs. Modernt kunskapsutbyte, egen 
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2.12.11 Virtuellt kunskapsutbyte 

Intresset för tekniskt lärande och virtuellt kunskapsutbyte har ökat från både akademiska forskare 

och kommunikatörer enligt Hwang & Kim (2007:232). Bland annat har intresset för utbildning via 

internet och distansutbildningar blivit allt populärare enligt författarna. Hwanf & Kim (2007:233) 

tar upp email som ett sätt att dela kunskap virtuellt. 

 

 

 Referens Citeringar Validitet 

Virtuellt 

kunskapsutbyte 

Hwang & Kim (2007) 

 

44 Viss Validering 

Tabell 12, State-of-the-art, Virtuellt kunskapsutbyte, egen 

 

State-of-the-art har givit oss en bild av våra artiklar. Vissa har visat sig vara starkare medan andra 

har varit svagare. Överlag tycker vi dock att vi har en styrka i vår teori efter denna utvärdering.  

 

Egen reflektion kring state-of-the-art 

 

Slutligen reflekterar vi över att tidigare forskning inte berört exakt vår avsmalning tidigare. Detta då 

de svenska mäklarföretagen inte varit etablerade på en bred internationell marknad så länge. Den 

forskning vi har med i vår state-of-the-art är även främst internationell. Detta då det främst är 

utländska universitet som bedrivit forskning som rör vårt område tidigare. Detta gör att det går att 

ifrågasätta ifall vår teori går att anpassa till vår svensk-spanska inriktning. Samtidigt hade vi inte 

kunnat få tillräckligt stark teoretisk grund med forskning som enbart var från Sverige och Spanien.  
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Nedan presenteras våra egna modeller(Modell 1 och Modell 2), vilka knyter samman vår teoretiska 

referensram med övriga arbetet, vilket i ord förklaras nedan.  

 

Bakgrunden syftar till att visa att det är viktigt att ha en grundförståelse för begreppen kunskap, 

kunskapsutbyte och kunskapshantering, då det är dessa ämnen som arbetet behandlar.  

 

Utifrån bakgrunden har vi byggt vidare på modellen genom att sammanställa centrala teman i vår 

teoretiska referensram. Vilka även kom att bli våra rubriker i den teoretiska referensramen. Dessa 

teman är det viktigt att ha en förståelse för att förstå kopplingen mellan vårt ämne och den specifika 

avsmalningen vi gjort, genom att välja internationell expansion, expansion och internationella 

företag. 

 

För att koppla samman den teoretiska referensramen med vår Metodik och Empiri har vi utifrån 

våra centrala teman skapat frågeområden. Detta för att säkerställa att samtliga teman som vi anser 

viktiga i den teoretiska referensramen berörs i vår studie. Vi har även anpassat rubrikerna och 

frågeområdena till att bli applicerbara i vår studie.     

 

I Modell 2 går det att utläsa vilket frågeområde som är kopplat till vilken rubrik. 

 

I vår analys kommer vi att koppla tillbaka till samtliga frågeområden för att se vilken påverkan de 

har i praktiken, samt för att på ett tydligt sätt länka samman teorin med undersökningen. Vilket i 

slutändan kommer att leda till en ny modell. 

 

Dessa modeller(Modell 1 och Modell 2) är därför skapade för att koppla samman vår teoretiska 

referensram med resten av vårt arbete. Samt för att underlätta för läsaren och skapa en röd tråd 

genom hela arbetet.  
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Modell 1, teori slutsats, egen 
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Modell 2, teori slutsats, egen 
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2.14 Forskningsfrågor  

Utifrån vårt syfte och vår teoretiska referensram har vi kommit fram till att följande 

frågeställningar är lämpliga för vår studie. 

 

- Hur får fastighetsmäklarföretagen sina medarbetare att utbyta kunskap mellan varandra? 

- Hur utbyter fastighetsmäklarföretagen kunskap mellan sig internationellt? 
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3. Metodik 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs vilken forskningsmetod som är tillämpad för 

bearbetningen av de empiriska data. Operationalisering, metod för analys och tolkning, 

kvalitetskriterier, etisk åtanke och avslutningsvis en metod sammanfattning.  

 

3.1 Design av studien 

I vår studie ville vi få en förståelse för hur svenska mäklarföretag och deras utländska filialer 

skapar kunskapsutbyte mellan sig. Vi behövde därför få en djupare förståelse för bland annat 

deras kunskapshantering och kunskapsutbyte.   

 

Enligt Davenport & Prusaks(2000:15) och Alavi & Leidner(1999:5) är kunskap alltid knuten till 

personen som innehar den. Vi behövde därför samtala med våra respondenter för att få ta del av 

deras kunskap, vilket gjorde att vi i vår studie genomförde intervjuer.  

 

Kunskap bygger enligt Alavi & Leidner(1999:5), Davenport & Prusaks(2000:15) och Saka et 

al.(2001:468) på egna erfarenheter, vilket gör att den kan uttryckas på olika sätt. Vi valde därför 

att använda oss av öppna frågor i vår frågeställning. Detta då vi anser att öppna frågor leder till 

att respondenterna använder sig av sina egna ord och inte enbart svarar “ja” eller “nej”.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013:262) har öppna frågor både fördelar och nackdelar. Några fördelar 

är enligt Bryman & Bell (2013:262) att forskarna inte leder respondenterna i en och samma 

riktning, utan lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. Det finns även nackdelar, så 

som att respondenterna pratar längre än om forskarna valt att ställa en sluten fråga enligt Bryman 

& Bell (2013:262). Detta tog vi hänsyn till genom att styra konversationen i rätt riktning då våra 

respondenter bytte samtalsämne.  

 

Under våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide. Det gav oss möjligheten att ställa 

följdfrågor som inte fanns med i våra intervjufrågor. Detta då vi inte vill gå miste om relevant 

information som respondenterna kunde tillföra utöver våra frågor, samt för att ge respondenterna 

en större frihet i hur de valde att utforma sina svar (Bryman & Bell 2013:475). Då vi valde att 

använda oss av denna struktur så ses våra intervjuer som semistrukturerade enligt Bryman & Bell 

(2013:475–477). 

 

Enligt Philipson(2013:15) är ett stort problemen inom vetenskaplig forskning att det mesta av den 
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mänskliga kunskapen är så kallat tyst kunskap. Det vill säga att flertalet inte kan eller vet hur de 

ska uttrycka sina kunskaper. Det är därför en fördel att se respondentens kroppsspråk vid en 

intervju, då den tysta kunskapen handlar om människans kroppsspråk och gester. På grund av 

detta försökte vi få möten fysiskt med våra respondenter, tyvärr blev ändå 4 av 12 intervjuer över 

telefon. Detta kan bli en brist i vårt arbete. Då vi möjligen missat den tysta kunskapen från de 

respondenter som vi intervjuade över telefon.  

 

Då vi ville få en djupgående analys, genom våra intervjuer och ville analysera vår studie genom 

ord och inte genom siffror anses vår studie vara av en kvalitativ art enligt Bryman & Bell 

(2013:390). 

   

3.2 Population, urval samt kontrollvariabel 

 

Som vi har framställt i vår bakgrund finns det ett stort antal koncerner med svenska moderbolag 

och utländska filialer. Vi ville med bakgrund mot vårt syfte undersöka kunskapsutbytet mellan 

huvudkontor och lokalkontor inom fastighetsmäklarföretag. Därmed ville vi utföra den empiriska 

undersökningen genom att intervjua personer som har kunskap och arbetar med detta, på ledande 

positioner. 

 

Vid urval av företag hade vi följande kriterier: Först och främst skulle företagen ha sitt 

huvudkontor i Storstockholm och även vara ursprungligen från Sverige. Företaget skulle ha två 

eller flera konto i Sverige. Företaget skulle ha minst ett företag i Spanien. Företaget skulle även 

vara välkänt i Sverige. Detta tydliggörs och illustreras i diagram 1 nedan.  Detta valde vi som 

kriterier vid urval av företag för att säkerställa kvaliteten på vår undersökning. Dessa kriterier 

valde vi även då vi har koppling dit samt behärskar språket om någon respondent inte kunde 

svenska. Det är även så att Spanien torde vara ett av de länder där svenskar köper mest bostäder 

utomlands. Detta har medfört att Spanien dragit till sig ett flertal store svenska mäklarbyråer, 

enligt Nilsson (2014-05-28).  
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Diagram 1, Urvalsram, egen 

 

Utifrån ovanstående kriterier fick vi möjligheten att intervjua fyra olika företag som är 

väletablerade i Sverige, Stockholm/Uppsala (se bilaga 5.2) samt har kontor i Spanien, Costa del 

Sol/Costa Blanca (se bilaga 5.1). 

 

Från dessa fyra företag valde vi sedan att intervjua en person från respektive huvudkontor, en 

kontorschef/franchisetagare på ett lokalkontor i Sverige samt en respondent som är 

franchisetagare/ansvarig i Spanien. Dessvärre lyckades vi inte boka in möten med två av våra 

respondenter från lokalkontoren i Sverige (Respondent A1 och respondent D1).  

 

 

Företaget ska 

vara välkänt i 

Sverige 

 

Två eller fler 

kontor i 

Sverige 

 

Minst ett 

utlandskontor 

i Spanien 

 

HK- i Sverige 

Ursprungligen 

från Sverige 

 

Urvalsram 
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Vi valde att intervjua personer på ledningsnivå då vi ville få kontakt med personer som med 

säkerhet har direktkontakt med Huvudkontoret och andra lokalkontor. Detta för att i förväg vara 

säkra på att våra respondenter hade förståelse för vår undersökning och vårt ämne. Nackdelen 

med denna begränsning är att vi inte fick reda på hur kunskapsutbytet sker mellan mäklare och 

därför inte vet hur kunskapsutbytet ser ut på ”marknivå”.  

 

Första kontakten skedde med några av de valda respondenterna, från huvudkontoren, på 

mäklardagen som är en branschdag på Högskolan i Gävle (2014, februari). Detta för att 

säkerhetsställa intresset av det valda ämnet. Sedan skickade vi ett mejl till de valda 

respondenterna för att säkerställa deltagandet. Vi har även bifogat det utskickade första mejlet i 

arbetet (se Bilaga 6). 

 

Vi valde att utesluta företag som ej är etablerade i Spanien. Detta då vi hade kopplingen Sverige-

Spanien som en av studiens begränsningar. Det kan ha medfört att vi fått missvisande svar då vi 

saknar flertalet företags syn på vårt ämne. 

 

Vi valde att kontrollera våra frågor med ett svenskt väletablerat fastighetsmäklarföretag. För att 

säkerställa att frågorna skulle kunna besvaras före våra intervjuer. Företaget är inte med i vår 

undersökning då de inte är etablerade i Spanien. 

 

För att garantera urvalet använde vi i denna forskning tre kontrollvariabler: Vilka var 

internationalisering, storlek och bransch.   

 

Första kontrollvariabeln begränsade studien till företag som är verksamma i minst två olika 

länder, Sverige och Spanien. Storleksvariabeln säkerställde att företagen hade minst två kontor i 

Sverige och ett kontor i Spanien. Till sist är det en och samma bransch, 

fastighetsmäklarbranschen som denna undersökning begränsas till.     
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3.3  Intervjuer 

Vi ville skydda samtliga respondenters integritet och valde därför att ha pseudonym på samtliga 

deltagare. I arbetet benämner vi våra respondenter så att en bokstav representerar företagsnamnet 

och ett nummer representerar respondenten. Detta illustreras i diagram 2-5 nedan. 

 

 

 

Diagram 2, presentation av deltagare i mäklarföretaget A, egen  

 

 

 

Diagram 3, presentation av deltagare i mäklarföretaget B, egen  

 

 

Mäklarföretag  

Företag A 

Person 1: Arbetar på 

huvudkontoret (A1) 

Person 2: 

Kontorschef/franchisetagare i 

Spanien (A2) 

Mäklarföretag  

Företag B 

Person 1: Arbetar på 

huvudkontoret (B1) 

Person 3: 

Kontorschef/franchis

etagare i Sverige (B3) 

Person 2: 

Kontorschef/franchis

etagare i Spanien 

(B2) 

Person 4: 

Kontorschef/franchis

etagare i Spanien 

(B4) 
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Diagram 4, presentation av deltagare i mäklarföretaget C, egen 

 

 

 

Diagram 5, presentation av deltagare i mäklarföretaget D, egen 

 

Mäklarföretag  

Företag C 

Person 1: Arbetar 

på huvudkontoret 

(C1) 

Person 3: 

Kontorschef/franc

hisetagare i 

Sverige (C3) 

Person 2: 

Kontorschef/franc

hisetagare i 

Spanien (C2) 
 

Person 4: 

Regionchef i 

Spanien (C4) 

Mäklarföretag  

Företag D 

Person 1: Arbetar på 

huvudkontoret (D1) 

Person 2: 

Kontorschef/franchisetagare i 

Spanien (D2) 
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3.4 Operationalisering 

Operationalisering används för att få konkreta frågor från den teoretiska referensramen enligt 

Holmes & Solvang (1997). Denna gav oss därför konkreta frågor som besvarade vår studie och 

våra forskningsfrågor. Enligt Bryman & Bell (2013:395) är det viktigt att ha tydliga 

frågeställningar för att kunna nå ett gott forskningsresultat.  

 

Nedan presenteras våra forskningsfrågor i tre olika tabeller. Tabell 13 står för de gemensamma 

frågorna som har ställts till samtliga respondenterna. Tabell 14 är ytterligare frågor som har ställts 

till respondenterna på HK och tabell 15 är ytterligare frågor som har ställts till respondenterna i 

Spanien.  

 

Frågorna har anpassats något efter respondenterna. Då våra respondenter har olika positioner på 

företagen. 

 

I kolumn ”område” visar vi ur vilket frågeområde som frågan kommer. Detta går att koppla till 

teorin genom att kolla på ”Modell 2” (sida 32). I modellen visar vi vilket frågeområde som 

kopplas till vilken teori. Under kolumnen ”teori” visar vi på exakt vilka källor vi kopplar frågan 

till. 

 

Under kolumnen ”syfte” förklarar vi varför vi valt att ställa frågan och vad den ska bidra med till 

vår forskning. Till sist skriver vi ut frågan vi ställt under kolumnen ”fråga” 

 

XXX = Organisation   

System X = Organisationernas interna system 

 

Gemensamma frågor 

Område  Syfte Teori Fråga 

Bakgrund För att få en bild av 

respondenten utan att röja 

dennes identitet  

Bergheim & Ings(2014) 

och Saka et al.(2001) 

Berätta om din 

bakgrund före du 

började arbeta på 

XXX?  

Bakgrund För att få en bild av 

respondenten utan att röja 

dennes identitet  

Bergheim & Ings(2014) 

och Saka et al.(2001) 

Hur länge har du 

arbetat på XXX?  

Organisation För att få en bild av hur 

företaget är uppbyggt, 

Saka et al.(2001) och  

Tsai(2012) 

Vilken 

organisationsstruktu
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samt om personer inom 

samma företag upplever 

företaget på samma sätt 

r/kultur upplever du 

att ni har på XXX? 

Organisation För att få en bild av hur 

företaget är uppbyggt, 

samt om personer inom 

samma företag upplever 

företaget på samma sätt 

 Saka et al.(2001), 

Holmqvist(2007) och 

Wasko & Faraj(2005) 

Vilket 

kommunikationskli

mat upplever du att 

ni har på XXX?  

Organisation För att se ifall detta är en 

fråga företagen tänker på 

då de skapar sina verktyg 

 

Liebowitza & 

Megbolugbeb(2003) 

Jeffery & Russell(2005), 

Wasko & Faraj(2005) och 

Chiu et al.(2006) 

På vilket sätt tror du 

att er 

organisationskultur 

och ert 

kommunikationskli

mat uppmuntrar till 

kunskapsdelning? 

Verktyg För att få reda på 

eventuella verktyg som 

resten av marknaden inte 

upptäckt 

Jarrahi (2011), Zahra et 

al. (2000), Kostovas 

(1999), Grant (1996), 

Calabrese et al. (2013), 

Saka et al. (2001), Priem 

& Butler (2001), Nielsen 

& Nielsen (2009),  

Vilka typer av 

verktyg är 

tillgängliga för er 

interna 

kommunikation, har 

ni något 

verktyg/träning som 

ni tror resten av 

marknaden saknar?  

Verktyg För att få en bild av om 

företagen har en modell för 

detta 

Nonaka et al. (2014), Von 

Krogh et al. (2001), Grant 

(1996), Alavi & Leidner 

(2001), Jeffery & Russell 

(2005),  

Hur tar ni tillvara 

på kunskap utanför 

organisationen och 

implementerar den i 

XXX?  

Verktyg För att få reda på hur de 

ser på möjligheten att 

skapa relationer genom IT 

Alavi & Leidner 

(1999), Vidic (2013),  

Tror du att IT ökar 

kunskapsskapandet 

mellan er, 

lokalkontor i 

Sverige och era 

kontor i  

Spanien och 

möjliggör band att 

skapas och 

utvecklas genom 

IT?  

Verktyg För att få reda på vilka 

verktyg de använder sig av 

Cervino et al. (2012),  Hur får era 

kontorschefer 
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vid införskaffandet av 

både ny och gammal 

kunskap  

information/kunska

p som finns inom 

organisationen? 

Ny/gammal  

Verktyg För att få reda på 

eventuella tankar om 

kunskapsdelning i 

verktygen  

 Liebowitza & Megbolugbe 

(2003), Zahra et al. (2000) 

På vilket sätt tror du 

att era verktyg och 

IT uppmuntrar till 

kunskapsutbyte?  

Lärande  För att få reda på om 

företagen utbildar sin 

personal i intern 

kommunikation  

Saka et al. (2001), 

Andersson & Skinner 

(1999), Barkema & 

Vermulen (1998), 

Liebowitza & Megbolugbe 

(2003)och Hwang & Kim 

(2007) 

Utbildar ni er 

personal i hur 

kunskapsutbyte bör 

ske mellan kontor 

och länder?  

Lärande  För att få reda på om det 

finns några regler för hur 

personal ska utbyta 

information med varandra 

och speciella system 

Saka et al. (2001), Chiu et 

al. (2006), Wasko & Faraj 

(2005), Chen (2007) 

Finns det några 

processer/system 

för hur personalen 

inom XXX ska 

utbyta  

information/kunska

p med varandra?  

Kontorschefer  För att få reda på hur 

relationen är mellan 

huvudkontoret och 

kontorscheferna/franschise

tagarna 

Fielding (2006), Holmqvist 

(2004), Tsai (2002) 

Hur skulle du 

beskriva relationen 

mellan er på 

huvudkontoret och 

era kontorschefer?  

Formell/informell?  

Internationellt  För att få reda på om 

företagen ser det som en 

fördel/nackdel att verka på 

en internationell marknad 

Saka et al. (2001), 

Easterby-Smith et al. 

(2008), Von Krogh et al. 

(2001), Wasko & Faraj 

(2005), Grant (1996) 

Tror du att ni har en 

fördel i att verka på 

en internationell 

marknad tillskillnad 

från de 

konkurrenter som 

endast verkar 

lokalt? Hur?  

Framtiden  Om företagen arbetar 

långsiktigt eller kortsiktigt 

Saka et al. (2001), Kostova 

(1999), Grant (1996) 

I det dagliga arbetet 

på XXX arbetar ni 

på HK och övriga 

medarbetare främst 

genom/med 

långsiktiga eller 
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kortsiktiga mål?  

Framtiden  Vilka utmaningar 

företagen ser med den 

interna kommunikationen i 

framtiden 

Saka et al.(2001), Zahra et 

al (2000), Chiu et al. 

(2006), Wasko & Faraj 

(2005), Chen (2007), 

Nonaka et al. (2014), 

Grant (1996) 

Vilka utmaningar 

ser ni i framtiden då 

det kommer till den 

interna 

kommunikationen 

internationellt och 

lokalt? 

 

Tabell 13, operationalisering, gemensamma frågor, egen  

Tabell 14, HK frågor  

Område Syfte Teori Fråga 

Kontorschefer För att få reda på om 

inflytandet skiljer sig för 

Svenska och Spanska 

kontorschefer  

Grant (1996) Tror du att det skiljer 

det sig något i hur 

mycket inflytande 

svenska och spanska 

kontorschefer har på 

organisationen?  

Internationellt 

 

Hur företagen kunnat ta 

hjälp av sin kunskap om 

mäklarbranschen i Sverige 

då de startade upp i 

Spanien 

Winit (2014) Hur tror du att er 

tidigare kunskap om 

mäklarbranschen i 

Sverige påverkade då 

ni startade  

upp i Spanien? Ex. 

Kontaktnät 

Organisation För att få reda på 

eventuella skillnader i 

kommunikationen inom 

fastighetsmäklarbranschen 

Alavi & Leidner(2008), 

Liebowitza & 

Megbolugbeb(2003), 

Fugate et al.(2008) 

Tror du att ni på 

XXX skiljer er i hur 

ni kommunicerar 

internt mot andra 

 

Tabell 14, operationalisering, HK, egen 
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Lokalkontor Spanien  

Område Syfte Teori Fråga 

Internationell För att få en uppfattning 

om relationen med Sverige 

Holmqvist (2004), Kostova 

(1999) 

Känner du att du att 

du arbetar för ett 

Svenskt företag? Om 

”ja”, på vilket sätt?  

Internationellt/Kontorschef 

 

För att få reda på hur stor 

styrningen är från Sverige 

Holmqvist (2004), Kostova 

(1999) 

Hur mycket 

inflytande har den 

svenska ledningen på 

XXX i Spanien? 

Internationellt För att få reda på om detta 

var en faktor vid 

uppstarten 

Holmqvist (2004), Kostova 

(1999) 

Hur tror du att er 

tidigare kunskap om 

mäklarbranschen i 

Sverige påverkade då 

ni startade upp i 

Spanien? Ex. 

kontaktnät 

 

Tabell 15, operationalisering, lokalkontor Spanien, egen
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3.5 Metod för analys och tolkning 

Följande kapitel kommer att behandla rubrikerna ljudinspelade intervjuer och transkribering 

samt analysmetod. 

 

3.5.1 Ljudinspelade intervjuer och transkribering 

Vi hade velat spela in samtliga intervjuer, men vissa av våra respondenter ville inte bli inspelade. 

Vi anser att det hade förenklat processen inför bearbetningen av vår empiri. Samt att vår studie 

hade fått en större transparens och studien hade därmed blivit mer tillförlitlig. Samtidigt var det 

viktigt för oss att få intervjua de personer vi fått kontakt med. Vilket gjorde att vi hellre skrev ned 

våra svar och fick intervjua personer i ledande positioner. 

 

I intervjuerna ville vi vara delaktiga och även kunna ställa följdfrågor, ifall vi kände att vi inte 

fick svar på våra frågor. Därmed valde vi att enbart skriva stödord vid intervjuerna och inte 

löpande text. Detta då vi anser att man tappar kroppsspråk och ögonkontakt från respondenterna. 

Enligt Philipson (2013:18) går det att tolka mycket i den tysta kunskapen, som i vårt fall var vid 

”ansikte mot ansikte” intervjuerna. Den tysta kunskapen är de mänskliga kroppsspråket samt 

gester. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013:489) finns det flera fördelar med ljudinspelade intervjuer och 

transkribering. En fördel är att det underlättar för en noggrann analys av vad respondenterna har 

sagt. Samt att den insamlade informationen kan användas flera gånger. Samtliga respondenter har 

varit medvetna och godkänt ifall vi fått spela in intervjuerna eller inte. Dessvärre fick vi inte spela 

in flertalet av våra respondenter då de sitter på höga positioner inom företagen. Vilket ledde till 

att vi inte kunde transkribera våra intervjuer.  

 

För att säkerställa vårt samlade data till empirin skrev vi ihop alla frågor och svar och mejlade 

dessa till samtliga respondenter fyra dagar före bearbetningen av empirin. Detta för att säkerställa 

att vi inte missförstått någon av våra respondenter. Samt för att ge dem chansen att ge oss 

ytterligare kunskap till intervjufrågorna.  

 

         3.5.2 Analysmetod 

Vi valde att använda oss av den modell som Miles & Huberman (1984) och Friedrich (2008:10) 

förespråkar vid kvalitativ forskning. Detta då vi anser att den passa in på vårt tidigare metodval. 

Som även är kopplad till vårt syfte där vi vill undersöka hur kunskapsutbyte sker mellan 
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huvudkontor och lokalkontor i Spanien samt om detta skiljer sig från kunskapsutbytet med deras 

inhemska filialer.  

  

Miles & Huberman (1984:23) hävdar att det finns fyra olika aktivitetsflöden som förenklas i fyra 

processer (se figur 4). Varav den första är ”Data Collection” som vi översätter som insamlande av 

data. Detta steg handlar om hur forskarna samlar in sin data. Vilket vi beskrivit hur vi har gjort i 

ovanstående underrubriker. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Miles & Huberman (1984:23) 

3.5.2.1  Data reduktion 

 

I första skedet ska insamling av data ske före forskarna går vidare till nästa steg i processen enligt 

Miles & Huberman (1984:23). Termen ”Data reduktion” är processen där vi väljer, fokuserar och 

förenklar all information som är inhämtad från respondenterna. All information vi fått in var inte 

relevant för vår analys. Därmed reducerades det som inte svarade på våra frågeställningar bort. 

Vår fråga blev därför vad ska vi behålla och vad ska vi ta bort? 

 

För att systematiskt kunna genomföra detta utgick vi från syftet. Där vi ville undersöka hur 

kunskapsutbytet sker mellan huvudkontoren och utlandsfilialer och om detta skiljer sig från 

kunskapsutbytet med deras inhemska filialer. Därmed höll vi oss till kategorierna som vi 

presenterat i teorin. 

 

Med hjälp av datareduktion fick vi fram det som var relevant för vår forskning och vårt arbete. Vi 

tog även hänsyn till Miles & Huberman (1984:23) som menar på att det är viktigt att alltid ha 
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kvar bortsållad data ifall det uppstår ett behov av att gå tillbaka och ta fram någon mer fakta som 

kan anses relevant för forskningen. 

3.5.2.2 Uppvisa datainnehåll 

 

”Data display” är nästa steg i Miles & Huberman (1984:23) modell, som visas i figur 4. Vi väljer 

att översätta ”data display” som ”uppvisad datainnehåll”. Det är i detta steg som vi som 

forskare kan dra slutsatser och även se mönster i den insamlade data. Detta steg förenklar 

tolkningen och ger även en större förståelse för den insamlade data (Miles & Huberman, 

1984:24). För att veta vad vi ska gå vidare med i nästa steg. 

 

För att göra detta steg möjligt och så enkelt för läsaren som möjligt valde vi att dela in och 

presentera vårt data i olika kluster. I vertikalt led kategoriserar vi varje rad efter frågeområdena 

som vi valt att använda oss av i våra intervjuer. Sedan har vi valt att i horisontellt led kategorisera 

varje kolumn efter respondenter som deltagit i den empiriska undersökningen, detta enligt 

Philipsons (2013:12). 

 

3.5.2.3 Söka mönster 

 

Det tredje steget i den kvalitativa analysen är det så kallade ”conclusions: drawing/ veryfieng” 

enligt Miles & Huberman (1984:24) vilket vi valt att översätta som att ”söka mönster”. I detta 

steg sökte vi efter mönster som vi ansett som värdefulla för vår forskning. Vi valde att använda 

oss av två frågeställningar för att besvara vårt syfte. 

 

Vi valde att gå efter Philipson (2013:12) samt Miles & Huberman (1984:24) 

mönstersökningsmodell i vår analys. Där vi gulmarkerade de analysmönster som vi anser har stor 

betydelse för vår forskning. Detta då vi även anser att det tydliggör för läsaren. Då vi inte bara 

presentera resultaten i löpande text utan även i en matris (bilaga 7). Vi har benämnt denna som 

analys 1-14. 

 

Vi valde att ta fram nyckelorden genom att föra en diskussion mellan oss samt genom att kolla på 

våra anteckningar. Vi har båda antecknat under våra intervjuer för att bland annat kunna se 

nyckelord som vi båda uppfattat under intervjuerna. Vi gjorde på detta sätt då vi ville efterlikna 

det sättet som Philipson (2013:10) föreslår. Dock kunde vi inte göra exakt som i hennes modell 

då vi inte spelat in samtliga intervjuer. 
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Vi har uppfört tre matriser i bilaga 7 detta för att avspegla vår forskning och vårt resultat. I 

vertikalt led kategoriserar vi varje rad efter frågeområdena som vi valt att använda oss av i våra 

intervjuer. Sedan har vi valt att i horisontellt led kategorisera varje kolumn efter de respondenter 

som deltagit i den empiriska undersökningen.  

 

Vi har av flera anledningar valt att dela in våra respondenter i tre olika matriser(matris 1,2 & 3 i 

bilaga 7). Den första anledningen är att det på ett utförligt sätt blir svårt att få in samtliga 

respondenter med utförliga svar i en och samma matris. En annan anledning är att vi gärna vill se 

de olika vinklarna som Huvudkontoren i Sverige, lokalkontoren i Sverige samt 

Franchisetagare/ansvariga i Spanien kan ha. Till sist har även frågorna skilt sig något åt i dessa 

tre grupper, detta då vi vill komma in på djupet och för alla frågor inte gått att ställa till samtliga 

respondenter. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

 

För att säkerhetsställa kvaliteteten på denna studie, använder vi oss av termerna validitet och 

reliabilitet som kommer att presenteras nedan. Validiteten syftar till hur de valda indikatorerna 

mäter vad det är avsett att mäta Eriksson & Wiedershem-Paul (2011:60) och reliabilitet 

ifrågasätter ifall studien svarar på syftet enligt Bryman & Bell (2013).   

 

3.6.1 Validitet 

 

För att säkerställa innehållsvaliditeten valde vi att mejla frågorna till ett fastighetsmäklarföretag 

som inte var med i vår undersökning för att få frågorna bedömda. Det är enligt Bryman & Bell 

(2013) bra att låta experter inom området tillförsäkra och bedöma intervjuerna för att nå en hög 

validitet inom forskningen.  

   

Vi anser att vi har en hög intern validitet mellan våra begrepp och vår observation då majoriteten 

av intervjuerna var vid fysiska möten och resterande via telefon.  Detta för att säkerställa 

förståelsen av våra frågeställningar. För att validera våra resultat valde vi att mejla alla 

respondenter en mall där frågorna och deras svar fanns med. Detta för att tillförsäkra våra resultat 

och även ge respondenterna chansen att tillägga något och reda ut eventuella missförstånd. Detta 

då vi tycker att det är viktigt att få en rättvis bild från branschen. Detta kallas enligt Bryman & 

Bell (2013:402) för Respondentvalidering. Dessa interna valideringar görs för att öka 

trovärdigheten (credibility) för studien.   
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Den externa validiteten har att göra med överensstämmelser mellan de mätvärden vi fått då vi 

använt en operationell definition och verkligheten enligt Eriksson & Wiedershem-Paul (2011:60). 

Vi anser att vi har en hög extern validitet då vår studie går att generaliseras inom andra branschen 

med liknande företagsform och basis det vill säga studiens resultat kan överföras till en annan 

miljö. Bryman & Bell (2013:401) menar att den externa validiteten utgör ett problem för 

kvalitativa forskare på grund av deras tendens till att använda sig av fallstudier och begränsat 

urval. Denna externa validering görs för att öka överförbarheten (transferability) på studien. 

 

Från teori till empiri valde vi att göra en modell som kallas för operationalisering som används 

för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. I denna modell presenteras utformningen av de 

begrepp som sedan använts under hela studien.  

 

  3.6.2 Reliabilitet 

Vi kan inte tillförsäkra vår empiri till hundra procent då vi har använt oss av fyra företag för vår 

datainsamling. Detta leder till att vi inte kan tillförsäkra att resultatet blir det samma ifall vår 

studie skulle genomföras igen. Detta då det sker förändringar inom organisationer som kan göra 

den externa reliabiliteten låg. Det garanteras därför inte samma svar vid replikeringen. Enligt 

Bryman & Bell (2013:401) är kriterium replikerbarhet i de flesta fall svårt att uppfylla då det 

kommer till kvalitativ forskning. 

 

Eriksson & Wiedershem-Paul (2011:60) anser att reliabiliteten är ett mätinstrument som ska ge 

tillförlitliga och stabila utslag. I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer då vi anser att detta kommer ge oss bättre svar till vår undersökning. Forskarlagen är i 

vårt fall de olika medlemmarna i varje organisation som vi har haft som empiriskt underlag. Före 

intervjuerna med våra respondenter mejlade vi ut ett dokument med frågorna till samtliga 

respondenter. Detta kan respondenterna inom företagen ha diskuterat med varandra, vilket vi är 

väl medvetna om. Därför kan den interna reliabiliteten tolkas som svag. Dock hade vi inget val 

då det kom till att skicka ut frågorna i förväg. Detta då respondenterna endast deltog i 

undersökningen ifall de fick dessa skickade till sig i förväg. Detta tror vi beror på att det är en 

konkurrensutsatt marknad. Medlemmar i ett forskalag kommer överens om hur de ska tolka det 

de ser och hör enligt Bryman & Bell (2013:401).  
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Då empirin samlats in via intervjuer med respondenterna kan denna ifrågasättas, därmed har vi 

valt att skicka dessa till respondenterna och vänta på deras godkännande innan bearbetning av 

analysen påbörjades. Detta för att öka studiens reliabilitet.  

 

Vi som forskare har varit neutrala vid sammanställningen och bearbetning av data under hela 

arbetet, detta för att öka objektiviteten i studien.  

 

3.7 Etisk Åtanke 

Vi har fått ta del av fakta om företagen, från respondenterna, som är känslig. Därför har vi valt att 

ge alla respondenter anonymitet då vi vill skydda deras integritet. Vi anser att det har varit viktigt 

att ta hänsyn till de etiska aspekterna då vi bedrivit vår forskning vilket även nämns av Bryman & 

Bell (2013:137).  

 

 

3.8 Metodsammanfattning 

Tabell 16, innehåller en sammanfattning av de olika delar som tillämpats i metodiken i denna 

studie. Detta är till för att förenkla avsnittet för läsaren. 

Kvalitativ data 

Intervjuer 

Respondenter i ledande positioner inom fastighetsmäklarföretag, Sverige & Spanien 

12 respondenter 

Operationalisering 

Analysmetod: data reduktion, uppvisa datainnehåll och söka mönster 

Kvalitetskriterier: Validitet och reliabilitet 

Etisk åtanke 

Tabell 16, metodsammanfattning, egen 
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     4. Resultat och analys  

Detta kapitel inleds med en presentation av mönster som har framkommit under studiens gång. I 

samband med detta sker även en analys av empirin utifrån den teoretiska referensramen. 

 

         4.1 Empiri och teoretisk referensram 

Detta avsnitt av analysen följer ”3.5.2.3 söka mönster”. Där vi framförallt vill lyfta fram de 

mönster som framkommer i vår studie. Det kommer även ske en analys av den samlade empirin 

utifrån studiens teoretiska referensram.  

 

Vi har valt att ta fram nyckelorden genom att föra en diskussion mellan oss samt genom att kolla 

på våra anteckningar. Vi har båda antecknat under våra intervjuer för att bland annat kunna se 

nyckelord som vi båda uppfattat under intervjuerna. Vi gjorde på detta sätt då vi ville efterlikna 

det sättet som Philipson (2014:10) föreslår. Dock kunde vi inte göra exakt som i hennes modell 

då vi inte spelat in samtliga intervjuer. Nedanstående tabell 18 är ett komplement för att visa på/ 

förtydliga nyckelord som framkommit under intervjuerna/studien. 

 

Frågorna kommer även att presenteras som mönster. Dessa mönster är kopplade till våra matriser 

(Bilaga 7). Läsaren kan därför se vad varje enskild respondent svarat i varje enskilt mönster. 

Detta för att få en transparens. Önskar läsaren en helhetsbild räcker det att enbart läsa kapitel 4 

och bortse från Bilaga 7. Tabell 18 kommer att presenteras som Analys 1 till 14 invävt i texten till 

frågorna. Samtliga respondenter nämns efter samma system som visas och förklaras under rubrik 

3.3 intervjuer (s.38-39). 

 

Efter varje frågeområde presenteras en sammanfattning av mönstren i en modell med punkterna 

rubrik, teori och respondenternas svar. Detta för att tydliggöra kopplingen mellan teoretiska 

referensramen (se kapitel 2) och resultatet (se kapitel 4). Modellerna är en modifiering av vår 

modell (Modell 2) nedbruten i varje frågeområde.  

 

Denna sammanfattning tillämpas ej under rubriken ”Bakgrund” då detta inte tillhör något 

frågeområde. Utan är till för att skapa en bild av respondenterna för läsaren. Sammanfattningen är 

enbart ett komplement till den fullständiga texten och är enbart skapad för att hjälpa läsaren att ta 

ut det viktigaste från varje frågeområde. Läsaren kan därför inte förväntas få full förståelse för 

vår analys genom enbart läsa de sammanfattande modellerna. 
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A1 B

1 

C

1 

D

1 

A

2 

B

2, 

4 

C

2 

D

2 

C

4 

B

3 

C

3 

A

n

a

l

y

s 

Bakgrund Utbildade Mäklare            1 

Bakgrund Mer än 5 år inom branschen            2 

Organisation Platt- & öppen 

organisationskultur 

           3 

Organisation Öppet, enkelt & tryggt att 

kommunicera 

           4 

Organisation Med på organisationens kick-

off 

           5 

Verktyg Nämner att de använder 

”Skype” 

           6 

Verktyg Nämner verktyg som påminner 

om ”Twitter” och ”FB” 

           7 

Verktyg Får ny kunskap från HK via 

mail 

           8 

Verktyg Får ny kunskap från HK via 

intranät 

            9 

Lärande Utbildar personal i intern 

kommunikation 

           1

0 

Kontorschef Informell relation mellan HK 

och Kontorschef 

           1

1 

Kontorschef Formell relation mellan HK 

och Kontorschef 

           1

2 

Framtiden Ser utmaningar med intern 

kommunikation i framtiden, 

svar ja 

           1

3 

Internationel

lt 

Får ni konkurrensfördel att 

verka internationellt 

           1

4 

Tabell 18, ” söka mönster”, egen 
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I tabell 18, står de gulmarkerade områden för vilka respondenter som nämnt nyckelorden under 

intervjuerna. 

 

4.2 Bakgrund 

 Berätta om din bakgrund före du började arbeta på nuvarande kontoret? och hur länge har du 

arbetat för XXX?– Mönster E1 & E2  

 

Det första sambandet vi såg i vår empiriska undersökning var att åtta av våra tolv respondenter 

har jobbar fem år eller längre hos nuvarande arbetsgivaren (Analys 2).  Ungefär hälften har 

studerat till fastighetsmäklare på universitet i Sverige (Analys 1). Utifrån vår teoretiska 

referensram är en del av kunskapen medarbetarnas erfarenheter enligt Saka et al. (2001:466). Vi 

har även noterat att samtliga respondenter har en bakgrund inom sälj.   

 

4.3 Organisation 

Vilken organisationsstruktur/kultur upplever du att ni har på XXX?– Mönster F1 

 

Ett intressant mönster som vi såg och upptäckte väldigt snabbt på våra intervjuer var att samtliga 

respondenter upplevde att de arbetar i en platt och öppen organisation (Analys 3). I den teoretiska 

referensramen förespråkar Saka et al. (2001:466) att det finns ett positivt samband mellan en platt 

organisationskultur och internt kunskapsutbyte. Medan Tsai (2012:179) motsäger sig detta och 

menar istället på att det interna kunskapsutbytet har ett positivt samband med en 

hierarkiskstruktur inom multinationella företag. 

 

Under våra intervjuer upptäckte vi dock viss hierarkiskstruktur inom organisationerna, vilket vi 

förklarar i modellerna 3 och 4 nedan. Vi valde att inte undersöka detta närmare. Samtidigt fick vi 

indikationer på att denna struktur var ”lös”. Då huvudkontoren påtalade att alla inom hela 

organisationen har möjlighet att kontakta dem via telefon, mejl etcetera.  
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Modell 3, hierarkisk struktur, egen 

 

Modell 4, hierarkisk struktur, egen 

 

Vilket kommunikationsklimat upplever du att ni har på XXX?– Mönster F2 

Åtta av tolv respondenter upplever att de på sin arbetsplats kan kommunicera öppet, enkelt och 

tryggt (Analys 4). Holmqvist (2004:73) menar att kunskapsutbyte mellan medarbetare skapar 

variation i kunskapen, vilket leder till att de blir mer öppna och fokuserade. Vilket genomsyrar 

det våra respondenter sagt. Det är enligt Saka et al.(2001:468) en stor förlust då medarbetare 

slutar. Detta då varje enskild individs kunskap är unik för denna enligt Wasko & Faraj (2005:36). 

Det är därför viktigt att organisationerna uppmuntrar sina medarbetare till kunskapsutbyte enligt 

Saka et al. (2001:468). Vilket vi efter vår analys anser att samtliga företag verkar ta fasta på.  

 

På vilket sätt tror du att er organisationskultur och ert kommunikationsklimat uppmuntrar till 

kunskapsdelning?– Mönster F3 

Samtliga respondenter anser att deras företags organisationskultur och kommunikationsklimat 

uppmuntrar till kunskapsutbyte. Däremot skiljer åsikterna sig angående på vilket sätt 

organisationskulturen och kommunikationsklimatet uppmuntrar till kunskapsutbytet. Några 
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respondenter anser att de interna systemen gör mycket för deras kunskapsutbyte, andra lyfter 

fram stor vilja och goda exempel som bra faktorer. Med goda exempel menar de att de lyfter fram 

personer inom företaget som uppnått goda resultat. 

 

Flera respondenter nämnde även att de arbetade ”The Swedish Way”. De förklarade de med att 

detta är ett öppet klimat, där alla får komma med förslag och till viss del självstyre.    

 

Liebowitza & Megbolugbeb (2003:192) anser att det är viktigt att ledningen lyssnar på 

medarbetarnas feedback och utvärderingar. Vilket vi upplever har framkommit under våra 

intervjuer. Vi tror att företagen skulle tjäna mycket på att sätta sig djupare in i begreppet 

kunskapsutbyte och vad som påverkar kunskapsutbytet. Detta då det viktigaste verktyget vid 

kunskapsutbyte är organisationskulturen enligt Jeffery & Russell (2005:142). Vilken ingen av 

våra respondenter nämnt. 

 

Utöver våra intervjufrågor pratade vi även om så kallade kick-offer med samtliga respondenter. 

Det visade sig att alla respondenter som utövade sitt arbete i Sverige var med på företagets kick-

offer. Medan enbart ett av de fyra företagen i Spanien var med på kick-offen i Sverige (Analys 5). 

Detta resultat förvånar oss något då det enligt Wasko & Faraj (2005:37) är viktigt med både det 

moderna- och traditionella kunskapsutbytet inom organisationer. Det moderna kunskapsutbytet 

sker via datoriserade program medan det traditionella utbytet sker genom exempelvis fysiska 

möten. Det är även viktigt att få personal att vilja dela kunskap med varandra vid virtuellt 

kunskapsutbyte enligt Chiu et al. (2006:1 872) och Wasko & Faraj (2005:37). Vilket får oss att 

fundera över ifall det möjligen skulle gynna företagen att ha med all personal på kick-offer eller 

liknande. 

 

 Tror du att ni på XXX skiljer er i hur ni kommunicerar internt mot andra mäklarföretag? På 

vilket sätt?– Mönster F4 

Denna fråga ställdes enbart till respondenterna som arbetar på huvudkontoret. Två av de fyra 

respondenterna trodde att deras sätt att kommunicera internt skiljde sig mot andra mäklarföretag. 

De två respondenterna som påtalade att de kommunicerade annorlunda än andra företag, ansåg att 

det var det virtuella kunskapsutbytet som skiljde dem från resten. Det som nämndes som 

särskiljande drag var att företagen kommunicerade med hjälp av kortare videosekvenser inom 

företaget. Eller att deras system var uppbyggt för att efterlikna sociala medier. 

 



 

56 
 

I den teoretiska referensramen lyfter vi fram att Alavi & Leidner (2008:248) anser att tekniken 

som passar ett företag varierar beroende på storlek och den befintliga tekniska infrastrukturen 

som organisationen har. Därav anser Liebowitza & Megbolugbeb (2003:192) och Fugate et al. 

(2008:248) att organisationskulturen och hur kunskapshanteringen sker påverkas av 

organisationens strategiska och affärsmässiga mål. De olika svaren kan därför visa på att 

företagen är olika stora, har kommit olika långt i den tekniska infrastrukturen eller har olika 

affärsmässiga mål. Det är även en möjlig faktor till varför de två företagen som anser att skiljer 

sig mot resten av marknaden har två olika tankar om vad det är som särskiljer dem på marknaden. 

 

Modell 5, Sammanfattning Organisation, egen 

 

4.4 Verktyg 

Vilka typer av verktyg är tillgängliga för er interna kommunikation, har ni något verktyg/träning 

som ni tror resten av marknaden saknar?– Mönster G1 

Då vi frågade respondenterna om vilka verktyg som fanns tillgängliga för deras interna 

kommunikation svarade sju av tolv respondenter att de använde sig av interna system för det 

interna kunskapsutbytet. De interna systemen förklarades under samtalen vara uppbyggda efter en 

struktur som påminner om sociala medier av sex respondenter (Analys 7). Utöver de interna 

systemen nämndes även Skype, sms, hög tillgänglighet, filmer och sambesök som viktiga verktyg 

vid det interna kunskapsutbytet. I våra samtal nämnde totalt sju respondenter att de använder 

Skype som ett verktyg i den interna kommunikationen (Analys 6). 
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Enligt Jarrahi (2011:688) inspireras organisationer av de sociala medierna då de bygger sina 

internsystem. Vilket även visat sig stämma in på de svar vi har fått från våra respondenter i 

Analys 7. Vi tycker även att det går att koppla Analys 6 till denna teori då de sin interna 

kommunikation använder sig av Skype som ett verktyg. 

 

Zahra et al. (2000:925) menar att kunskapen kan bli splittrad då den sker genom teknisk 

utbildning. Detta styrks även av Kostovas (1999:308) studie där det framkom att cheferna på 

Dotterbolagen var frustrerade på Huvudkontoren. Det kan undvikas genom att skapa en modell 

för hur kunskapsutbyte bör ske inom företaget enligt Kostova (1999:308), Grant (1996:385) och 

Calabrese et al. (2013:50). Detta är något som vi tror att företagen skulle behöva arbeta mer med 

då de i intervjuerna känns splittrade i sina svar.  

 

Med sambesök förklarade respondenten att det är då en nyare mäklare går bredvid en mer erfaren 

mäklare för att lära sig yrket. Den nya mäklaren får då en förståelse för hur yrket fungerar och 

parterna kan gemensamt utbyta kunskap om förändringar/förbättringar i det dagliga arbetet för 

dem båda. Detta styrks även av Saka et al. (2001:466), Priem & Butler (2001:35) och Nielsen & 

Nielsen (2009:1051) som menar på att kunskapsdelning skapar långsiktiga relationer. Det är även 

lärorikt att utbyta kunskap samt att relationen vid kunskapsutbyte är viktigt.   

 

Hur tar ni på ert kontor tillvara på kunskap utanför organisationen och implementerar den?– 

Mönster G2 

På frågan hur organisationerna tar tillvara på kunskap utanför organisationen och implementerar 

den i organisationen fick vi följande svar: 

 

”Scannar av branschen” 

Citat respondent B1 

 

På denna fråga fick vi många olika svar men några av de punkter som kom upp tydligast var 

bland annat ovanstående citat. Där respondenten som flertalet respondenter menar att 

organisationerna bevakar marknaden för att se vad konkurrenterna gör. Det nämndes även att 

organisationens medarbetare går på utbildningar, seminarier, utbyter kunskap med varandra samt 

att organisationerna tar in experter på områden som behöver förbättras. 
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Nonaka et al. (2014:137) och Von Krogh et al. (2001:424) menar att företag för att behålla sin 

konkurrenskraft ständigt behöver införskaffa sig ny kunskap. Grant (1996:384) anser att ett 

företags viktigaste resurs är kunskap. Kunskap kan definieras som en välgrundad tro där företag 

får förmågan att effektivisera och åtgärda den egna organisationen enligt Alavi & Leidner 

(2001:110) och Jeffery & Russell (2005:143). Detta verkar företagen ha tagit fasta på i 

ovanstående svar.   

 

Tror du att IT ökar kunskapsskapandet inom företaget och möjliggör band att skapas och 

utvecklas genom IT? – Mönster G3 

På frågan angående om respondenterna upplever att IT ökar kunskapsskapandet inom 

organisationen mellan Sverige och Spanien samt möjliggör att band skapas, var svaret enhälligt 

ja. Flera respondenter nämnde att de anser att det går snabbare att kommunicera och att det blir 

enklare. Detta då det går att utbyta kunskap via sms, mejl, Skype etcetera. Dock var det bara en 

respondent som uttryckte att det fortfarande är viktigt med fysiska möten. 

 

Alavi & Leidner (1999:7) och Vidic (2013:103) säger att organisationer för att kunna hantera 

information och kunskap använder olika datasystem som underlättar kunskapsutbytet. Vilket 

även verkar vara fallet för organisationerna som vi har undersökt.   

 

Hur får du information/kunskap som finns inom organisationen? Ny/gammal.- Mönster G4 

Nio av de tolv respondenterna får i huvudsak reda på ny och gammal information via 

organisationens internsystem (Analys 9). Medan tre respondenter nämner att de får ny och 

gammal information via mail (Analys 8). Fem av respondenterna nämner även att de får ny 

information via möten. Följande citat är hämtat från en av våra intervjuer: 

 

”Det krävs eget engagemang för att få information” 

Citat respondent A2 

 

Enligt Cervino et al. (2012:3) är det vid en internationell etablering viktigt att organisationer har 

en strategi där de behandlar frågor som grad av engagemang etcetera. Detta går att koppla till 

respondent A2:s citat ovan. Det går även att fundera på ifall organisationerna satt upp riktlinjer 

för detta då de flesta av våra respondenter nämner att de använder sina interna system som en 

nyckel för den interna kommunikationen.  
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På vilket tycker du att era verktyg och IT uppmuntrar till kunskapsutbyte?– Mönster G5 

Våra respondenters svar på hur deras verktyg och IT uppmuntrar till kunskapsutbyte var något 

spretiga. Dock var alla överens om att det finns stora möjligheter till kunskapsutbyte med hjälp av 

dagens teknik. Fyra respondenter anser att deras verktyg och IT gör att det går snabbare och är 

enklare att kommunicera. En respondent sa följande: 

 

”Mycket, det går inte att jämföra dagens kommunikationsvägar med till exempel 1995” 

Citat respondent A2 

 

Det kom även i denna fråga upp att det är viktigt att ta eget ansvar då det kommer till att utbyta 

kunskap inom organisationen. En annan respondent tyckte att deras CRM system behövde 

förbättras för att öka kunskapsutbyte. I detta pratade denna dock mer om kommunikationen till 

kund, vilket vi valt att inte gå in djupare på i denna studie. Detta då respondenten förklarade att 

CRM system står för ”Customer Relationship Management”, vilket handlar om relationen och 

kommunikationen till kund. 

 

Liebowitza & Megbolugbe (2003:189) hävdar att kunskapshantering handlar om hur 

organisationer bäst utnyttjar kunskap internt och externt. Zahra et al. (2000:26) menar att 

organisationer inom internationella affärsmiljöer förbättrar sin kunskap genom lärande via 

interaktion med lokal kunskap samt via innovationssystem. Därför är det enligt författarna viktigt 

med system som rör processen runt interaktion, då det underlättar förhållandet mellan 

internationell expansion och teknisk utbildning inom organisationer. Ovanstående teori tycker vi 

går att koppla samman med respondenternas svar. Då respondenterna precis som författarna ser 

nyttan av en väl fungerande teknik för kunskapsutbyte. 



 

60 
 

 
Modell 6, Sammanfattning Verktyg, egen 
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4.5 Lärande 

Hur har du och din personal lärt er hur kunskapsutbyte bör ske mellan kontor och länder?– 

Mönster H1 

Fyra av tolv respondenter svarade att de utbildar sin personal i intern kommunikation (Analys 

10). Dessa fyra respondenter är kontorschefer/franchisetagare. Viket gör att vi kan dra slutsatsen 

att inget av företagen utbildar sin personal på centralnivå i företaget, utan det är eget initiativ från 

varje enskild kontorschef/franchisetagare. Två respondenter svarade dock att de inte utbildade sin 

personal men att de förde en dialog runt den interna kommunikationen.  

 

”Ingen utbildning, mer en dialog kring var och hur vi vill utbyta kunskap” 

Citat från respondent D2 

 

Detta svar går mot vår teori där Saka et al. (2001:466), Andersson & Skinner (1999:248) och 

Barkema & Vermulen (1998:19) anser att det är viktigt at lägga stor vikt vid utbildning. Detta då 

de anser att dessa processer är centrala för kunskapshantering. Dock kan medarbetare även lära 

sig från andra medarbetare, från deras framgång och misslyckande enligt Liebowitza (2003:196). 

Företagen skulle bland annat kunna utbilda sin personal via internet. Detta då det enligt Hwang & 

Kim (2007:232) blivit allt populärare med distansutbildningar.  

 

Respondent C2 pratade under sin intervju om att de utbildar sin personal i andra frågor över 

Skype. Vi tror att organisationerna även skulle kunna implementera denna slags distansutbildning 

då det rör den interna kommunikationen i företagen. Vilket Hwang & Kim (2007) nämner ovan.   

 

Finns det några processer/system för hur ni ska utbyta information/kunskap med varandra?– 

Mönster H2 

På frågan om det finns några system/processer för hur medarbetarna ska utbyta information med 

varandra fick vi diffusa svar. Dock fick vi indikationen på att svaret på frågan var nej. Detta då 

några respondenter svarade nej direkt medan andra svarade att de skulle utbyta kunskap genom 

flertalet olika system så som internsystem, mejl, Skype, telefon och via fysiska möten. Det var 

enbart respondent C4 som höll på att ta fram ett system/process för detta. 

 

Detta tycker vi motsäger vår teori då Saka et al. (2001:466) menar att organisationer för att lyckas 

idag behöver hänga med i utvecklingen och förändringarna i teknologin. För att organisationer 
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ska lyckas med detta tror vi att de behöver utbilda sina medarbetare så att de vet vilka system som 

tas fram och hur dessa ska användas 

 

Det är även en utmaning för företag att lyckas skapa viljan hos medarbetare att utbyta kunskap 

virtuellt med andra medarbetare enligt Chiu et al. (2006:1872), Wasko & Faraj (2005:37) och 

Chen (2007:451). Det är dock av stor vikt att de lyckas med detta då virtuella nätverk skapar sitt 

värde genom kunskapsutbyte enligt Chiu et al. (2006:1873). Vilket vi tycker gör det ännu 

tydligare att utbildning behövs då det är detta som är kärnan vid virtuella system.   

 

 

 

Modell 7, Sammanfattning Lärande, egen 

4.6 Kontorschef 

Hur skulle du beskriva relationen mellan er kontorschefer och Huvudkontoret? 

Formell/informell?– Mönster I1 

Samtliga respondenter upplever att relationen mellan huvudkontoret och 

kontorschef/franchisetagare är bra samt informell (Analys 11). Samtidigt upplever tre av tolv 

respondenter att relationen även är formell i vissa situationer (Analys 12). Detta förklarade de 

som att relationen är bra men att de är formella i de situationer där omständigheterna kräver det. 

 

”Ofta informellt när vi träffas, mycket fokus på det sociala. Men sen självklart finns det stunder 

där det blir mer formellt” 

Citat från respondent C1 
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Att respondenterna upplever relationerna inom organisationen som bra tycker vi går att koppla till 

det Fielding (2006:10) anser i vår teoretiska referensram. Författaren menar att det är viktigt att 

medarbetare har relationer inom organisationen för att lyckas skapa en god kommunikation och 

kunskapsutbyte. Det är även viktigt att sammarbeta inom organisationer då det skapar en 

variation i erfarenheter och därmed i kunskapen enligt Holmqvist (2004:73).  

 

För att uppnå ett lyckat kunskapsutbyte krävs det att organisationer har både en formell- och en 

informell relation med sina medarbetare enligt Tsai (2002:180). Vilket styrker det tre av våra 

respondenter antyder. 

Tror du att det skiljer det sig något i hur mycket inflytande svenska och spanska kontorschefer 

har på organisationen?– Mönster I2 

Vi frågade de fyra respondenterna från huvudkontoren ifall det skiljer sig något i hur mycket 

inflytande de svenska- och spanska kontorscheferna/franchisetagarna har på organisationen. Vi 

fick ett mycket splittrat svar, då de fyra respondenterna hade olika svar. Respondent A1 och D1 

ansåg att inflytandet kom från hur duktig individen visar sig vara. Medan B1 ansåg att det inte 

borde påverka. Medan respondent C1 sa att de spanska kontorscheferna/franchisetagarna har 

mindre inflytande än de svenska kontorscheferna/franchisetagarna. Detta då de har fler svenska 

kontor än i Spanien. 

 

Samtliga organisationer verkar tycka att både de svenska- och spanska kontorens inflytande är 

viktigt vilket går att knyta an till vår teoretiska referensram. Då Grant (1996:384) anser att det är 

viktigt att integrera flera olika kunskapsbaser.  

 

 

Modell 8, Sammanfattning Kontorschef, egen 
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4.7 Internationellt  

Tror du att ni har en fördel i att verka på en internationell marknad tillskillnad från de 

konkurrenter som endast verkar lokalt? Hur?– Mönster J1 

Tio av tolv respondenter ansåg att de har en fördel i att verka på en internationell marknad till 

skillnad från sina konkurrenter som enbart verkar lokalt (Analys 14).   

 

”Internationellt tror jag att den stora fördelen är att till exempel vi syns, det är det här med att 

man eftersträvar att vi ska bli ”top-of-the-mind” och ju fler gånger man ser vårt varumärke 

vilket det exponeras väldigt mycket...” 

”...Även en trygghet för dem som köper utomlands det bottnar för en viss trygghet tror jag” 

Citat från respondent B3 

 

I vår teoretiska referensram tycker vi att det går att knyta det Saka et al. (2001:465) och Easterby-

Smith et al. (2008:678) anser. Vilket är att organisationers kunskap gynnas av expansion. Vilket 

går att knyta an till att det blir en fördel i att verka på en internationell marknad då organisationen 

och medarbetarna får mer kunskap inom sig. Organisationer expanderar och utvecklas utifrån 

medarbetares och samarbetspartners kompetens, vilket leder till ny kunskap och större 

möjligheter enligt Von Krogh et al. (2001:421). Wasko & Faraj (2005:36) anser att en 

organisations medarbetare gynnas av externa nätverksanslutningar. De får tillgång till ny 

information, kunskap och idéer som inte är tillgängliga på det lokala kontoret.  

 

Hur tror du att er tidigare kunskap om mäklarbranschen i Sverige påverkade då ni startade  

upp i Spanien? Ex. Kontaktnät.- Mönster J2 

Vi frågade respondenterna på huvudkontoret hur deras tidigare kunskap om mäklarbranschen i 

Sverige påverkade då de expanderade till Spanien. Tre av våra respondenter svarade på denna 

fråga. Respondenterna nämnde att det var lättare att för kontoren att starta upp i Spanien då de 

hade ett starkt varumärke i ryggen, fanns erfarenhet och kontaktnät inom organisationen samt att 

de skapade en trygghet för kontoren. Detta då de var anslutna till en större kedja.   

 

Detta kan vi koppla till Grant (1996:384) som nämner att organisationer, för att expandera 

framgångsrikt, behöver integrera organisationens kunskap med den lokala marknaden. 
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Känner du att du att du arbetar för ett Svenskt företag? Om ”ja”, på vilket sätt?– Mönster J3 

Samtliga kontorschefer/franchisetagare i Spanien känner att de arbetar på ett svenskt företag. De 

nämnde att de känner på detta sätt på grund av företagsnamnet, företagskulturen/arbetssättet samt 

för att övervägande delen av deras kunder är svenska eller skandinaviska. 

 

Winit (2014:120) säger att vid en jämförelse mellan lokalt ägda företag vs. utlandsägda globala 

företag, kan konsumenter föredra ett märke framför ett annat beroende på stödjande ledtrådar 

såsom lokalt värde på varumärket, ursprungsland och hemlandets partiskhet. Detta går att koppla 

samman till organisationernas företagskultur samt att de främst har svenska eller skandinaviska 

kunder. 

 

Hur mycket inflytande har den svenska ledningen på XXX i Spanien?– Mönster J4 

Vi frågade våra respondenter i Spanien hur mycket inflytande den svenska ledningen hade på 

deras kontor. Tre av respondenterna sa att den svenska ledningen påverkar dem genom att de har 

en etisk manual att följa. Medan resterande tre sa att den svenska ledningen har stort inflytande 

på deras kontor. Respondent D2 sa att detta beror på att det är viktigt att företagets värderingar 

genomsyrar hela organisationen. Respondent C4 sa att kontoren i Spanien hämtar mycket 

kunskap från Sverige exempelvis företagsstrategier. Medan respondent C2 sa att Sverige har ett 

stort inflytande, men att de har en regionchef som ser till att kunskapen anpassas efter den 

spanska marknaden. 

 

Det D2, C4 och C2 säger, går att koppla till vår teoretiska referensram. Där Holmqvist (2004:71) 

menar att mekanismen för att nå ett lyckat resultat vid expansion är via ömsesidig positiv 

feedback där medarbetare inom organisationen delar med sig av erfarenhet och kompetens.  

 

Kostova (1999:313) har gjort en modell som bland annat lyfter fram problematiken med hur olika 

en organisations hemland och mottagarland kan vara i olika aspekter. Detta är något som går att 

koppla till det respondent C2 lyfter att dennas organisation löst genom att ha en regionchef. Som 

anpassar kunskapen från Sverige innan den implementeras i Spanien.  
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Hur tror du att er tidigare kunskap om mäklarbranschen i Sverige påverkade då ni startade upp i 

Spanien? Ex. kontaktnät.- Mönster J5 

Vi frågade våra respondenter i Spanien hur deras tidigare kunskap om mäklarbranschen i Sverige 

påverkade då de startade i Spanien. Denna fråga kunde dock inte besvaras på önskat sätt då de 

flesta av våra respondenter i Spanien inte har någon erfarenhet från mäklarbranschen i Sverige.  

 

 
Modell 9, Sammanfattning Internationellt, egen 

 

4.8 Framtiden 

I det dagliga arbetet, på kontoret, arbetar ni främst med långsiktiga eller kortsiktiga mål?– 

Mönster K1 

På frågan ifall respondenterna arbetar främst med långsiktiga- eller kortsiktiga mål i det dagliga 

arbetet svarade samtliga respondenter att de arbetar med både och. Flera av våra respondenter 

påtalar att de arbetar med långsiktiga mål som bryts ner i delmål som är kortare. Respondent C1 

sa på en organisations huvudkontor säger att de arbetar med både långsiktiga- och kortsiktiga 

mål. Men att det främst är kortsiktiga mål i Spanien, då de är nyetablerade på den marknaden. 
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Detta går att koppla till Saka et al. (2001:465) tanke om att företag vid en expansion behöver ha 

strategier för att ha kontroll över organisationen. Strategier ses i detta fall som organisationernas 

långsiktiga mål. Både Saka et al. (2001:474) och Kostova (1999:308) har gjort två modeller över 

hur företag kan bryta ner sina strategier i delmål. Båda dessa modeller kopplas slutligen till 

individen. Vilket enligt Grant (1996:385) är viktigt då en medarbetares enskilda kunskap kan vara 

en nyckelfaktor till framgång för en organisation.    

 

Vilka utmaningar ser du i framtiden då det kommer till den interna kommunikationen 

internationellt och lokalt?– Mönster K2 

Tio av tolv respondenter ser utmaningar med den interna kommunikationen i framtiden (Analys 

13). Både lokalt och nationellt. Bland annat säger två av respondenterna följande: 

 

”Det är likadant med kommunikationen här, om vi tittar idag och två år tillbaka om du då hade 

en öppningstid på en hemsida på 4 sekunder var det snabbt. När vi bytte sökmotor var det 0,02 

sekunder som var målet på var objektvisning och hur blir den tiden i framtiden.  Tänk dig bara 

det samma som kommunikationen på datorn och till exempel Facebook, det är otroligt vilka korta 

tider, det tar under en sekund att skicka och öppna något.  Det är det som är utmaningen i 

framtiden vad man ska visa direkt kunden tittar...” 

Citat från respondenterna B2 & B4 

 

En utmaning som flertalet av våra respondenter lyfter fram är den tekniska utvecklingen i 

samband med kommunikation. Med detta menar de att det är en utmaning att utveckla sina egna 

system i samma takt som tekniken utvecklas på dagens marknad. Detta går även att knyta an till 

det forskare tror, bland annat nämner Saka et al. (2001:466) att det är viktigt att organisationer 

hänger med i den tekniska utvecklingen för att kunna konkurrera.  

 

Ytterligare en utmaning som berör teknologin är att det enligt Zahra et al (2000:925) kan vara en 

utmaning att skapa tekniskt lärande inom internationella företag. Detta då det kan finnas många 

sidor vid teknisk utbildning. Vilket leder till att kunskapen kan bli splittrad och ofokuserad. 

Organisationerna lyfter även upp att det är en utmaning att nå fram med ny kunskap. Detta styrks 

av Chiu et al. (2006:1872), Wasko & Faraj (2005:37) och Chen (2007:451) som säger att det är 

en utmaning att få medarbetare att vilja dela kunskap med andra medarbetare virtuellt. Det är 

därför viktigt att organisationer utvecklar sin teknik för att uppnå gott kunskapsutbyte (Wasko & 

Faraj, 2005:36).  
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Det är även viktigt att organisationerna skapar samma förväntningar för alla medarbetare samt 

uppfyller dessa. Då de gemensamma förväntningarna har viktigt roll för kunskapsutbytet, både 

vad gäller dess kvalitet och kvantitet enligt Chiu et al. (2006:1883). 

 

Då företagen utvecklar sina system är det dock viktigt att de inte glömmer bort att ”den 

mänskliga gemenskapen” är viktig enligt Saka et al. (2001:468). Detta då medarbetares enskilda 

kunskap enligt Grant (1996:385) kan vara en nyckelfaktor till varför en organisation blir 

framgångsrik. Ny kunskap är även viktigt för att organisationer ska behålla sin konkurrenskraft 

enligt Nonaka et al. (2014:137).    

 

 

Modell 10, Sammanfattning Framtiden, egen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 5. Slutdiskussion  
I detta avsnitt besvaras forskningsfrågorna.   

 

1. Hur får fastighetsmäklarföretagen sina medarbetare att utbyta kunskap mellan varandra? 

Fastighetsmäklarföretagen som vi har intervjuat nämner att detta är en mycket komplex och svår 

fråga. Det är enligt dem en utmaning att uppnå ett gott kunskapsutbyte inom företagen.  

 

Från vår studie kan vi konstatera att samtliga företag har en platt och öppen organisationskultur. 

Där ledning, kontorschefer och medarbetare alltid är nära varandra. Genom att alla kan kontakta 

alla inom organisationen. Vilket visat sig skapa ett enkelt, tryggt och öppet 

kommunikationsklimat. 

 

För att uppmuntra medarbetare till kunskapsutbyte bygger företagen sina system till att efterlikna 

sociala medier såsom Twitter och Facebook. Medarbetare gör även sambesök med varandra för 

att utveckla relationerna och öka kunskapsutbytet mellan sig. Utöver detta för även 

organisationerna en dialog med medarbetarna om hur och när de ska utbyta kunskap med 

varandra. Vilket bör leda till att kunskapsutbytet ökar. 

 

2. Hur utbyter fastighetsmäklarföretagen kunskap mellan sig internationellt? 

Kunskapsutbytet mellan Sverige och Spanien har en viss hierarkisk struktur.  På två av företagen 

kommunicerar medarbetarna med kontorschefen, som i sin tur kommunicerar med 

huvudkontoret. Medan medarbetarna på de andra två kontoren kommunicerar med sin 

kontorschef, som kommunicerar med den som är ansvarig i Spanien. Denna person pratar i sin tur 

med huvudkontoret i Sverige. 

 

Kunskapsutbytet sker i första hand via Skype samt via de interna systemen. Men kontorscheferna 

eller de ansvariga för Sverige träffar regelbundet huvudkontoret fysiskt för att utbyta kunskap.   

 

Relationen mellan ledningen och kontorscheferna beskrivs som informell. Samtidigt som ett fåtal 

respondenter påtalar att relationen, i stunder som kräver det, är formell. Det krävs alltid ett visst 

kunskapsutbyte mellan huvudkontor och lokalkontor. Då lokalkontoren till viss del är styrda från 

huvudkontoret. Exempelvis genom etiska manualer på hur lokalkontoret får agera. 
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6. Ytterligare reflektion av studien 
 

I detta avsnitt presenteras ytterligare reflektion av studien. En ny modell, vidare forskning och 

bidrag.    

 

6.1 Allmän reflektion 

 

Vi anser att de svenska fastighetsmäklarföretagen på den internationella marknaden behöver hitta 

bättre vägar för att uppmuntra till internt kunskapsutbyte. Detta för att bygga ihop 

organisationerna till en. Det kan uppstå olika svårigheter med detta då organisationerna arbetar 

olika i Sverige och i Spanien. Detta är oundvikligt då marknaden och lagar etcetera fungerar olika 

i de två länderna.  

   

I vår analys gick det att koppla samman mycket av respondenternas svar med teorin. Vi tror att 

företagen arbetar på rätt sätt i de frågeområden som vi kunde koppla till teori. Däremot upplevde 

vi ett visst kunskapsgap då det kom till hur organisationerna skulle lyckas skapa ett bra 

kunskapsutbyte. Bland annat kom det på våra intervjuer upp att kunskapsutbytet var en utmaning 

inom företagen. Samt att vissa huvudkontor upplevde svårigheter med att nå fram till medarbetare 

med viss information. 

 

Vi tror att detta beror på att organisationerna behöver lägga mer vikt på utbildning i hur man bör 

arbeta och utbyta kunskap mellan varandra, då de expanderar geografiskt och därför inte har 

möjlighet att ses så ofta. 

 

Vi tror även att organisationerna måste få större kunskap i det traditionella och moderna 

kunskapsutbytet. Detta då de idag verkar se det virtuella kunskapsutbytet som det enda 

nödvändiga till medarbetarna på ”marknivå”. Samtidigt som teorin förespråkar att det moderna 

virtuella kunskapsutbytet endast ska ses som ett komplement till det traditionella 

kunskapsutbytet. Därför bör samtliga företag i framtiden skapa evenemang där medarbetare från 

olika länder träffas. Detta för att bygga en starkare relation mellan dem. På så sätt kan de öka 

kunskapsutbytet och stärka organisationen.  

 

Vi har modifierat vår tidigare modell(Modell 1 och 2) efter att vi skapat oss en förståelse för 

ämnet och för organisationerna vi gjort en studie på. Denna modell kan ses som ett hjälpmedel 

som lyfter viktiga komponenter då svenska organisationer på en internationell marknad vill öka 

sitt kunskapsutbyte. 
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Modell 9, Modell för Kunskapsutbyte, egen 

 

6.2 Vidare forskning 

Då denna studie koncentrerar sig på en och samma bransch, fastighetsmäklarbranschen, skulle en 

liknande studie som vänder till andra tjänstebaserade branscher vara intressant. Detta för att se 

likheter och skillnader mellan olika branscher då det kommer till kunskapsutbyte, nationellt och 

internationellt. 

 

Det skulle även vara intressant att intervjua respondenter på marknivå det vill säga till exempel 

fastighetsmäklare, mäklarassistenter och så vidare. Detta för att se ifall studien ger samma utfall 

ur ett annat perspektiv.  
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En annan idé för vidare forskning som vi anser vara intressant är att ha fler länder med i studien, 

så som Frankrike, England, Turkiet med mera där flertalet svenska koncerner är etablerade. Även 

detta för att se likheter och skillnader i kunskapsutbytet.  

 

6.3 Bidrag 

Vi anser att denna uppsats bidrar med en ökande förståelse för det interna kunskapsutbytet inom 

svenska tjänstebaserade företag verksamma på den internationella marknaden. Dessutom har 

studien genererat en modell som beskriver viktiga komponenter vid internationellt 

kunskapsutbyte. Inriktningen på vår studie har inte uppmärksammats vid tidigare forskning, 

vilket gör studien unik.  
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        Bilagor: 

Bilaga 1: 

Muntliga källor 

– Företag A: 

1. Person 1: Arbetar på huvudkontoret – 4.e april 2014 kl. 16 ca.35 minuter. Telefonsamtal. 

2. Person 2: Kontorschef på kontoret i Spanien- 10.e april 2014 kl. 15 ca.40 minuter. 

Telefonsamtal. 

– Företag B: 

3. Person 1: Arbetar på huvudkontoret- 15.e april 2014 kl. 15, ca 65 minuter. Huvudkontor 

Stockholm. 

4. Person 2: Kontorschef/Franchisetagare på Spanien kontoret- 10.e april kl. 9.30, ca 80 

minuter. Marbella. 

5. Person 3: Kontorschef/Franchisetagare på Sverige kontoret- 14.e april 2014 kl. 11, ca 30 

minuter. Lokalkontor Stockholm. 

6. Person 4: Kontorschef/Franchisetagare på Spanien kontoret- 10.e april kl. 9.30, ca 80 

minuter. Marbella. 

– Företag C: 

7. Person 1: Arbetar på huvudkontoret- 14.e april 2014 kl. 14, ca.45 minuter. Huvudkontor 

Stockholm. 

8. Person 2: Kontorschef/Franchisetagare på Spanien kontoret- 11.e april 2014 kl. 9.15, ca.30 

minuter. Lokalkontor Marbella. 

9. Person 3: Kontorschef/Franchisetagare på Sverige kontoret- 10.e april 2014 kl. 15, ca 35 

minuter. Telefonsamtal. 

10. Person 4: Regionchef i Spanien- 20.e april 2014 kl.11, ca 35 minuter. Telefonsamtal. 

– Företag D: 

11. Person 1: Arbetar på huvudkontoret- 16.e april 2014 kl. 9.30, ca.35 minuter. Lokalkontor 

Uppsala. 

12. Person 2: Kontorschef/Franchisetagare på Spanien kontoret- 16.e april 2014 kl. 11, ca 40 

minuter. Lokalkontor Uppsala. 
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Bilaga 2 

Frågor till HK 

Bakgrund 

1. Berätta om din bakgrund före du började arbeta på XXX huvudkontor? 

2. Hur länge har du arbetat på XXX huvudkontor? 

Organisation 

3. Vilken organisationsstruktur/kultur upplever du att ni har på XXX? 

4. Tror du att ni på XXX skiljer er i hur ni kommunicerar internt mot andra mäklarföretag? På vilket 

sätt? 

5. Vilket kommunikationsklimat upplever du att ni har på XXX? 

6. På vilket sätt tror du att er organisationskultur och ert kommunikationsklimat uppmuntrar till 

kunskapsdelning? 

Verktyg 

7. Vilka typer av verktyg är tillgängliga för er interna kommunikation, har ni något verktyg/träning 

som ni tror resten av marknaden saknar? 

8. Hur tar ni tillvara på kunskap utanför organisationen och implementerar den i XXX? 

9. Tror du att IT ökar kunskapsskapandet mellan er/lokalkontor i Sverige och era kontor i Spanien 

och möjliggör band att skapas och utvecklas genom IT? 

10. Hur får era kontorschefer information/kunskap som finns inom organisationen? 

11. På vilket sätt tror du att era verktyg och IT uppmuntrar till kunskapsutbyte? Ny/gammal 

Lärande 

12. Utbildar ni er personal i hur kunskapsutbyte bör ske mellan kontor och länder? 

13. Finns det några processer/system för hur personalen inom XXX ska utbyta 

information/kunskap med varandra? 

14. Hur skulle du beskriva relationen mellan er på huvudkontoret och era kontorschefer? 

Formell/informell? 

15. Tror du att det skiljer det sig något i hur mycket inflytande svenska och spanska kontorschefer 

har på organisationen? 

Internationellt 

16. Tror du att ni har en fördel i att verka på en internationell marknad tillskillnad från de 

konkurrenter som endast verkar lokalt? Hur? 

17. Hur tror du att er tidigare kunskap om mäklarbranschen i Sverige påverkade då ni startade upp i 

Spanien? Ex. Kontaktnät 
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Framtiden 

18. I det dagliga arbetet på XXX arbetar ni på HK och övriga medarbetare främst genom/med 

långsiktiga eller kortsiktiga mål? 

19. Vilka utmaningar ser ni i framtiden då det kommer till den interna kommunikationen 

internationellt och lokalt? 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Wennertorp & Josefin Löflund Wikström 
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Bilaga 3 

 

Frågor till Lokalkontor i Spanien 

Bakgrund 

1. Berätta om din bakgrund före du började arbeta på nuvarande kontoret? 

2. Hur länge har du arbetat för XXX? 

Organisation 

3. Vilken organisationsstruktur/kultur upplever du att ni har på XXX? 

4. Vilket kommunikationsklimat upplever du att ni har på XXX? 

5. På vilket sätt tror du att er organisationskultur och ert kommunikationsklimat uppmuntrar till 

kunskapsdelning? 

Verktyg 

6. Vilka typer av verktyg är tillgängliga för er interna kommunikation, har ni något 

verktyg/träning som ni tror resten av marknaden saknar? 

7. Hur tar ni på ert kontor tillvara på kunskap utanför organisationen och implementerar den? 

8. Tror du att IT ökar kunskapsskapandet inom företaget och möjliggör band att skapas och 

utvecklas genom IT? 

9. Hur får du information/kunskap som finns inom organisationen? Ny/gammal 

10. På vilket tycker du att era verktyg och IT uppmuntrar till kunskapsutbyte? 

Lärande 

11. Hur har du och din personal lärt er hur kunskapsutbyte bör ske mellan kontor och länder? 

12. Finns det några processer/system för hur ni ska utbyta information/kunskap med varandra? 

Kontorschef 

13. Hur skulle du beskriva relationen mellan er kontorschefer och Huvudkontoret? 

Formell/informell? 

Framtiden 

14. I det dagliga arbetet, på kontoret, arbetar ni främst med långsiktiga eller kortsiktiga mål? 

15. Vilka utmaningar ser du i framtiden då det kommer till den interna kommunikationen 

internationellt och lokalt? 

Internationellt 

16. Tror du att ni har en fördel i att verka på en internationell marknad tillskillnad från de 

konkurrenter som endast verkar lokalt? Hur? 

17. Känner du att du att du arbetar för ett Svenskt företag? Om ”ja”, på vilket sätt? 
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18. Hur mycket inflytande har den svenska ledningen på XXX i Spanien?19. Hur tror du att er 

tidigare kunskap om mäklarbranschen i Sverige påverkade då ni startade upp i Spanien? Ex. 

kontaktnät 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Wennertorp & Josefin Löflund Wikström 
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Bilaga 4  

 

Frågor till Lokalkontor i Sverige 

Bakgrund 

1. Berätta om din bakgrund före du började arbeta på nuvarande kontoret? 

2. Hur länge har du arbetat för XXX? 

Organisation 

3. Vilken organisationsstruktur/kultur upplever du att ni har på XXX? 

4. Vilket kommunikationsklimat upplever du att ni har på XXX? 

5. På vilket sätt tror du att er organisationskultur och ert kommunikationsklimat uppmuntrar till 

kunskapsdelning? 

Verktyg 

6. Vilka typer av verktyg är tillgängliga för er interna kommunikation, har ni något verktyg/träning 

som ni tror resten av marknaden saknar? 

7. Hur tar ni på ert kontor tillvara på kunskap utanför organisationen och implementerar den? 

8. Tror du att IT ökar kunskapsskapandet inom företaget och möjliggör band att skapas och 

utvecklas genom IT? 

9. Hur får du information/kunskap som finns inom organisationen? Ny/gammal 

10. På vilket tycker du att era verktyg och IT uppmuntrar till kunskapsutbyte? 

Lärande 

11. Hur har du och din personal lärt er hur kunskapsutbyte bör ske mellan kontor och länder? 

12. Finns det några processer/system för hur ni ska utbyta information/kunskap med varandra? 

Kontorschef 

13. Hur skulle du beskriva relationen mellan er kontorschefer och Huvudkontoret? 

Formell/informell? 

Framtiden 

14. I det dagliga arbetet, på kontoret, arbetar ni främst med långsiktiga eller kortsiktiga mål? 

15. Vilka utmaningar ser du i framtiden då det kommer till den interna kommunikationen 

internationellt och lokalt? 

Internationellt 

16. Tror du att ni har en fördel i att verka på en internationell marknad tillskillnad från de 

konkurrenter som endast verkar lokalt? Hur? 

Med vänliga hälsningar 

Sara Wennertorp & Josefin Löflund Wikström 
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Bilaga 5 

Geografisk karta av empirisk data samling 

Bilaga 5.1- Spanien 

Områdesfokus markerade området - Costa Blanca och Costa del Sol. 

 

 

 

Bilaga 5.2- Sverige 

Områdes fokus det markerade området- Stockholm och Uppsala 
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Bilaga 6 
Mejl till respondenter 

 

Hej,  

 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som skriver kandidatexamen i företagsekonomi. Vi 

skulle därför jätte gärna ha en intervju med er. 

 

Vårt arbete handlar om hur man inom Mäklarföretag kommunicerar med varandra internt, detta 

både inom Sverige men även med det Spanska kontoret.  

 

Vi har valt att ta kontakt med mäklarföretag som uppfyller följande kriterier:  

- Företaget ska ha sin "hemma-bas" i Sverige  

- Företaget ska ha två eller flera kontor i Sverige  

- Företaget ska ha ett utlandskontor i Spanien 

- Företaget ska vara välkänt  

 

Vi har valt att rikta oss internationellt då detta verkar bli allt vanligare inom mäklarbranschen. Vi 

känner därför att vi genom vårt arbete kan ge förslag till hur företag kan arbeta för att utveckla en 

bra kommunikation och förhoppningsvis expandera ännu mer!  Vi valde Spanien då vi har 

förankring dit. 

 

Vi har valt att se på den interna kommunikationen ur ett ledningsperspektiv. För att få en bild av 

"kommunikationsnätet" har vi därför valt att inom alla företag vi intervjuar ha kontakt med:  

- En person som har hand om kommunikationen från ledningsnivå/HK nivå i Sverige 

(beroende på organisationsform).  

- En person som har hand om kommunikationen från Spanien till Sverige 

- En person som har hand om kommunikationen från kontoren/medarbetarna i Sverige till 

ledningen 

 

Känner ni att ni inte kan/har möjlighet att besvara vissa frågor förstår vi självklart det. Meddela oss 

bara i förväg om vilka frågor det är ni inte kan besvara eller känner innehåller för känslig 

information.  

 

Vi har i dagsläget kontakt med tre stycken företag utöver er. Självklart tycker vi att det är etiskt 

viktigt att vi bevarar er integritet, därför kommer samtliga personer vi intervjuar och företag att få 

pseudonym.  

 

För ytterligare förtydligande är det bara att kontakta oss, vi ringer gärna upp och förklarar mer. Vi 

vill även preliminär boka ett möte snarast.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Sara Wennertorp & Josefin Löflund-Wikström 
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Bilaga 7 

Presentation av empirisk data från samtliga respondenter. (Matris 1, 2 och 3). 

 

 
Sverige 

respondenter  

B3 C3 

Berätta om din 

bakgrund före du 

började arbeta på 

nuvarande 

kontoret?  

 

Mönster-E1 

Utbildad jurist  

 

Arbetat som grossist 

och importör av 

julsaker  

Varit trainee på 

mäklarföretag samt 

arbetat som mäklare 

 

Tidigare erfarenhet 

från turismbranschen 

samt sålt annonser  

Hur länge har du 

arbetat för XXX? 

 

Mönster-E2 

11 år 14 år 

Vilken 

organisationsstrukt

ur/kultur upplever 

du att ni har på 

XXX? 

 

Mönster-F1 

Öppen och platt 

organisation med 

aktiv styrelse. 

Väldigt fritt p.g.a. 

ägandeformen 

Väldigt bra, är en 

öppen organisation 

Vilket 

kommunikationskli

mat upplever du att 

ni har på XXX?  

 

Mönster-F2 

”Högt i tak”, alla 

lyssnar på varandra 

och får komma med 

inputs 

Bra dialog, får 

mycket hjälp då alla 

är lyhörda. Tar dock 

lite tid då det är 

många kontor  

På vilket sätt tror 

du att er 

organisationskultur 

och ert 

kommunikationskli

mat uppmuntrar 

till 

kunskapsdelning? 

 

Mönster-F3 

Man vågar dela med 

sig av bra och dåliga 

erfarenheter 

Mycket går via vårt 

interna system samt 

via organiserade 

träffar  

Vilka typer av 

verktyg är 

tillgängliga för er 

interna 

kommunikation, 

har ni något 

verktyg/träning 

som ni tror resten 

av marknaden 

saknar?  

 

Mönster G1 

Vårt intranät Vårt egna 

internsystem, CRM-

system, Vitec, 

reklambyråer. Stor 

utveckling på denna 

punkt 

Hur tar ni på ert 

kontor tillvara på 

kunskap utanför 

organisationen och 

implementerar 

den?  

 

Mönster G2 

Vi är lyhörda samt 

att vi bevakar våra 

konkurrenter 

Har säljträningar och 

pratar med varandra. 

Har även 

referensgrupper som 

träffas 

Tror du att IT ökar 

kunskapsskapandet 

Det höjer tempot på 

kommunikationen. 

Ja, så är det 



 

86 
 

inom företaget och 

möjliggör band att 

skapas och 

utvecklas genom 

IT?  

 

Mönster G3 

Ex. Sms och mail 

Hur får du 

information/kunska

p som finns inom 

organisationen? 

Ny/gammal  

 

Mönster- G4 

Genom vårt intranät Genom veckobrev, 

månadsmöten och 

vårt intranät 

På vilket tycker du 

att era verktyg och 

IT uppmuntrar till 

kunskapsutbyte? 

 

Mönster-G5 

Skulle behöva ett 

bättre CRM system 

för att förbättra 

kunskapsutbytet 

Handlar mycket om 

eget ansvar för att 

utbyta kunskap  

Hur har du och din 

personal lärt er hur 

kunskapsutbyte bör 

ske mellan kontor 

och länder? 

 

Mönster- H1 

På kick-offer  Genom 

introduktionsutbildni

ng samt genom 

temakvällar 

Finns det några 

processer/system 

för hur ni ska 

utbyta 

information/kunska

p med varandra? 

 

Mönster -H2  

Använder oss av 

vitec men det behövs 

bättre system 

Genom vårt 

internsystem 

Hur skulle du 

beskriva relationen 

mellan er 

kontorschefer och 

Huvudkontoret? 

Formell/informell? 

 

Mönster -I1 

Informell  Informell  

I det dagliga 

arbetet, på 

kontoret, arbetar ni 

främst med 

långsiktiga eller 

kortsiktiga mål? 

 

Mönster- K1  

Både och. Försöker 

ha en långsiktighet, 

men det är snabba 

puckar 

Både och 

Vilka utmaningar 

ser du i framtiden 

då det kommer till 

den interna 

kommunikationen 

internationellt och 

lokalt?  

 

Mönster – K2 

Att bearbeta gamla 

kunder på ett bättre 

sätt 

Vi måste bli ännu 

bättre på att 

kommunicera, 

snabbare, skapa  

lokala samarbeten 

och ses oftare lokalt 

 

Tror du att ni har 

en fördel i att verka 

på en internationell 

Vi syns mer och blir 

därför ”top-of-the-

mind” 

Att vi är stora i 

Sverige är positivt 

för oss tror jag. Dock 
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marknad 

tillskillnad från de 

konkurrenter som 

endast verkar 

lokalt? Hur?  

 

Mönster- J1 

gynnar det mer dem i 

Spanien att ha 

varumärket i ryggen 

än tvärt om 

 

Matris 1, svar från Sverige respondenter, egen  
 

 

 

 

Spanien-

respondenter 

A2 B2 & 4 C2 D2 C4 

Berätta om din 

bakgrund före 

du började 

arbeta på 

nuvarande 

kontoret?  

 

Mönster E1 

Arbetat som 

mäklare i 

Sverige  

 

Varit byggherre i 

Spanien  

Båda har arbetat 

inom 

bilbranschen, 

den ena med 

egna mindre 

företag den 

andra inom en 

stor koncern 

Arbetat inom 

bankbranschen  

Arbetat inom 

bankbranschen 

 

Drivit och byggt 

upp ett antal 

företag  

Magister i 

internationell 

företagsekonomi  

 

Arbetat på bank  

 

Arbetat på olika 

byggföretag i 

Spanien  

Hur länge har 

du arbetat för 

XXX? 

 

Mönster – E2 

14-15 år 7-8 år 1 år 1 år 7 år 

Vilken 

organisationsstr

uktur/kultur 

upplever du att 

ni har på XXX? 

 

Mönster- F1 

Öppen, platt och 

väldigt modern 

organisation  

Platt 

organisation 

Platt och öppen 

organisation  

Relativt platt och 

demokratisk 

organisation  

Platt och öppen 

organisation  

Vilket 

kommunikation

sklimat 

upplever du att 

ni har på XXX? 

 

Mönster- F2  

Öppet  Viktigt med 

kontaktnät vid 

kommunikation, 

bl.a. krav från 

HK att vara med 

på intranätet 

Öppet även 

kallat ”The 

Swedish Way” 

Öppet, rakt, 

”högt i tak” och 

uppmuntrar till 

nya idéer från 

alla 

”Högt i tak” och har 

tävlingar rörande att 

dela kunskap  

På vilket sätt 

tror du att er 

organisationsku

ltur och ert 

kommunikation

sklimat 

uppmuntrar till 

kunskapsdelnin

g? 

 

Mönster- F3 

Absolut, det 

uppmuntrar till 

att tala öppet 

Systemen hjälper 

till och skapar ett 

kunskapsutbyte 

”The Swedish 

Way” 

Vi är en lärande 

organisation, så 

via givande och 

tagande 

 

Workshops samt 

gästföreläsare 

Jobbar med att lyfta 

fram goda resultat 

Vilka typer av 

verktyg är 

tillgängliga för 

er interna 

kommunikation

, har ni något  

verktyg/träning 

som ni tror 

Göra 

”sambesök” med 

de som är 

duktiga mäklare, 

stort 

internsystem 

samt att de som 

har 

Kontakten 

mellan Sverige-

Spanien sköter 

vi, så mäklarna i 

Spanien har inte 

kontakt med dem 

i Sverige 

 

Vårt 

internsystem,  

”ringstuga”, 

tävlingar, 

rollspel, lär de 

nya som börjar 

arbeta hur vi gör 

samt har 

Egentligen inte, 

det är viktigt att 

anpassa sig efter 

verkligheten och 

behov 

Mycket olika system 

för att variera 

kommunikationen 

Ex. Sms, telefon, 

mail, intranät och 

filmer 
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resten av 

marknaden 

saknar?  

 

Mönster- G1 

specialkunskaper 

delar med sig av 

denna  

Intern 

kommunikation 

sköts mycket via 

skype 

Spanska 

sammarbetsmäkl

are 

Hur tar ni på 

ert kontor 

tillvara på 

kunskap 

utanför 

organisationen 

och 

implementerar 

den?  

 

Mönster- G2 

Genom 

kundbesök, delar 

kunskap mellan 

varandra samt på 

intranätet 

Vi lär själva våra 

anställda hur de 

ska hantera 

problem för att 

skapa ny 

kunskap, finns 

alltid tillgängliga 

för att hjälpa 

mäklarna 

Franchisetagarna 

från både 

Sverige och 

Spanien träffas, 

även informella 

möten, tipsar 

varandra 

Genom olika 

seminarium samt 

pratar med 

experter på 

områden där vi 

saknar kunskap  

Just frågan rörande 

implementering är 

svår. Gäller att 

arbeta fokuserat och 

målinriktat med 

information och 

utbildning. 

Tror du att IT 

ökar 

kunskapsskapa

ndet inom 

företaget och 

möjliggör band 

att skapas och  

utvecklas 

genom IT?  

 

Mönster- G3 

Ja, med internet 

kan man följa 

varandra och ge 

varandra tips till 

viss grad 

Ja Absolut, utbyter 

erfarenheter och 

har utbildningar 

över ex. Skype 

Det tror jag 

absolut. Det går 

del snabbt och är 

enkelt att 

kommunicera 

via t.ex. skype, 

mail. Samt att 

det finns en 

outtömlig källa 

av information 

på internet 

Håller för tillfället på 

med ett projekt med 

”e-learning” och 

hoppas att detta blir 

ett komplement till 

vår utbildning. Detta 

då det är en stor 

geografisk vid i vår 

kedja 

Hur får du 

information/ku

nskap som finns 

inom 

organisationen? 

Ny/gammal  

 

Mönster- G4 

Via intranätet 

och mail. Krävs 

eget 

engagemang för 

att få 

information 

Via intranätet 

och skype 

Via vårt 

internsystem 

samt möten 

Via möten, mail 

och 

strukturerade IT 

lösningar 

Via intranätet samt 

erfarenhetsutbyte 

På vilket tycker 

du att era 

verktyg och IT 

uppmuntrar till 

kunskapsutbyte

? 

 

Mönster – G5 

Mycket, går inte 

att jämföra 

dagens 

kommunikations

vägar med ex. 

1995 

Finns stora 

möjligheter att 

ha kontakt  

Det gör oss 

bättre och våra 

anställda kan 

känna att det 

finns utbildning 

då det passar 

dem  

Gör att det blir 

lätt, enkelt och 

snabbt 

- 

Hur har du och 

din personal 

lärt er hur 

kunskapsutbyte 

bör ske mellan 

kontor och 

länder? 

 

Mönster- H1 

Via 

internutbildninga

r samt via 

universitetsutbild

ningar flera 

utbildade civ.ek. 

& mäklare 

Det har vi lärt 

våra mäklare 

Genom att ha en 

struktur och 

uppmuntran att 

prata med 

varandra. Finns 

dock brister i 

detta 

Ingen utbildning, 

mer en dialog 

kring var och hur 

vi vill utbyta 

kunskap 

Nej, försöker 

stimulera kontors- 

och medarbetares 

kunskapsutbyte. 

Finns mycket att 

arbeta på här 

Finns det några 

processer/syste

m för hur ni ska 

utbyta 

information/ku

nskap med 

varandra?  

 

Mönster- H2 

Maila och om 

det är akut ringa 

Nej Via 

internsystemet, 

mail, skype, tel 

och fysiska 

möten 

- Håller på att ta fram 

detta för 

medarbetarna i 

Spanien. Finns ingen 

process/system för 

detta än 

Hur skulle du 

beskriva 

Informell, 

känner dem 

Informell, vi har 

en mycket bra 

Bra kontakt som 

är klar och tydlig  

En kombination 

av informell och 

Har en informell 

men affärsmässig 
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relationen 

mellan er 

kontorschefer 

och 

Huvudkontoret

?  

Formell/inform

ell? 

 

Mönster- I 1 

väldigt bra kommunikation  formell relation till 

kontorscheferna 

 I det dagliga 

arbetet, på 

kontoret, 

arbetar ni 

främst med 

långsiktiga eller 

kortsiktiga 

mål?  

 

Mönster- K1 

Långsiktiga mål 

som bryts ner i 

delmål/kortsiktig

a mål 

Långsiktiga mål 

som bryts ner i 

delmål/kortsiktig

a mål 

Långsiktiga mål 

som bryts ner i 

delmål/kortsiktig

a mål 

Långsiktiga mål 

som bryts ner i 

delmål/kortsiktig

a mål 

Långsiktiga mål som 

bryts ner i 

delmål/kortsiktiga 

mål 

Vilka 

utmaningar ser 

du i framtiden 

då det kommer 

till den interna 

kommunikation

en 

internationellt 

och lokalt?  

 

Mönster- K2 

Inget speciellt Att få samman 

många olika 

nationaliteter 

Inga direkta 

hinder så länge 

vi hänger med i 

utvecklingen 

Viktigt att våra 

anställda 

representerar 

firman på rätt 

sätt. Även valt 

att satsa på att 

enbart ha 

mäklare som kan 

svenska 

Våra system är på 

svenska, vilket idag 

ger oss en 

begränsning i att 

enbart kunna anställa 

svensktalande 

mäklare 

 Tror du att ni 

har en fördel i 

att verka på en 

internationell 

marknad 

tillskillnad från 

de 

konkurrenter 

som endast 

verkar lokalt? 

Hur? 

 

Mönster- J1 

Ja, ger en 

trygghet för våra 

köpare från 

norden som 

känner till 

varumärket 

Ja, blir en bättre 

struktur då vi 

tillhör en större 

organisation 

Ja, det är en stor 

fördel. Detta då 

kunder från 

norden känner 

igen varumärket 

Ja, på sättet vi 

tar hand om våra 

kunder under 

hela processen 

Självklart, kan 

utbyta mycket 

erfarenheter och 

idéer. Även bra med 

ett svenskt känt 

varumärke för 

mäklarna i Spanien  

Känner du att 

du att du 

arbetar för ett 

Svenskt 

företag? Om 

”ja”, på vilket 

sätt?  

 

Mönster- J3 

Ja, vi har ett 

svenskt 

företagsnamn 

och ett svenskt 

arbetssätt/kultur 

Ja, eller känns 

snarare som en 

skandinavisk 

organisation. Har 

övervägande 

skandinaviska 

kunder 

Ja, tveklöst. 

Arbetar på ett 

svenskt 

arbetssätt och är 

styrda från 

Sverige  

Ja, företaget är 

grundat i Sverige 

och vi har 

övervägande 

svenska kunder 

Ja, är en svensk 

företagskultur 

Hur mycket 

inflytande har 

den svenska 

ledningen på 

XXX i Spanien? 

 

Mönster- J4 

Har en etiska 

regler att följa 

Har en etisk 

manual att följa 

Sverige har stort 

inflytande, men 

regionchefen i 

Spanien ser till 

att det anpassas 

till den Spanska 

marknaden 

Stort inflytande, 

vi är ett svensk 

företag som 

hjälper svenskar. 

Därför är det 

viktigt att våra 

värderingar 

genomsyrar hela 

organisationen 

Den svenska 

ledningen har stort 

inflytande. Vi 

hämtar även mycket 

kunskap från Sverige 

Ex.företagsstrategier 

Hur tror du att Etiska aspekten - Nätverk från - - 
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er tidigare 

kunskap om 

mäklarbransch

en i Sverige 

påverkade då ni 

startade upp i 

Spanien? Ex. 

kontaktnät 

 

Mönster- J5 

från Sverige har 

varit viktig även 

bakgrunden som 

byggherre. Detta 

har givit ett brett 

kontaktnät 

arbetet på bank 

 

Matris 2, svar från Spanien respondenter, egen  
 

 

HK-respondenter A1 B1 C1 D1 

Berätta om din 

bakgrund före du 

började arbeta på 

XXX huvudkontor? 

 

Mönster- E1  

Arbetade tidigare 

med marknadsföring  

Studerat till ekonom 

samt mäklare 

 

Arbetat inom turism-

, flyg- och 

detaljhandel 

Arbetade tidigare 

med försäljning i 

butik samt 

rekrytering  

Studerat ekonom, 

mäklare och delvis jurist  

 

Arbetat som mäklare i 

Sverige  

Hur länge har du 

arbetat på XXX 

huvudkontor?  

 

Mönster- E2 

14 år 6 år  4 år 19 år 

Vilken 

organisationsstrukt

ur/kultur upplever 

du att ni har på 

XXX? 

 

Mönster- F1 

Platt organisation 

med entreprenörskap 

i fokus 

Öppen och platt 

organisation  

Platt organisation  Platt och demokratisk 

organisation 

Tror du att ni på 

XXX skiljer er i 

hur ni 

kommunicerar 

internt mot andra 

mäklarföretag? På 

vilket sätt? 

 

Mönster- F4 

Inget svar Ja, genom att vi 

kommunicerar 

mycket med kortare 

filmer 

Ja, bra internsystem 

som har funktioner 

som påminner om 

sociala medier 

Vet ej 

Vilket 

kommunikationskli

mat upplever du att 

ni har på XXX? 

 

Mönster- F2  

Bra klimat som 

bygger på förtroende 

och respekt  

Demokratiskt Öppet, enkelt och 

socialt 

Bra klimat, rak och 

tydlig kommunikation 

och ”högt i tak” 

På vilket sätt tror 

du att er 

organisationskultur 

och ert 

kommunikationskli

mat uppmuntrar 

till 

kunskapsdelning? 

 

Mönster- F3 

Många forum för 

utbyte genom t.ex. 

olika träffar så som 

kick-off, utbildning 

etc. 

Försöker lyfta fram 

goda exempel inom 

organisationen, 

försöker få 

bekräftelse på att 

mottagare får står 

verktyg. Detta är en 

utmaning! 

Genom vårt system 

är det lätt att dela 

och komma åt 

information  

Det finns en stor vilja 

hos alla inom 

organisationen att lära 

sig och lära ut ny 

kunskap 

Vilka typer av 

verktyg är 

tillgängliga för er 

interna 

Intranät, intern 

”Twitter” och 

driftsystem 

Hög tillgänglighet 

samt filmer 

Ovannämnda 

internsystem 

Kan ej bedöma 
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kommunikation, 

har ni något 

verktyg/träning 

som ni tror resten 

av marknaden 

saknar?  

 

Mönster- G1 

Hur tar ni tillvara 

på kunskap utanför 

organisationen och 

implementerar den 

i XXX?  

 

Mönster- G2 

Har en företagskultur 

som stimulerar nya 

idéer, vem som helst 

kan ringa till HK. 

Har representanter 

från hela Sverige  

”Scannar” av 

branschen 

 

Uppdelade i fyra 

regioner som träffas 

på möten och utbyter 

idéer  

Genom utbildningar, 

coacher, 

internspridning av 

information och 

säljträning 

Genom olika seminarium 

och kommunikation med 

experter inom 

delområden som måste 

förbättras 

Tror du att IT ökar 

kunskapsskapandet 

mellan er, 

lokalkontor i 

Sverige och era 

kontor i  

Spanien och 

möjliggör band att 

skapas och 

utvecklas genom 

IT?  

 

Mönster- G3 

Effektiviserar och 

gör det enklare, men 

fortfarande viktigt 

med fysiska möten 

Borde göra det ifall 

man får in rutinen 

och vanan, kan dock 

utvecklas på denna 

punkt 

Ja, hur ska man 

annars göra. Går 

snabbt! 

Absolut, går snabbare 

och är enklare att 

kommunicera. Samt att 

man har tillgång till en 

outtömlig källa på 

information  

Hur får era 

kontorschefer 

information/kunska

p som finns inom 

organisationen? 

Ny/gammal  

 

Mönster- G4 

Via intranätet, sms, 

fysiska möten, 

Powerpoint 

presentationer etc. 

Via nyhetsbrev Via internsystem 

samt mail 

Inget svar 

På vilket sätt tror 

du att era verktyg 

och IT uppmuntrar 

till 

kunskapsutbyte? 

 

Mönster- G5  

Det går snabbare att 

kommunicera idag, 

vilket uppmuntrar till 

att dela kunskap  

- - Det går lätt och snabbt 

Utbildar ni er 

personal i hur 

kunskapsutbyte bör 

ske mellan kontor 

och länder?  

 

Mönster- H1 

Nej, men uppmanar 

personal att kolla på 

intranätet 

Nej, träffas dock på 

möten och har 

telefonkontakt med 

kontoren i Spanien  

Nej, visar bara vägar 

på hur de kan göra i 

det interna systemet 

Nej, för dock en dialog 

kring hur vi bör utbyta 

kunskap  

Finns det några 

processer/system 

för hur personalen 

inom XXX ska 

utbyta  

information/kunska

p med varandra? 

 

Mönster- H2  

Intern ”Twitter”, 

mail, intranät och 

telefon  

Räcker inte enbart 

med IT, även att 

upprepa information 

är viktigt 

Inget regelverk, men 

via interna systemet 

Nej 

Hur skulle du 

beskriva relationen 

mellan er på 

huvudkontoret och 

Informell, med fokus 

på ”kärnan” 

Informell men med 

en viss formalia 

Kombination av 

formell och 

informell 

Kombination av formell 

och informell 
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era kontorschefer?  

Formell/informell? 

 

Mönster- I 1  

Tror du att det 

skiljer det sig något 

i hur mycket 

inflytande svenska 

och spanska 

kontorschefer har 

på organisationen? 

 

Mönster- I2  

Nej, inflytande 

kommer från att man 

är duktig 

Borde inte påverka Spanien har mindre 

inflytande då de är 

färre kontor i 

jämförelse med 

Sverige  

Inflytandet beror på 

individen 

Tror du att ni har 

en fördel i att verka 

på en internationell 

marknad 

tillskillnad från de 

konkurrenter som 

endast verkar 

lokalt? Hur? 

Mönster- J1  

Ja, bra ur 

rekryteringssynpunkt 

och för varumärket 

Ja, lyfter hela 

organisationen 

Ja, bra för 

varumärket 

- 

Hur tror du att er 

tidigare kunskap 

om 

mäklarbranschen i 

Sverige påverkade 

då ni startade  

upp i Spanien? Ex. 

Kontaktnät 

 

Mönster- J2  

Lättare att starta upp 

i Spanien då man har 

ett starkt svenskt 

varumärke bakom 

sig 

- Ja, finns erfarenhet i 

organisationen, finns 

kontaktnät etc. 

Ja, skapar trygghet 

I det dagliga 

arbetet på XXX 

arbetar ni på HK 

och övriga 

medarbetare 

främst genom/med 

långsiktiga eller 

kortsiktiga mål? 

 

Mönster- K1  

Både långsiktiga och 

kortsiktiga mål, men 

framförallt 

långsiktiga mål 

Långsiktiga mål som 

bryts ner i 

kortsiktiga mål 

Både och, de hänger 

ihop. I utlandet är 

det främst kortsiktiga 

mål  

Både långsiktiga och 

kortsiktiga mål  

Vilka utmaningar 

ser ni i framtiden 

då det kommer till 

den interna 

kommunikationen 

internationellt och 

lokalt? 

 

Mönster- K2 

Hur HK ska arbeta 

för att nå fram till 

mäklarna och bättre 

arbetssätt 

Tiden är den största 

även att få mer 

kundkontakt och 

nytta av hela 

säljsystemet 

Att växa, få mäklare 

att ta del av all 

information som 

kommer till dem och 

söka upp information 

vid behov. 

Kommunikation är 

en utmaning 

Att säkerställa att vi har 

rätt medarbetare som kan 

representera 

organisationen på ett 

önskat sätt 

 

Matris 3, svar från HK respondenter, egen  

 


