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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Kunskapsspridning ur ett medarbetarperspektiv- Sociala faktorer och dess påverkan av den 

tysta kunskapens spridning vid outsourcing 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Evelina Ödling och Ronja Zander  

Handledare: Stig Sörling och Thomas Källquist  

Datum: 2016 – Januari   

 

Syfte: Det har blivit allt vanligare att organisationer använder sig av externa medarbetare till 

temporära uppgifter och aktiviteter, det vill säga de väljer att outsourca delar av deras verksamheter. 

Detta har visat sig ha betydelse för hur organisationernas kunskapskapital påverkas och följaktligen 

hur kunskaper sprids mellan interna och externa medarbetare. Den tysta kunskapen påverkas mest 

av outsourcing och det finns sociala faktorer som påverkar medarbetarnas drivkraft till att dela med 

sig av sina kunskaper. Syftet med denna studie är därmed att belysa hur kunskap sprids mellan 

interna och externa medarbetare med avseende på tyst kunskap och sociala faktorer. 

 

Metod: Studien har genomförts ur en kvalitativ ansats och en multipel fallstudie där olika typer av 

anställningsformer har studerats. Socialkonstruktionismen har präglat vårt vetenskapsteoretiska 

synsätt och hermeneutiken den kunskapssyn vi valt att beakta med fokus på tolkning och förståelse. 

Den empiriska insamlingen består av semi-strukturerade intervjuer med tio medarbetare då vi valt 

att utgå från ett medarbetarperspektiv. Den teoretiska referensramen bygger på tidigare forskning 

kring vårt intresseområde och har fungerat som en grund för upplägget av vår intervjuguide. 

Intervjuguiden har sedan använts som mall för att kategorisera empirin och för att analysera det 

empiriska utfallet. 

 

Resultat & slutsats: Vi har utifrån de sociala faktorerna som belysts i denna studie 

uppmärksammat att det främst är reflexitivitet och den sociopsykologiska faktorn med inriktning på 

den inre motivationen som påverkar spridningen av den tysta kunskapen mellan interna och externa 

medarbetare. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Då forskning kring kunskapsspridning mellan olika 

anställningsformer är begränsat föreslår vi att vidare forskning bör fokusera på att studera olika 

projektgrupper eller team för att skapa en djupare kvalitativ studie. 

 

Uppsatsens bidrag: Genom att belysa kunskapsspridning mellan interna och externa medarbetare 

och sammanstrålat flera olika sociala faktorer i samma studie har vi lämnat ett teoretiskt bidrag till 

den aktuella forskningen. Studien har även genererat ett spridningsmönster som visar att de interna 

medarbetarna sprider sina kunskaper till både interna och externa medan spridningen från extern till 

intern medarbetare är svag. Detta kan klassas som studiens praktiska bidrag och vilka åtgärder som 

organisationer kan behöva vidta för att kunskaper ska spridas mellan alla medarbetare. 

 

Nyckelord: Outsourcing, kunskapsspridning, externa/interna medarbetare, tyst kunskap, sociala 

faktorer 

 



   
 

ABSTRACT 

Title: Knowledge sharing from an employee perspective- Social factors effect on the spread of tacit 

knowledge at outsourcing  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Evelina Ödling and Ronja Zander 

Supervisor: Stig Sörling and Thomas Källquist 

Date: 2016 - January 

 

Aim: It has become increasingly common that organizations use external co-workers for temporary 

tasks and activities, that is, they choose to outsource parts of their operations. This has proven to be 

important to how the organizations knowledge capital is affected and, consequently, how 

knowledge is spread between the internal and external co-workers. Tacit knowledge is most 

affected by outsourcing, and there are social factors that affect co-workers motivation to share their 

knowledge. The purpose of this study is therefore to illustrate how knowledge is spread between 

internal and external co-workers with regard to tacit knowledge and social factors. 

 

Method: The study was conducted from a qualitative approach and a multiple case study which 

different types of employment have been studied. Social constructionism has implemented our 

theory of science and the hermeneutics the knowledge approach we decided to take account with 

the focus on interpretation and understanding. The empirical collection consists of semi-structured 

interviews with ten employees when we chose to proceed from an employee perspective. The 

theoretical framework builds on previous research about our area of interest and has acted as a base 

of our interview guide. The interview guide has then been used as a template to categorize empirical 

data and to analyze the empirical outcome. 

 

Result & Conclusions: We have according to the social factors in this study noticed that 

reflexitivity and the socio-psychological factor, focusing on the internal motivation is what affects 

the spread of the tacit knowledge between internal and external co-workers. 

 

Suggestions for future research: When the research on knowledge sharing between different 

forms of employment are limited, we suggest that further research should focus on studying 

different project groups or teams to create a deeper qualitative study. 

 

Contribution of the thesis: By highlighting the spread of knowledge between internal and external 

co-workers and converging multiple social factors in the same study, we have provided a theoretical 

contribution to the current research. The study has also generated a distribution pattern that shows 

that the internal co-workers spread their knowledge to both internal and external co-workers, while 

spread from external to internal is weak. This can be classified as the study´s practical contribution 

and the measures that organizations may need to use so that knowledge are spread between all co-

workers. 

 

Key words: Outsourcing, knowledge sharing, external/internal co-workers, tacit knowledge, social 

factors 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

En av de största frågorna som företag i modern tid tvingas konfrontera och som utgör ett stort 

dilemma är huruvida de ska ”make or buy” (MvB) det vill säga om de ska använda sig av den 

interna expertis som finns inom organisationen eller om de ska köpa in extern expertis (Moschuris, 

2008). Jain och Thietart (2014) definierar detta som ”insourcing” och ”outsourcing”. Om företag 

väljer att själva verkställa en insats kommer de internt påverka en division eller del av företaget, 

väljer de istället att köpa in insatsen kommer det innebära ett samarbete med ett annat företag (Fill 

& Visser, 2000). Enligt Cánez, Platts och Probert (2000) har uppmärksamheten kring ”make or 

buy” beslut sin grund i ett kostnadsperspektiv och behovet av att reducera sina kostnader, detta 

eftersom företag inte alltid har råd att själva producera eller erbjuda en tjänst eller vara. 

 

Under de senaste åren har dock andra faktorer än kostnadsreducering lyfts fram och ansetts vara av 

betydelse vid outsourcing (Moschuris, 2008). Bland annat menar Rognes (2008) att det är viktigt att 

företag förhåller sig till frågor rörande hur kunskapsmassan och kunskapskapitalet påverkas av 

externa medarbetare, detta för att inte urholka de kunskaper som skapar mervärde för 

organisationen (Belcourt, 2006). Hur kunskapen sprider sig mellan interna och externa medarbetare 

är en faktor som visat sig vara viktig för att kunna integrera de olika parternas kunskaper (Nesheim 

& Hunskaar, 2015). Det är främst den tysta kunskapen som består av en individs erfarenheter och 

värderingar som påverkas av organisationernas val att ta in externa medarbetare och hur 

spridningen av denna kunskap kommer att falla ut (Smith, 2001). Dock finns olika motiv för 

huruvida olika medarbetare är villiga att dela med sig av sina kunskaper eller inte. Sociala faktorer 

har uppmärksammats och visat sig influera och vara av betydelse för spridningen av den tysta 

kunskapen mellan medarbetarna (Kuo, 2013). 

 

1.2 Problematisering 

 
Outsourcing utgör en stark uppåtgående trend inom företagsekonomi (Fill & Visser, 2000). Arnold 

(2000) definierar outsourcing som användandet av externa resurser där värdeskapandeprocessen 

sker utanför företaget. Likt Rognes (2008) som menar att företag väljer att låta en extern leverantör 

utföra vissa tjänster. Outsourcing bidrar till att företag kan satsa på de uppgifter/aktiviteter som 

lättare kan göras internt, för att sedan outsourca de uppgifter som är av mindre betydelse och som är 

billigare att låta en extern part sköta (Fill & Visser, 2000). Det finns därmed en övertygelse om att 

outsourcing främst tillämpas för att reducera ett företags kostnader (Fill & Visser, 2000; Arnold, 

2000; Cánez et al., 2000). Att dock endast beakta ekonomiska besparingar vid outsourcing leder till 

att kunskapskapitalet inom företaget försvagas och på lång sikt leder till försämrad effektivitet och 
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innovationsförmåga (Rognes, 2008). Det är enligt Rognes (2008) därav viktigt att ställa sig frågor 

om hur kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt hur lärande mellan organisationer kan ske. 

 

Kunskapsspridning är enligt Van den Hoff och Ridder (citerad i Gagné, 2009) den process där 

kunskap utbyts och ny kunskap skapas och enligt Wang och Noe (2010, s. 117); ”The provision of 

task information and know-how to help others and to collaborate with others to solve problems, 

develop new ideas, or implement policies or procedures”. Kunskapsspridning är även viktigt för att 

företag ska kunna bygga upp ett konkurrenskraftigt kunskapskapital (Foss, Minbaeva, Pedersen & 

Reinholt, 2009; Casimir, Lee & Loon, 2012), eftersom kunskap utgör en hållbar konkurrensfördel 

(Wang & Noe, 2010). Detta anser även Nesheim och Hunskaar (2015) då spridning av kunskap är 

en avgörande faktor för att medarbetarnas kunskap ska kunna användas till fördel för 

organisationen. De skriver vidare att kunskapsspridning utgör en viktig länk vid olika typer av 

sammansättningar som interna och externa medarbetare tillför, flödet av kunskap och idéer ska 

bidra till innovativa lösningar och en ökad kvalité på de uppgifter som utförs. Det är också viktigt 

att beakta integreringen av kunskap mellan olika individer på grund av att antalet företag som 

använder sig av flexibla mänskliga resurser ökar (Sankowska & Söderlund, 2015). Nesheim och 

Hunskaar (2015) har även reflekterat över hur kunskapsspridning varierar i de olika grupperna som 

de kallar ”in-group” och ”out-group” det vill säga, hur spridningen i de olika grupperna av interna 

och externa medarbetare är större än spridningen sinsemellan. 

 

Rognes (2008) beskriver att det finns olika typer av kunskap som kommer påverka 

kunskapskapitalet och dess konkurrensfördelar inom företaget. Det finns “tyst (tacit) kunskap” som 

är situationsberoende och det finns “uttalad (explicit) kunskap” som är lättare att mäta och 

definiera. Den uttalade kunskapen består av kodifierad information och systematisk kunskap som 

återfinns i ett företags manualer, patent, copywrights och så vidare (Smith, 2001). Den tysta 

kunskapen är inget som återspeglas i ett företags manualer, databaser eller filer, utan det är 

individernas individuella värderingar, insikter, erfarenheter och mentala modeller (Smith, 2001). 

Standardiserad och mätbar kunskap är det som främst outsourcas, det vill säga den uttalade 

kunskapen (Rognes, 2008). Det innebär att den tysta kunskapen kommer att gå förlorad och ett 

företags kunskapsmassa/bas kommer att förändras när företag väljer att outsourca vissa 

delar/uppgifter av verksamheten (Smith, 2001). 

 

Den tysta kunskapen sprids via personliga kontakter där utbyte av kunskap bidrar till ett 

välfungerande samarbete där alla människor besitter olika slags kunskaper och har olika sätt att 

sprida sin tysta kunskap (Smith, 2001). Kunskap, speciellt tyst kunskap kan inte bli skapad av 
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organisationen utan av individerna, vilket innebär att den inte kan ägas utan endast går att hyra 

(Kong & Thomson, 2009). Tyst kunskap är den kunskap som finns inbäddad i individers 

undermedvetna, vilket innebär att individer kan besitta kunskaper utan att vara medvetna om dem 

eller vara villiga att dela med sig av dem (Kong, 2012). Detta kan göra att tyst kunskap underskattas 

och inte värdesätts i samma grad som synlig uttalad kunskap (Smith, 2001). Smith (2001) påstår 

även att den tysta kunskapen riskerar att gå förlorad vid nedskärningar, outsourcing och vid 

personalförluster. Kunskapen och dess värdefulla egenskaper riskerar att försvinna med individerna 

och orsaka en förlust för företaget. Trots att den tysta kunskapen inte syns utåt och inte kan skapa 

synliga fördelar gentemot andra företag, spelar den en nyckelroll i den övergripande kvaliteten på 

kunskapen samt lägger grunden för ett välfungerande företags kunskapsmassa (Smith, 2001). Men 

att alla medarbetare sprider sin tysta kunskap är inte en självklarhet, detta grundar sig i att alla 

individer håller på vissa premisser när de väljer att dela eller att inte dela med sig av sina kunskaper 

(Wang & Noe, 2010). 

 

Att sprida sin kunskap vidare inom ett företag är till stor del ett individuellt val där individens motiv 

och vilja är avgörande för om denne vill dela med sig av sina kunskaper eller inte (Foss et al., 2009; 

Gagné, 2009; Casimir et al., 2012). Dock finns det vissa motiv som ligger bakom individens val till 

att sprida kunskap. Casimir et al. (2012) anser att det både finns sociala och ekonomiska motiv som 

påverkar, att individer med ekonomiska motiv väger kostnaden av att sprida sin kunskap vidare 

emot de fördelar som det skulle kunna generera. Det vill säga en individ kommer inte att välja att 

sprida sin kunskap vidare om det skulle äventyra en möjlighet att avancera inom företaget eller 

påverka individens möjligheter till belöning. Enligt Wang och Noe (2010) har det visat sig att 

företag som belönat sina medarbetare med provision, bonusar och högre löner har bidragit till en 

mer frekvent kunskapsspridning. 

 

Vidare anses sociala faktorer ligga bakom motivationen till kunskapsspridning (Gagné, 2009; Wang 

& Noe, 2010; Casimir et al., 2012). Enligt Casimir et al. (2012) är det sociala utbytet viktigt för att 

medarbetarna ska kunna identifiera sig och känna sig delaktiga i verksamheten, varav det 

uppmuntrar till kunskapsspridning. Sankowska och Söderlund (2015) betonar vikten av externa 

medarbetares möjligheter att anpassa sig till olika sociala miljöer och betydelsen av att integrera 

med den nuvarande sociala situationen och de interna medarbetarna. Ett socialt motiv som enligt 

Wang och Noe (2010) varit framträdande inom forskningen är medarbetarnas tillit till 

organisationen och till varandra. Sankowska och Söderlund (2015) menar att tillit har blivit 

associerad med den tysta kunskapen och denna sprids genom sociala interaktioner. De förklarar 

vidare att den tysta kunskapen består av personliga värderingar, normer, intuitioner samt 
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erfarenheter, varav de externa medarbetarna måste bli bekanta med de interna medarbetarnas 

värderingar för att förstå deras kunskaper. Den sociala interaktionen mellan de externa och interna 

medarbetarna är därför viktig för att den tysta kunskapen ska spridas sinsemellan (Sankowska & 

Söderlund, 2015).                       

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur kunskap sprids mellan interna och externa medarbetare 

med avseende på tyst kunskap och sociala faktorer. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi vill öka vår förståelse kring hur kunskapsspridning ser ut mellan olika medarbetare. 

Avgränsningen avser därför företag som både använder sig av interna och externa medarbetare som 

arbetar med varandra. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

Vi vill med detta avsnitt beskriva den grundläggande vetenskapsteoretiska referensramen som har 

präglat denna studie.  

 

2.1.1 Verklighetssyn 

Eftersom studiens syfte bygger på att belysa olika sociala faktorer för hur den tysta kunskapen 

sprids mellan interna och externa medarbetare har vi valt att bygga denna studie och studiens 

vetenskapsteoretiska synsätt på den ontologiska inriktningen socialkonstruktionism. Enligt Bryman 

och Bell (2013) går socialkonstruktionism ut på det sociala samspelets påverkan och skapande av 

sociala fenomen. De uppfattningar som finns kring till exempel outsourcing och hur den tysta 

kunskapen sprids, skulle vara ett resultat av en social process (Allwood & Eriksson, 2010). Searle 

(1999) menar även att det är människors överenskommelser, det vill säga egna beskrivningar av 

verkligheten, moraliska attityder och värderingar som skapar kunskap. Allwood och Eriksson 

(2010) påstår att socialkonstruktionisterna vill lyfta fram den sociala konstruktionens koppling till 

vår syn på verkligheten och de åsikter samt roller som följer av denna. De föreställningar och den 

förståelse vi har kring givna fenomen skulle vara skapade i en social interaktion, därav vara en 

produkt av kommunikationsprocesserna i vårt samhälle (Allwood & Eriksson, 2010). Bilden av hur 

företag bygger upp sitt kunskapskapital via outsourcing och hur sociala faktorer påverkar spridning 

av den tysta kunskapen skulle då ha sin grund i de åsikter sociala aktörer tidigare har byggt upp 

kring detta intresseområde. Vår teoretiska referensram kan därmed utgöra en social konstruktion av 

tidigare forskares åsikter kring outsourcing och kunskapsspridning. Bryman och Bell (2013) menar 

dock att det sociala samspelet är i ständig revidering, att vår uppfattning kring studiens 

intresseområde kan förändras av denna studie och av våra respondenters tankar och åsikter. 

 

Socialkonstruktionismen anses ha formats med rötter ur bland annat den vetenskapsteoretiska 

traditionen hermeneutiken och dess synsätt (Allwood & Eriksson, 2010) och det är hermeneutiken 

som vår kunskapssyn vilar på i denna studie.  

 

2.1.2 Kunskapssyn 

Hermeneutiken utgör det vetenskapliga synsätt som handlar om hur människor kan förstå och tolka 

olika fenomen (Allwood & Eriksson, 2010). Starrin och Svensson (1994) förklarar att det innebär 

att söka efter kunskap som kan skapa förståelse, synliggöra samt klargöra innebörden av mänskliga 

förhållanden och sammanhang, vilket vi ämnar göra i denna studie gällande hur den tysta 

kunskapen påverkas av olika sociala faktorer Hartman (2004) är av den uppfattningen att det inte 
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går att mäta människans åsikter och beteenden, utan dessa måste tolkas och på så vis generera en 

förståelse över hur människor uppfattar världen, vilket även Lindholm (1999) anser då han menar 

att ”tolkning” är den process som leder oss fram till förståelsen. Respondenternas tolkning av 

kunskapsspridning har varit en del av processen att öka vår förståelse och belysa studiens syfte. 

 

Starrin och Svensson (1994) skriver att en teoretisk förutsättning för det hermeneutiska synsättet är 

att se på samspelet mellan delarna och helheten av ett fenomen i förståelseprocessen, vilket 

Allwood och Eriksson (2010) kallar den hermeneutiska cirkeln. Vår tanke var aldrig att göra en 

generalisering av respondenternas svar, utan vi såg på dessa som en möjlighet att öka vår förståelse 

av kunskapsspridning utifrån olika förhållanden och sammanhang. Respondenternas svar utgör 

således de olika delarna inom förståelseprocessen som hjälpte oss att skapa en ingående bild av de 

sociala faktorernas betydelse vid kunskapsspridning. 

 

Bryman och Bell (2013) betonar vikten av en kontextuell förståelse av det sociala beteendet, det vill 

säga att beteenden och värderingar bör tolkas i en kontext. Detta anser även Starrin och Svensson 

(1994) vara av betydelse för att förstå medarbetarnas syn på kunskapsspridning ur ett hermeneutiskt 

synsätt, när de olika delarna sätts i ett sammanhang och skapar en helhet (Gummesson, 2003). 

Denna studie ämnar se till de olika sammanhang respondenterna verkar i, istället för likt den 

fenomenologiska inriktningen skala av de förkunskaper, fördomar och sammanhang som finns 

kring ett studieobjekt för att uppnå den absoluta sanningen (Starrin & Svensson, 1994). Dock menar 

Gummesson (2003) att det istället för den hermeneutiska cirkeln ska kallas för hermeneutisk spiral, 

då de teorier som skapas utav den empiri som samlas in sedan ger upphov till att ny teori söks. 

Lindholm (1999) beskriver detta som en kunskapsspiral som hela tiden ämnar ta del av mer 

kunskap, vilket kan skapa en viss problematik om det hela tiden eftersöks ny kunskap istället för att 

se till den som redan samlats in. I denna studie har vi ämnat hålla en balans i kunskapsinsamlingen 

så att vi hållit oss relativt till det intresseområde vi avsett att studera med tanke på studiens storlek.   

 

En annan teoretisk förutsättning för hermeneutiken är att varje tolkning eller förståelse av ett 

fenomen bygger på en tidigare förförståelse, det vill säga tidigare kunskap av en teori eller tidigare 

erfarenheter och färdigheter (Allwood & Eriksson, 2010). Detta bygger sedan upp den referensram 

eller de ”glasögon” som vi väljer att använda när vi ska tolka olika fenomen (Starrin & Svensson, 

1994). Det är enligt Lindholm (1999) viktigt att ha denna förförståelse för att kunna utveckla ny 

kunskap. Förståelsen över det empiriska materialet och resultatet det genererat bygger på vår 

förförståelse över den teoretiska referensram vi byggt upp inom vårt intresseområde. Förförståelsen 

om outsourcing med inriktning på kunskapsspridning bidrar även till att vi skapat oss vissa 
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förutfattade meningar och förväntningar över det empiriska utfallet (Starrin & Svensson, 1994), 

vilket Allwood och Eriksson (2010) dock menar är en nödvändig förutsättning för att skapa sig ny 

kunskap. 

 

2.1.3 Forskningsansats 

Då hermeneutiken speglar vårt synsätt inför arbetet med den teoretiska referensramen och med 

empirin samt att hermeneutiken återspeglar förståelse och tolkning (Davson-Galle, 1994), har vi 

valt att använda oss av en kombination av induktiv och deduktiv forskningsmetod som kallas 

abduktion (Eriksson & Hultman, 2014). Kortfattat utgår den induktiva forskningsmetoden utifrån 

empiri och ett praktiskt synsätt, medan den deduktiva forskningsmetoden utgår från ett teoretiskt 

perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att abduktion som metod 

har beröringspunkter med det hermeneutiska tillvägagångsättet och kan vid analysen vara behjälplig 

för att skapa en förståelse och finna olika mönster i det empiriska materialet.   

 

Gold, Walton, Cureton och Anderson (2011) förklarar att varken induktion eller deduktion är 

tillräckliga på egen hand för att se hur människor resonerar och menar därför att abduktion är ett 

bättre tillvägagångssätt att se på problem. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55) har 

abduktion en hel del drag av både induktion och deduktion men är; ”Varken formellt eller 

informellt någon enkel ”mix” av dessa eller kan reduceras till dem, den tillför nya och helt egna 

moment”. Alvesson och Sköldberg (2008) anser vidare att en forskningsprocess som följer en strikt 

forskningsmodell kommer framstå som orealistisk och ensidig. 

 

Vid insamling av det empiriska materialet har vi utgått från den teoretiska referensramen men även 

under studiens gång varit flexibla gentemot vad empirin genererat och vad som varit relevant att 

utveckla vidare. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att det vid abduktion sker en parallell 

tolkning av teori och empiri, där båda omtolkas succesivt i skenet av varandra. Nya observationer 

kan leda till att andra teorier än de som tidigare varit rimliga att förklara empirin, inte längre 

stämmer överens med de nya observationerna (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Vi 

ansåg därför inte att det var tillräckligt att utgå endast från en induktiv eller deduktiv metod. 

Backman et al. (2012) påstår att abduktion kan utgöra den process som leder forskaren mot en 

rimlig förklaring av den teoretiska frågeställningen och att alla olika observationer följaktligen 

försöker att finna denna förklaring. Abduktion har fungerat som en katalysator i denna studie som 

hjälpt oss att öka vår förståelse där alla respondenter bidragit till att vi under vår forskningsprocess 

utvecklat våra tankegångar och vår uppfattning kring det syfte som vi ville belysa. 
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2.1.4 Perspektiv 

Då socialkonstruktionismen utgår från ett tolkande perspektiv, där förståelsen om verkligheten 

bygger på sociala aktörers uppfattning om olika fenomen (Allwood & Eriksson, 2010), valde vi att 

utgå från ett medarbetarperspektiv för att se hur kunskap kan spridas inom en organisation och 

mellan olika medarbetare. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är ett perspektiv något som förklarar 

hur vi ser på saker och ting och vi har i denna studie valt att se genom ett medarbetarperspektiv för 

att få ökad förståelse över de möjligheter som finns till kunskapsspridning mellan interna och 

externa medarbetare och hur olika sociala faktorer påverkar deras vilja att dela med sig av sina 

erfarenheter.  

 

Studien utgår även från ett sociologiskt perspektiv då vi valt att studera hur medarbetare väljer att 

samarbeta och hur de relaterar till varandra i relation till kunskapsspridning. Det sociologiska 

perspektivet förklaras enligt Ahrne och Svensson (2015) som ett perspektiv som används för att se 

hur människor fungerar i samhället och hur de integrerar med varandra. Detta är något vi beaktat i 

både vårt förhållningssätt till empirin men även hur intervjuerna är genomförda då det är kunskapen 

mellan medarbetarna som intresserat oss. Ur socialkonstruktionismens synsätt är det  företagens 

uppfattningar kring hur de själva uppfyller de kriterier som erhålls under ett kunskapsbaserat 

lärande som avgör hur kunskap förhåller sig inom organisationen (Allwood & Eriksson, 2010), 

vilket i vårt fall innefattar medarbetarnas uppfattningar. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 

Vår forskningsmodell beskriver hur de olika delarna i studien hänger samman. Avsnitt 1-2.1 anser 

vi präglar hela studien, varav modellen beskriver hur delarna hänger samman efter syftet och det 

vetenskapsteoretiska synsättet beskrivits. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi fokuserade på att studera respondenter i flera företag, en 

så kallad multipel/komparativ studie. Enligt Bryman och Bell (2013) är multipla eller komparativa 

fallstudier ett sätt för forskaren att ställa resultaten av de olika fallen gentemot varandra. De anser 

även att det möjliggör för forskaren att kunna göra jämförelser för att se vilka likheter och 

skillnader som framkommer ur studien. Vi har valt att studera hur två olika grupper, interna och 

externa medarbetare, sprider kunskap sinsemellan och problematiken kring detta. Bryman och Bell 

(2013) förklarar vidare att vi kan skapa större förståelse av sociala företeelser om vi jämför dessa 

utifrån flertalet fall/situationer. 

 

2.2.1 Insamling av tidigare forskning 

I vår litteratursökning och litteraturinsamling använde vi oss utav tidigare forskning kring 

outsourcing, kunskapsspridning, sociala faktorer men även tyst kunskap och dess innebörd. Vi sökte 

efter artiklar som berörde den specifika inriktningen vi valt att fördjupa oss i och artiklar som kunde 
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hjälpa oss med de delar av studien som inte bestod av djup teori utan grundläggande fakta om 

diverse delar och moment som utmärker en kvalitativ studie. 

 

Vetenskapliga artiklar var grundstommen av våra litteraturkällor som berörde spridning av kunskap 

och kunskapens betydelse men vi använde även viss litteratur i form av böcker och detta främst till 

metodavsnittet. Vi sökte efter våra artiklar främst i artikelportalerna Scopus och Emerald men även 

i specifika journaler för att få fram de rätta artiklarna för studiens intresseområde, bland annat 

Journal of knowledge management. I de artiklar vi fann sökte vi vidare efter deras referenser för att 

få en större inblick i intresseområdet samt för att erhålla mer information och skapa en stabil 

teoretisk referensram. De sökord vi använde oss av var exempelvis; “Outsourcing”, “knowledge 

sharing”, “employment knowledge” och “tacit knowledge”. 

 

Enligt Backman et al. (2012) är primärkällor att föredra, vilket vi också strävade efter då vi sökte 

efter fakta och teori som berörde vårt intresseområde. Däremot, i vissa fall, gick det inte att få tag 

på primärkällorna varav vi i dessa få tillfällen refererat till sekundärkällan och endast hänvisat till 

primärkällorna. Det är av vikt att sträva efter primärkällor eftersom användning av sekundärkällor 

kan innebära felsäganden och felaktiga tolkningar (Backman et al., 2012). På grund av att vi använt 

referenser ifrån de artiklar vi även refererat från, har vi strävat efter att använda de olika rösterna 

som uppkommit för att diskutera för och emot de påståenden och fakta vi beskrivit i studien.   

 

2.2.2 Etiska överväganden 

En etisk frågeställning som är framträdande i företagsekonomiska forskningar är frågan om 

samtycke “informed consent”, det vill säga att respondenterna har fått så mycket information som 

möjligt kring studien för att kunna grunda sitt beslut om samtycke eller ej (Bryman & Bell, 2013). 

Dalen (2015) beskriver frivilligt samtycke som ett samtycke vilket har lämnats utan yttre 

påtryckningar och som inte har begränsat den personliga handlingsfriheten. Informanten ska på 

förhand orienterats om allt som rör själva deltagandet i forskningsprojektet. 

 

Walker, Hoggart och Hamilton (2008) anser att samtyckeskravet utgör ett sätt att skydda 

respondenterna eftersom det endast är de själva som kan bestämma och veta om de vill delta i en 

studie eller inte. Den text vi skickade ut i samband med sökandet av respondenter samt den 

information vi beskrev i de samtal vi gjorde, har givit en kort men tydlig introduktion på vad det är 

vi vill uppnå med våra intervjuer och vad syftet med denna studie är. Vi avsåg redan i våra utskick 

att upplysa om möjligheten till anonymitet om det skulle önskas, vilket vi valt i viss mån att stå fast 

vid genomgående för alla intervjuer genom att endast använda oss av företagens namn men inte 



11 
 

respondenternas namn. Vi hoppas därmed att respondenterna har kunnat göra en rimlig bedömning 

om samtycke till studien utifrån den informationen som framförts. Walker et al. (2008) poängterar 

även att det är viktigt att respondenternas perspektiv, värderingar och åsikter respekteras även om 

detta skulle påverka en eventuell generalisering av studien. Eftersom vi haft för avsikt att skapa en 

förståelse och belysa de sociala faktorerna till kunskapsspridning och likt hermeneutiken förstå 

kontexten (Lindholm, 1999), har det inte påverkat oss att generaliseringsgraden minskat. Vi  har 

däremot haft för avsikt att ta del av respondenternas åsikter för att skapa ett sammanhang. 

 

I anslutning till samtyckeskravet anser Bryman och Bell (2013) att forskare i början av sina projekt 

bör vara tydliga med var studien kommer att publiceras eftersom detta rör frågor kring 

konfidentialitet och etik. Denna studie kommer vara tillgänglig på Diva portalen, som är ett öppet 

online arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Detta har vi varit tydliga och upplyst 

våra respondenter om. Vi hoppas även att denna studie ska vara till nytta för oss men även för våra 

respondenter, vilket enligt Bryman och Bell (2013) skapar ett ömsesidigt fördelaktigt utbyte mellan 

forskare och respondenter. 

 

2.2.3 Urval 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) förklarar att antalet intervjupersoner beror på undersökningens 

syfte och säger att; “Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver 

veta”. De skriver vidare att antalet intervjupersoner kan skifta beroende på den tid och de resurser 

som finns tillgängliga för undersökningen. Då denna studie verkade under begränsad tid krävde det 

att vi kunde erhålla så många intervjuer som var möjligt under en kort period för att hinna analysera 

och jämföra resultaten med hjälp av vår teoretiska referensram. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

hade många forskare vunnit på att ha färre intervjuer och istället fokuserat på att göra dessa bra 

samt avsatt mer tid åt analysen.  Urvalet bestod därför av dem som vi trodde kunde skapa störst 

förståelse eller ge oss värdefull information över kunskapsspridning och dess verkningssätt. 

 

Vi hamnade även under begreppet bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval beskriver Bryman 

och Bell (2013) är ett urval av respondenter som finns tillgängliga vid det aktuella tillfället, detta 

stämmer in på vårt urval av de företag som först valdes ut. Vi började söka efter företag som vi 

trodde kunde använda sig av externa medarbetare. Detta är inget som gick att utläsa någonstans 

därför sökte vi vidare och fick tips utifrån olika bemanningsföretag och deras hemsidor vilka 

funktioner som företag väljer att hyra in personal till. Eftersom många företag valde att tacka nej till 

intervjuer utgjorde delar av urvalet i slutändan de företag som fanns tillgängliga och hade möjlighet 
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att intervjuas. Utifrån dessa företag försökte vi intervjua de personer som skulle kunna ge oss den 

mest fylliga informationen och som vi tidigare skrivit, ge oss den största förståelsen.    

 

Vi valde att intervjua tio respondenter som alla var involverade inom företag som använder sig av 

både interna och externa medarbetare. När vi gjorde vårt urval sökte vi främst företag som anlitar 

externa medarbetare vid hög arbetsbelastning eller vid projekt och tillfälliga uppdrag. Sju av 

intervjuerna var med externa medarbetare och tre med interna medarbetare. Dalen (2015) tycker att 

det i många intervjustudier är lämpligt att använda sig av olika informantgrupper för att belysa hur 

olika grupper uppfattar en situation. Vi avsåg att få både de externa men också de interna 

medarbetarnas åsikter och tankar kring kunskapsspridning för att få en bättre förståelse över 

kunskapsspridning mellan dessa två grupper. Att använda sig av två informantgrupper ger enligt 

Dalen (2015) sedan stora möjligheter till att kunna vidareutveckla de olika perspektiven i den 

teoretiska referensramen och i analysen. 

 

Antalet intervjuer bestämdes utifrån de standardkrav som Högskolan i Gävle har rekommenderar 

vid examensarbete med kvalitativ inriktning. Vi ansåg att de tio respondenterna gav oss ett 

tillräckligt empiriskt material för att vi skulle kunna göra en tolkning och jämförelse med den 

teoretiska referensramen, även om vi var medvetna om att fler intervjuer möjligtvis kunde givit oss 

en större mångfald och flera nyanser i studien. 

 

2.2.4 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide utgör enligt Bryman och Bell (2013) den minneslista över vilka frågeställningar 

eller områden intervjuerna ska täcka, eller som Yin (2007, s. 99) beskriver det; ”Protokollets frågor 

utgör i grunden påminnelser om vilken slags information som behöver samlas in och varför man 

ska ha denna information”. Huvudsyftet anser Yin (2007) därför är att hålla forskaren på rätt spår 

vid insamling av det empiriska materialet. I vår kvalitativa studie valde vi att göra 

semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman och Bell (2013) och Backman et al. (2012) är en 

intervjuform där specifika teman ska följas. 

 

Eftersom vi valde att göra semistrukturerade intervjuer innefattade detta en viss typ av struktur av 

de specifika intresseområden vi ville beröra. Vid utformning av en intervjuguide vid 

semistrukturerade intervjuer bör den innefatta en strukturerad lista över vilka frågeställningar som 

ska täckas eller beröras (Bryman & Bell, 2013). Eftersom syftet med denna studie var att belysa 

kunskapsspridning vid outsourcingsrelationer, ville vi bibehålla en viss struktur för att vi skulle 

hålla oss inom ramen för vårt intresseområde. Yin (2007) påstår att strukturen kan påverka den 
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öppna karaktären. Dock hade vi aldrig för avsikt att inte tillgodose oss respondenternas tolkning och 

egna perspektiv eftersom vi utifrån det hermeneutiska synsättet ville fånga både kontexten och de 

mer ingående delarna för att kunna skapa oss en helhetsbild. Detta visar sig i den intervjuguide vi 

utformade och på det sätt som vi valde att utföra intervjuerna. 

 

Vi inledde alla intervjuer med att ställa mer allmänna och övergripande frågor kring 

respondenternas anställning och syn på deras kunskap samt inställning till kunskapsspridning. Vi 

hade för avsikt att göra våra frågor så begripliga som möjligt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

bör frågorna vara tydliga för att intervjupersonerna ska förstå innebörden av dessa, de ska även vara 

korta och enkla i sin karaktär. Vi förmodade att respondenterna inte skulle besitta de förkunskaper 

som vi själva hade byggt upp under studiens gång eller att de skulle kunna förlika sig med alla 

företagsekonomiska begrepp som varit aktuella under undersökningen. Att formulera våra 

frågeställningar på ett enkelt språk ansåg vi var av betydelse för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna. Vi valde därför att använda oss av definitionerna av tyst kunskap i våra 

frågeställningar för att respondenterna skulle känna sig mer bekanta med ord såsom ”värderingar, 

åsikter och erfarenheter”, vilket vi även valt att beakta i bearbetningen av den tysta kunskapen i 

empirin och analysen. Vi valde även att utgå från fast anställda som interna medarbetare och 

externa medarbetare som inhyrd personal, konsulter och vikarier. Intervjuerna fortlöpte sedan med 

frågeställningar kring de olika inriktningarna inom de sociala faktorerna som vi valt att belysa. För 

att det skulle bli mer konkret och lättare för respondenterna att uttrycka sig samt för att få en 

summering på de olika faktorerna valde vi att avsluta varje inriktning med alternativfrågor som var 

mer ledande i sin karaktär. Respondenterna fick sedan resonera kring frågorna för att vi skulle få så 

fylliga svar som möjligt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) funkar ledande frågor väl för den 

kvalitativa intervjun i syfte att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och för att verifiera 

intervjuarens tolkningar. Intervjuguiden som helhet återfinns i bilagorna (se appendix 2). 

 

Eftersom vi skrivit denna studie på distans och inte haft möjlighet att träffas och göra intervjuerna 

tillsammans har vi för att lättare kunna göra jämförelser mellan respondenterna haft för avsikt att 

utforma intervjuguiden utifrån mer semistrukturerade frågor, vilket Bryman och Bell (2013) tycker 

är att föredra för att säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet. Våra huvudfrågor har utvecklats 

utifrån den teoretiska referensramen och bestod av frågor som var avsedda att belysa studiens syfte. 

Dessa var tydliga i sin karaktär för att respondenterna skulle fokusera på en fråga i taget och för att 

det skulle bli en någorlunda logisk följd av frågorna. 
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Uppföljningsfrågor påpekar Kvale och Brinkmann (2009) är ett sätt för intervjuaren att spinna 

vidare på något som respondenten precis sagt. När vi ansåg att respondenterna kunde utveckla deras 

svar avsåg vi att formulera om huvudfrågan och se om vi kunde få ut mer av denna. Detta gjorde vi 

även för att låta respondenterna prata mer fritt, då Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att det är 

viktigt att vara lyhörd till vad respondenterna säger och på vilket sätt som de säger det. Hade 

respondenterna ytterligare tankar kring våra frågor var vi lyhörda för dessa för att få större 

förståelse över deras situation och för att kunna skapa oss en helhetsbild av frågeställningen. 

Bryman och Bell (2013) beskriver det som att forskaren måste skaffa sig en bild av vad 

respondenterna värdesätter och upplever vara viktigt i de olika frågeställningarna, det vill säga även 

om forskaren har för avsikt att få svar på vissa frågeställningar ska detta vara utifrån respondentens 

perspektiv. Trots utgångpunkten i en strukturerad intervjuguide har vi för att belysa syftet i denna 

studie värdesatt tänkbara avvikelser kring frågeställningarna för att få en mer levande och intressant 

analys, vilket även Bryman och Bell (2013) anser vara av betydelse för att kunna skapa sig en bild 

över respondenternas sociala verklighet och det sociala samspelet de verkar i.   

 

2.2.5 Empirisk insamling 

Intervjuerna genomfördes via mejlkontakt, telefon och via personliga möten beroende på var i 

Sverige respondenterna befann sig. De personliga mötena genomfördes antingen på respondentens 

arbetsplats eller i deras hemmamiljö. Vilka intervjuer som genomfördes på plats respektive via mejl 

eller telefon framgår i den sammanställning som finns i empiriavsnittet (se tabell 1). Fem intervjuer 

gjordes på plats, fyra genom mejl och en via telefon. 

 

Det är viktigt att intervjuer genomförs i en lugn och ostörd miljö utan buller och där respondenten 

inte behöver oroa sig för att det som sägs ska höras bland andra medarbetare (Bryman & Bell, 

2013). De intervjuer som skedde på respondenternas arbetsplats utspelade sig i deras 

uppehållsrum/fikarum varav det uppkom vissa störningsmoment såsom andra medarbetare och 

oväntade arbetsuppgifter som pausade en av intervjuerna. Att andra medarbetare kunde höra delar 

av intervjuerna kan ha påverkat respondenternas svar men det empiriska underlag som dessa 

intervjuer genererade gav oss trots allt värdefull insikt kring våra frågeställningar. Enligt Dalen 

(2015) är det för att få med respondenternas egna ord viktigt att använda sig av något slags 

inspelningsinstrument, vilket ska vara ett instrument där forskaren behärskar den tekniska 

utrustningen så att intrycket blir professionellt. Vid inspelning av intervjuerna som gjordes på plats 

användes en smartphone. Smartphonens inspelningsfunktion är lätthanterlig och det är smidigt att 

lyssna på intervjuerna via den, eller genom att enkelt föra över ljudfilerna till en laptop. Dalen 

(2015) förklarar vidare att inspelningsverktyg som är stora och ohanterliga kan skapa en viss 
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obehagskänsla hos intervjupersonerna. En smartphone är liten och många använder dagligen dessa, 

vi ansåg därför att det kunde få intervjun att kännas mindre strikt och obekväm för våra 

respondenter. 

 

Av de respondenter som inte fanns i vårt närområde valde vi att intervjua dessa via telefon eller via 

mejlkontakt. Vid telefonintervjun använde vi oss av en app (samtalsinspelning-ACR) som spelade 

in samtalet via en smartphone, vilket vi också frågade respondenten om godkännande innan 

intervjun påbörjades. Bryman och Bell (2013) poängterar att det kan vara en fördel att använda sig 

av telefonintervjuer vid kvalitativa intervjuer när det annars skulle vara svårt att få tag i vissa 

individer och grupper, även om det finns en viss risk för tekniska svårigheter vid inspelning av 

intervjuer. Innan intervjuerna testkördes därför appen-ACR för att minimera strul under 

inspelningens gång. Även detta inspelningsverktyg var enkelt och lätthanterligt. 

 

Till de respondenter som fick svara på våra frågor via mejl så skickade vi ut en reviderad och 

luftigare version av vår intervjuguide. Vid mejlintervjuerna klargjorde vi att ifall frågor uppstod 

skulle de höra av sig och att vi även kunde höra av oss ifall vi ville ha tydligare eller mer utvecklade 

svar.  Enligt Bryman och Bell (2013) är det för kvalitativa forskare viktigt att vara uppmärksam 

både på vad som sägs men också hur en respondent uttrycker sig. Vi är medvetna om att vi kan ha 

gått miste om kontexten vid dessa intervjuer men att respondenterna i egen takt har fått svara på 

frågorna tycks ändå givit oss fylliga svar som bidragit till vår ökade förståelse. 

 

Dalen (2015) tycker det är en förutsättning att intervjuerna har blivit inspelade och transkriberade 

för att det ska vara möjligt att sedan kunna bearbeta och organisera det insamlade materialet. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver transkribering som att gå från ett muntligt språk till ett skrivet 

språk. Dessa är förbundna med olika språkspel, det vill säga att det finns en medveten skillnad 

mellan verbalt och icke verbalt språk. Till exempel kommer den sociala interaktion och 

respondentens reaktioner gå förlorade för de som läser texten, eftersom det är svårt att fånga det 

skriftligt. Intervjuerna transkriberades i efterhand att de var gjorda och för att fånga den sociala 

kontexten användes flera citat för att göra empirin mer levande. Övrigt empiriskt material tolkades 

och formulerades till ett skrivande språk. 

 

2.2.6 Analys och bearbetning av det empiriska materialet 

När vi i denna studie valde att inrikta oss på outsourcing och kunskapsspridning mellan interna och 

externa medarbetare avgränsade vi oss till den tysta kunskapen. Det är den tysta kunskapen som 

påverkas mest när organisationer väljer att outsourca delar av sina verksamheter varav vi ansåg att 
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det föll sig naturligt att se hur denna typ av kunskap kan spridas. Den teoretiska referensramen 

består av tidigare forskning kring kunskapsspridning och de sociala faktorer som påverkar 

spridningen men den ger även en introduktion av outsourcing med fokus på vilka uppgifter som 

outsourcas, kärnkunskaper och kunskapskapitalets betydelse för organisationer. Figur 2 illustrerar 

sedan de olika delar i den teoretiska referensramen som utgör grunden för strukturen i både empiri 

och analysavsnittet. Utifrån den teoretiska referensramen utvecklade vi en intervjuguide för att 

kunna göra en rimlig jämförelse mellan tidigare forskning och det insamlade empiriska materialet, 

vilket följaktligen formade analysen och de slutsatser som framkom av denna. 

 

Utifrån det vetenskapliga synsätt som är genomgående för denna studie, utgör tolkning och 

förståelse en stor del av bildandet av ny kunskap (se avsnitt 2.1.2). Hur vi skulle tolka empirin var 

således av stor betydelse för att kunna skapa den största förståelsen och möjligheten att belysa 

studiens syfte. Vi har i vår tolkning av empirin påverkats av den förförståelse (se avsnitt 2.1.2) som 

bearbetning av såväl tidigare forskning och empiri har resulterat i. Starrin och Svensson (1994) är 

av den uppfattningen att vi aldrig möter något förutsättningslöst men om vi är medvetna om att våra 

tolkningar påverkas kan vi söka efter möjliga tolkningar. Vi har i största mån avsett att skapa en 

förståelse över respondenternas svar och tolkat dessa utifrån både det syfte som vi har haft för 

avsikt att belysa i studien men också försökt att se till respondenternas avvikande åsikter, till det 

sammanhang som de verkar i och deras egna åsikter och värderingar. Utifrån detta har vi försökt att 

göra en så rimlig tolkning som möjligt, vilket enligt Starrin och Svensson (1994) innebär att den gör 

all relevant information begriplig och att den inte är motsägelsefull. Våra förväntningar kring det 

empiriska utfallet underlättade sedan arbetet med kodningen.  

 

Kodning av insamlat empiriskt material ett naturligt steg vid bearbetning av en stor mängd text och 

anteckningar (Hartman, 2004). Dalen (2015) förklarar att en kodningsprocess börjar med en 

systematisk genomgång av materialet för att ge en övergripande beskrivelse av innehållet för att 

sedan finna mer abstrakta kategorier, vilket även Hartman (2004) anser är ett av 

kodningsprocessens olika steg. Kvale och Brinkmann (2009) menar att när kodning uttrycks i 

kategorisering reduceras och struktureras intervjutexterna till några få kategorier eller figurer. De 

förklarar vidare att kategorierna kan vara utvecklade på förhand eller växa fram under analysens 

gång . Eftersom vi valde att använda oss av de teoretiska beståndsdelarna i referensramen som 

grund i vår intervjuguide, formades kategorierna på förhand och det insamlade empiriska materialet 

sorterades följaktligen in under respektive beståndsdel/rubrik.  
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Kvale och Brinkmann (2009) är av den åsikten att det går att basera sina undersökningar på en 

omfattande och teoretisk kunskap kring det valda intresseområdet. Det går därmed att utveckla en 

rikare mening utifrån den teoretiska tolkningen av intervjuerna, utan något specifikt analysverktyg. 

Detta ställer krav på att forskaren besitter teoretiska kunskaper om intresseområdet och att forskaren 

ställer teoretiskt genomtänkta intervjufrågor. 

 

Analysen konstruerades så att vi kunde jämföra och se vilka likheter och skillnader som fanns 

mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. Vi ansåg därför att den 

intervjuguide som formats utifrån referensramen skulle vara ett första steg till att förena empirin 

med tidigare forskning och utgöra en förberedelse inför analysen. Under analysprocessen valde vi 

att parallellt läsa både tidigare forskning och det empiriska materialet för att säkerställa att vi fått 

med tillräckligt viktiga aspekter för att belysa studiens syfte. Vi analyserade inte svaren under själva 

intervjuerna utan detta gjordes i efterhand för att skapa distans och undvika fallgropar. Då vi 

spelade in de intervjuer som gjordes på plats och via telefon hade vi möjlighet att lyssna på dem 

igen för att undvika att missa viktig information, detta bidrog till ett bättre och mer välarbetat 

empiriskt material. I vår transkribering lyssnade vi på vad de svarade men även hur de sa det innan 

vi skrev ner svaren de gav, detta menar Bryman och Bell (2013) kan ge dold information som inte 

syns på papper. Vi sorterade delvis bort information som inte berörde vår inriktning och som inte 

följde vår teoretiska referensram för att bibehålla rätt fokus genom hela arbetet.  Efter vår 

transkribering använde vi intervjuguiden som mall för att sortera det inhämtade materialet (se ovan, 

kodning) för att därefter lätt kunna jämföra empirin med den teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis tolkade vi och jämförde de resultat som framgått ur den empiriska analysen med den 

teoretiska referensramen vi skapat för att sedan analysera dessa delar. Analysen mynnade ut i vårt 

bidrag där de olika slutsatserna framställs och åskådliggörs (se figur 3). 

 

2.2.7 Kvalitetskriterier 

För att kunna bedöma vilken kvalité en forskning har finns det tre kriterier som riktats specifikt mot 

den kvalitativa forskningen, dessa består av koherens, konsistens och transparens (Bryman & Bell, 

2013; Justesen & Mik-Meyer, 2011; Starrin & Svensson, 1994). 

 

Koherens är enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) en väsentlig egenskap för projekt som anses väl 

utförda. Koherens betyder sammanhang och som ett kvalitetskriterium avser det se att de olika 

delarna i en undersökning har en logisk följd och sammansättning (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Det ska finnas ett samband mellan problemformulering, metodval och teoretisk referensram 

(Bryman & Bell, 2013). Vi anser att vi kopplat samman de olika delarna i studien och skapat en 
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helhetsbild genom de olika modeller vi använt oss av. Forskningsmodellen visar en övergripande 

bild över hur de olika delarna i studien hänger ihop och övriga modeller går mer specifikt in på det 

avsnitt som det avser. 

 

Ett annat kvalitetskriterie som vi valt att beakta och som enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är 

nära besläktat med koherens är konsistens. Konsistens syftar också på att det ska finnas ett samband 

mellan delarna och helheten i en undersökning (Starrin & Svensson, 1994). Konsistens är dock mer 

fokuserad på att olika begrepp och metoder har använts konsekvent genom hela undersökningen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi har haft för avsikt att tolka och ge läsaren en beskrivning över de 

begrepp som generellt kan uppfattas som mångtydiga och svåra att definiera. Detta för att det tydligt 

för läsaren ska framgå vilken definition och vilken tolkning av begreppen som vi har utgått ifrån i 

denna studie. Outsourcing och extern kunskap är begrepp som delvis är utmärkande för denna 

studie och vars innebörd och betydelse kan variera beroende på läsare och rån vilka referenser 

begreppen grundar sig på. Vi har låtit vår tolkning vara framträdande i studien och vi anser därav att 

vi uppnått konsistenskriteriet.   

 

Eftersom socialkonstruktionismen har varit vägledande i studiens vetenskapsteoretiska synsätt, vill 

vi även inkludera transparens (genomskinlighet) som ett kvalitetskriterium, då Justesen och Mik-

Meyer (2011) påstår att det utgör ett viktigt kriterium inom konstruktionismen. Det ska tydligt 

framgå hur forskaren valt att undersöka sin problemställning samt en motivering till valda 

tillvägagångsätt, det ska således framgå vilka val och varför dessa val har gjorts i den slutliga texten 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011; Bryman & Bell, 2013). Vi anser att det metodavsnitt som vi byggt 

upp motiverar de tillvägagångssätt vi valt och för vilka tekniker vi har använt. Vi anser därför att 

det tydligt framgår hur och varför vi byggt upp studien på det vis som vi gjort. 

 

2.2.8 Källkritik 

 

Partiskhet 

Enligt Backman et al. (2012) kan partiskhet vara ett problem då den som intervjuas vill verka i 

bättre dager, detta kan påverka studien negativt då felaktig information kan framkomma. Därför är 

det ett viktigt element att använda sig av flera intervjuer i en undersökning så att felaktig eller 

förskönande information kan undvikas i största möjliga mån. Vi har därför intervjuat både interna 

och externa medarbetarna för att kunna se vilka likheter eller skillnader de visar och för att få en så 

allsidig förståelse som möjligt. Trots att vi försökt att undvika partiskhet finns risken att detta ändå 

uppkommer. Även Thurén (2013) konstaterar att partiskhet kan skapa svårigheter att erhålla korrekt 
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information från någon som vill få sitt företag att verka bättre än vad det är och på vis ge en falsk 

bild av verkligheten. 

 

Intervjuer 

Då vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer hamnar vi under samlingsordet 

kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2013), vilket är den form vi också valt att skriva i denna 

studie. Däremot skriver Bryman och Bell (2013) att respondenterna i en kvalitativ studie bör få tala 

fritt utan begränsningar, vilket klassificeras som en ostrukturerad intervju. Trots detta anser vi att 

semistrukturerade intervjuer skulle ge oss den största förståelsen. Semistrukturerade intervjuer 

innefattar en tydlig indelning och kategorisering av olika teman (Bryman & Bell, 2013), vilket vi 

ansåg skulle hjälpa oss att få svar på de frågeställningar vi hade inom vårt specifika intresseområde. 

 

Primärkälla 

Att vara kritisk till sina källor är viktigt då det kan vara lätt att få fel information på grund av så 

kallade sekundärkällor (Eriksson & Hultman, 2014). Då primärkällor inte alltid gick att finna fick vi 

förlita oss på de sekundärkällor som den primära källan använt sig av. Därför finns det risk för 

misstolkning och förändrade argument. Backman et al. (2012) uttrycker att primärkällor skapar 

tillförlitlighet och anser att forskare ständigt bör sträva efter primära källor eftersom dessa bidrar till 

ett arbete med högre trovärdighet och akademiskt värde. Det är även viktigt att lyfta fram flera 

röster från olika forskare för att utveckla och ge stöd till argumentationen i en studie, vilket vi anser 

att vi bidragit till med det antal källor som vi använt oss av. Backman et al. (2012) betonar att även 

detta är av vikt för att skapa större trovärdighet, det vill säga att fler oberoende källor skapar en 

bättre argumentation eller diskussion. 

 

Ålder på Litteraturunderlag 

Vi har i största mån försökt att finna vetenskapliga artiklar som skrivits de närmaste fem till tio 

åren. Det är dock inte alltid lätt att hitta artiklar inom det tidsspann som eftersöks, vilket Backman 

et al. (2012) förklarar kan ge en försämrad bild av innehållet i studien. Backman et al. (2012) 

poängterar dock att nya källor som refererar till äldre kan visa på nytt och förbättrat innehåll men 

även bidra till en starkare och mer sammankopplad text. I de vetenskapliga artiklar vi använt finns 

ett åldersspann mellan år 2000-2015, med ett undantag från 1994, där flera av de nyare artiklarna 

refererar till de äldre vilket visar på att trovärdigheten och relevansen fortfarande håller i de som 

skrivits för över tio år sedan.   
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Relevans 

Att vara källkritisk kräver att ha kunskap över vilka källor som är relevanta för den aktuella studien, 

de tillhörande problemformuleringarna och för syftet (Rienecker & Jorgensen, 2008). Rienecker 

och Jorgensen (2008) förklarar att en studie blir mer trovärdig desto mer relevanta källor som 

används och särskiljs från tidigare forskning. Vi har i vår sökning valt att gå in på de artiklar som 

studerar kunskapsspridning men även artiklar som förklarar kvalitativ metod. Vi har medvetet valt 

bort artiklar som inte var relevanta för denna studie eller som inte haft en relation till vårt 

intresseområde. Enligt Backman et al. (2012) är det viktigt att veta om källorna passar det syfte som 

arbetats fram, vilket också stärker de val av artiklar vi gjort och av vilken anledning de finns med. 

 

Urval 

Vår grundtanke var att de externa medarbetarna skulle utgöra individer som var anställda via 

bemanningsföretag. På grund av svårigheterna med att finna respondenter som var villiga att 

medverka fick vi utöka vår definition av outsourcing till att även innefatta vikarier och extra 

personal. Dessa utgör en typ av extern medarbetare då deras anställningsform bygger på temporära 

former. Detta kan ha påverkat det empiriska materialet och vår analys men vi anser att vårt urval 

gav oss en stor inblick i hur kunskapsspridning kan se ut mellan olika anställningsformer. Att ta del 

av både en intern och extern medarbetare från samma företag visade sig också vara problematiskt, 

varav vi i två fall fick intervjua medarbetare från olika företag och i ett fall fick intervjua två externa 

medarbetare från samma företag. Detta påverkade följaktligen dispositionen av interna och externa 

medarbetare där de externa blev övervägande fler i antalet, vi anser dock ändå att vi lyckats belysa 

de olika gruppernas åsikter. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska beståndsdelarna i referensramen som beskriver studiens 

olika intresseområden. 

 

3.1 Introduktion teoretisk referensram 

”Make or Buy” (MvB) är ett klassiskt ställningstagande som alla organisationer måste beakta 

(Cánez et al., 2000; Fill & Visser, 2000; Harland, Knight, Lamming & Walker (2005); Belcourt, 

2006; Moschuris, 2008). Ska organisationer välja att låta de interna medarbetarna inom 

organisationen utföra verksamhetens tjänster eller ska de låta en extern part få göra detta åt dem? 

Att organisationer tvingas ta hänsyn till dessa slags beslut är enligt Moschuris (2008) en effekt av 

påtryckningar från omgivningen och den ökade globala konkurrensen. Även organisationernas 

finansiella aspekter har stor del i att de måste beakta olika alternativa typer av medarbetare (Harland 

et al., 2005). Fill och Visser (2000) menar att det är viktigt att organisationer är uppmärksamma på 

att en annan organisation kan bli delaktig och bunden till verksamheten om de väljer att använda sig 

av externa medarbetare. Jain och Thietart (2014) definierar detta ställningstagande som en fråga 

gällande ”insourcing” eller ”outsourcing”. 

 

Outsourcing har visat sig vara en stark uppåtgående trend och nästan alla organisationer väljer att i 

någon mån använda sig av externa medarbetare till deras verksamheter (Belcourt, 2006; Fill & 

Visser, 2000). Sankowska och Söderlund (2015) menar att det därav är viktigt att belysa trenden 

med de temporära anställningarna och deras roll i organisationerna. Detta för att se hur de påverkar 

organisationen och för att se hur de kan bli en värdefull tillgång. Outsourcing är dock inget nytt 

fenomen, under flera decennier har företag valt att outsourca till exempel städ och 

restaurangfunktioner och anlitat externa medarbetare till att hjälpa till med redovisning och teknisk 

information (Belcourt, 2006; Fill & Visser, 2000). Skillnaden nu är dock att företag i större skala 

väljer att outsourca delar av sina verksamheter (Belcourt, 2006). Fill och Visser (2000) konstaterar 

även att outsourcing har blivit det politiskt korrekta angreppssättet över den föränderliga 

marknadssituationen och över företagens villkor och skick. 

 

För att få förståelse över begreppet outsourcing har Arnold (2000, s. 23) valt att dela upp begreppet 

”outside resource using” och förklarat innebörden av de olika orden i samband med outsourcing. 

Han börjar med outside som i det här sammanhanget står för att värdeskapandeprocessen är belagd 

utanför organisationen och av externa parter. Att kunna använda sig av unika resurser resources 

från omgivningen anser Arnold (2000) är viktigt för att kunna konkurrera och överleva på 
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marknaden. Slutligen används ordet using för att klargöra att de externa resurserna måste användas 

av och för en organisation för att förstärka organisationernas konkurrenskraft. Belcourt (2006, s. 

269) beskriver att outsourcing inträffar när en organisation använder sig av entreprenad och gör en 

överenskommelse med en annan organisation att denna ska utföra vissa tjänster eller producera 

vissa produkter, det vill säga när; ”Ett företag som betalar ett annat företag för att göra deras 

arbete”. Outsourcing kan sedan enligt Arnold (2000) delas in i fyra olika element; outsourcing 

subjekt, outsourcing objekt, outsourcing partner och outsourcing design. Outsourcing subjekt är den 

organisation som väljer att outsourca vissa aktiviteter av sin verksamhet, varav dessa aktiviteter 

utgör de objekt som kommer att outsourcas. Outsourcing partner består av alla de tänkbara externa 

leverantörer till de aktiviteter som ska outsourcas och beroende på vilket typ av förhållande 

outsourcingsrelationen är så skapas designen. 

 

Outsourcing utgör ett av de största strategiska besluten som organisationer tvingas att handskas med 

(Moschuris, 2008) och den största anledningen till att företag väljer att outsourca är för att de vill 

spara pengar (Belcourt, 2006). Fill och Visser (2000) beskriver att om det är billigare att leja bort 

delar av verksamheten än för organisationerna att göra det själva, är det inget svårt beslut för 

organisationer att välja att outsourca delar av verksamheten. De förklarar vidare att detta är ett sätt 

för organisationerna att fokusera på de aktiviteter som de kan prestera bättre internt samtidigt som 

det reducerar kostnaderna och skapar vinster. Nielsen, Mitchell och Nørreklit (2015) är av en annan 

åsikt, att outsourcing är ett komplext beslut som rör strategiska och operationella frågor dock 

påverkade av den finansiella faktorn. Likt Arnold (2000) som menar att outsourcing är mer än en 

”ja” eller ”nej” fråga, det är ett beslut som består av många blandade alternativ. Viljan att förbättra 

och effektivisera verksamheten har även påverkat organisationer att outsourca, trots detta finns det 

indikationer på att det inte skulle vara lika kostnadseffektivt att nyttja outsourcing som det förefaller 

att vara (Belcourt, 2006). Beslutet om outsourcing bör därmed inte endast grunda sig på att erhålla 

kortsiktiga vinster, eftersom det är fler faktorer än de finansiella som påverkas av beslutet (McIvor 

& Humphreys, 2000).    

 

En risk med outsourcing är att medarbetarna har svårt att identifiera sig och känna en tillhörighet 

(Belcourt, 2006). Nielsen et al. (2015) menar att outsourcing har en negativ påverkan på 

medarbetarna och att det kan influera moralen och relationen mellan dem. I värsta fall medger 

Belcourt (2006) att extrema nivåer av outsourcing riskerar att urholka ett företag och lämna kvar ett 

tomt skal, detta bland annat på grund av att företagens kunskaper och erfarenheter kan spridas 

vidare till konkurrenterna. Rognes (2008) beskriver och lyfter fram problematiken med att olika 

kunskaper sprids och lämnar organisationen när de väljer att outsourca vissa delar av verksamheten, 
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vilket vi ämnat lyfta fram och belysa i denna studie på grund av det faktum att outsourcing har ökat 

i räckvidd.   

 

Harland et al. (2005) menar att en av de största anledningarna till att organisationer väljer att 

outsourca är för de ska ha möjlighet att fokusera på de viktigaste aktiviteterna inom verksamheten, 

de så kallade kärnaktiviteterna. Även Belcourt (2006) anser att organisationer vill koncentrera sig 

på det som de gör bäst, det vill säga de interna aktiviteterna som består av ett företags 

kärnkunskaper och som är viktiga för att skapa sig hållbara konkurrensfördelar men även kritiska 

för en organisations framgång. Belcourt (2006) förklarar vidare att resterande aktiviteter i 

verksamheten kan outsourcas bort, att endast organisationernas kärnprodukter och tjänster bör 

produceras internt (Arnold, 2000). Arnold (2000) definierar dessa som de som särskiljer 

organisationerna från deras konkurrenter, det vill säga de som är hållbara och är svåra för 

konkurrenterna att imitera samt de som är unika. Aktiviteter som bidrar lite till organisationernas 

konkurrenskraft och som är av litet strategiskt värde är således ofta starka kandidater till att 

outsourcas (Arnold, 2000). 

 

Lepak och Snell (2002) beskriver till exempel att till lågkvalitativa arbetssysslor går det att ta in 

externa medarbetare eftersom kunskaperna som följer med dessa inte anses unika nog för att skapa 

strategiska fördelar och inte kommer inverka negativt på strategin. De uppgifter och aktiviteter som 

främst har outsourcats har därför tidigare varit av enklare karaktär. Dock påstår Burgess och Conell 

(2006) att det har skett ett skifte från lågkvalitativa till mer högkvalificerade jobb, vilket även 

Tempest (2009) uppmärksammat då externa medarbetare dyker upp i till exempel sjukvården. 

Enligt Belcourt (2006, s. 273) bör organisationer sammanfattningsvis; ”Outsourca när andra kan 

göra saker bättre än dig”.   

 

För att summera och göra begreppet outsourcing tydligt har vi valt att utgå från vår egen tolkning av 

outsourcing och hur vi definierat detta med avsikt att denna ska vara genomgående för studien; 

”Organisationer som väljer att hyra/köpa in externa medarbetare för att utföra tillfälliga 

tjänster/uppdrag/aktiviteter inom verksamheten åt organisationen” (egen tolkning).   

 

3.1.1 Kunskap 

Kong och Thomson (2009) fastslår att kunskap är en betydelsefull resurs för företag, speciellt 

kunskapen som medarbetarna medför ses som en tillgång och ger företag ett ökat mervärde. Kong 

och Thomson (2009) fortsätter att förklara kunskap som en intern resurs som blir kontrollerad, 

utnyttjad och utbytt lika ofta som andra delar av företaget men att det i vissa fall bidrar till större 
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konkurrensfördelar. Även Menon och Pfeffer (2003) anser att kunskap är en betydelsefull resurs 

som utvecklas genom att ta tillvara på den kunskap som framkommer av ett bra samarbete och av 

det förtroende medarbetare har till varandra. 

 

Kunskap har växt fram som en viktig strategisk resurs för företag, detta beror på konkurrenternas 

svårigheter att imitera och implementera resursen i deras processer (Kong & Thomson, 2009). Detta 

anser även Conner & Prahalad, Grant samt Quinn (citerad i Youndt, Subramaniam & Snell, 2004), 

att immateriella tillgångar är den mest framstående konkurrensfördelen. Detta beror på att 

organisationer tycker att det är svårare att replikera immateriella tillgångar i motsats till materiella 

tillgångar (Barney; Dierickx & Cool; Zander & Kogut (citerad i Youndt et al., 2004). 

 

En individ kan inte bli separerad från sin kunskap, sina färdigheter och sina värderingar (Nazari & 

Herremans, 2007), vilket Kuo (2013) förklarar bidrar till en individs eller medarbetares värde för ett 

företag. Menon och Pfeffer (2003) beskriver att intern kunskap och dess brister är mer synliga än 

vad den externa kunskapen uppvisar. De menar att detta kan förklaras genom att den externa 

kunskapens brister först uppdagas då de kommer till användning medan den interna ständigt är i 

rörelse, vilket i sin tur bidrar till fler tydliga brister då det finns möjlighet att kontrollera dem på en 

daglig basis. För att tydliggöra skillnaden mellan intern och extern kunskap vid olika 

anställningsformer har vi valt att tolka extern kunskap som; ”Kunskap som inte består av ett 

företags kärnkunskaper eller är företagsbundna, utan kunskaper som företag eftersöker för 

tillfälliga positioner eller för specifika uppdrag” (egen tolkning). 

 

Den externa kunskapen kan ännu inte bevisas vara högre värdesatt än den interna kunskapen då 

dessa inte jämförts i så stor utsträckning i tidigare studier (Menon & Pfeffer, 2003). Menon och 

Pfeffer (2003) förklarar vidare att det är svårt att studera de olika kunskaperna då den interna 

kunskapen har möjlighet att sprida sig lättare då den externa kunskapen endast kan studeras när den 

är inhyrd. Den interna kunskapens brister visar sig tydligare just på grund av att de är lättare att 

studera men även mer lättillgänglig (Cialdini, 2001), därför blir den externa kunskapen både svår att 

mäta men även problematisk när det gäller att upptäckta brister (Menon & Pfeffer, 2003). 

 

3.2 Kunskapsspridning 

Enligt Foss et al. (2009) utgör kunskapsspridning ett relationsbaserat förhållande med utbyte av 

kunskaper mellan individer. Likt Gagné (2009) som menar att kunskapsspridning är en process av 

ett gemensamt utbyte av kunskaper och skapande av nya kunskaper. 
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Att ta del av en medarbetares expertis vid spridning och delning av kunskap anser Bock och Kim 

(2002) inte vara det enda motivet för spridningen, utan även den sociala process som medföljer 

påverkar. Enligt Kuo (2013) är inte kunskapsspridning något som går att tvinga fram, det är 

individens val och spridningen påverkas av hur frivillig individen är att dela med sig av sina 

kunskaper, dock kan organisationer uppmuntra genom sociala processer. Kunskapsspridning är en 

nyckelfaktor för ett företags fortsatta utveckling i de interna delarna inom organisationen (Quigley, 

Tesluk, Locke & Bartol, 2007), som innebär att dela relevant information, förslag och expertis med 

varandra (Bock & Kim, 2002). Att dela med sig av sina kunskaper har kommit till att bli en 

nödvändig förutsättning för organisationers förmåga att skapa sig hållbara konkurrensfördelar, dock 

är detta ingen självklarhet för de medarbetare som besitter kunskapen (Chow & Chan, 2008). 

 

Enligt Gibbert och Krause (citerad i Bock, Zmud, Kim & Lee, 2005) innefattar kunskapsspridning 

den individuella viljan att sprida den kunskap de besitter och som de har skapat med andra inom 

organisationen.  Kuo (2013) är av den åsikten att kunskapsspridning mellan individer inte är en 

naturlig process om de inte har en tydlig bild hur utbytet skulle kunna skapa fördelar för dem. Likt 

Casimir et al. (2012) som menar att individers eget intresse kan påverka kunskapsspridning inom 

organisationer. Individernas tro att förväntade fördelar kommer överstiga potentiella nackdelar, är 

en avgörande faktor för kunskapsspridning (Bock et al., 2005). Christensen (citerad i Kuo, 2013) 

förklarar att spridningen av kunskap ofta är en process där individer utbyter något av värde för att i 

gengäld erhålla något av värde. Individer kommer att överväga de potentiella fördelar som 

kunskapsspridning kan generera gentemot de kostnader som detta skulle innebära för individen i 

form av befordringar och belöningar (Casimir et al., 2012). Kuo (2013) menar vidare att 

kunskapsspridning sker när belöningen möter de förväntningar som spridningen kan generera. 

Tenderar kostnaden att överstiga de potentiella fördelarna, blir det desto mindre chans att individen 

frivilligt sprider sina kunskaper (Casimir et al., 2012). 

 

3.2.1 Kunskapsspridning mellan interna och externa medarbetare 

Sankowska och Söderlund (2015) förklarar att det skett en ökning av olika typer av flexibla 

mänskliga resurser inom flertalet industrier, vilket har en signifikant påverkan på team-processer 

och integration av olika kunskaper mellan individer och i olika team. Det är således viktigt att 

belysa frågor kring kunskapsspridning mellan individer när det finns en begränsad tidsram att 

beakta, det vill säga en start och en slutpunkt på samarbetet (Nesheim & Hunskaar, 2015). 

Sankowska och Söderlund (2015) definierar en extern medarbetare som ”mobile engineer” vilka 

kan bestå av kompetenta individer som förflyttar sig mellan olika projekt, organisationer och mellan 
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olika temporära åtaganden. De förklarar vidare att ”mobile engineers” är individer som integrerar 

organisationernas egna interna kunskaper med deras egen externa expertis. De anses således både 

vara individer som erhåller och som erbjuder sina kunskaper. Nesheim och Huunskar (2015) väljer 

att definiera interna och externa medarbetare som ”in-group” och ”out-group” och påvisar att de 

kommer vara högre nivåer av kunskapsspridning i de grupper som består av lika anställningsformer 

än grupperna emellan. De skriver vidare att medarbetare inom ”in-group” kommer i större grad vilja 

hålla sig till sina egna idéer och värderingar än att integrera med ”out-group”.   

 

Det finns tre olika faktorer vid kunskapsspridning som är av betydelse vid olika arrangemang av 

olika medarbetare (Smith & Nesheim citerad i Nesheim & Hunskaar, 2015); 

 

 Externa medarbetare har en lägre nivå av socialt kapital och har mindre tid att skapa 

djupare relationer med övriga medarbetare. 

 

 Externa medarbetare har inga förväntningar att deras kunskapsspridning ska generera 

någon belöning eller uppgradering. 

 

 I organisationer där medarbetarnas individuella kunskaper utgör dennes primära värde för 

organisationen är det känsligt och riskfyllt att dela med sig och sprida dessa kunskaper 

bland sina medarbetare. 

 

Nesheim och Hunskaar (2015) påpekar att spridning av kunskap kommer att påverkas av hur 

medarbetarna identifierar sig och känner samhörighet med gruppen. Förtroendet mellan de externa 

och interna medarbetarna stärks genom att motivera dem, vilket ger de externa medarbetarna en 

ökad tillit till företaget som resulterar i ett förlängt samarbete (Roca-Puig, Beltrán-Martín & Cipres, 

2011). Sankowska och Söderlund (2015) fastslår även att det är viktigt att de externa medarbetarna 

får förståelse för de ”lokala” och de interna kunskaperna inom organisationen för att reducera 

bryggan mellan de interna och externa medarbetarna. 

 

Det finns en risk att de interna medarbetarna förlorar sin motivation då de externa medarbetarna 

tillkommer i ett företag, dessa kan ha högre lön, en annan inställning eller skapa allmän oro när 

förändringar sker (Roca-Puig et al., 2011). Roca-Puig et al. (2011) förklarar vidare att trots denna 

minskning av motivation och ökning av oro är tid det som löser dessa problem, då ju längre tid de 

externa medarbetarna arbetar för företaget desto mer återgår de interna medarbetarna till sitt vanliga 

fokus. Días-Días och Saá-Pérez (2014) menar att rekrytering av externa medarbetare bidrar till 
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skapandet av tyst kunskap, detta genom att de externa medarbetarna tar med sig sin kunskap utifrån 

och delar med sig av den med de interna medarbetarna. De beskriver vidare att den tysta kunskapen 

som tillkommer vid anställning av extern personal är bland annat teknologisk kunskap, essentiella 

kompetenser och även strategisk information från andra företag som de arbetat på. Däremot måste 

även motsatsen räknas in, då förlust av extern personal kan skapa samma nackdelar för företaget 

som tidigare agerade som en fördel. 

 

Ett företag kan endast öka sin kunskap till en viss nivå för att sedan stanna upp i sin utveckling, att 

inneha endast interna medarbetare skapar en stillastående företagsutveckling gällande kunskap och 

innovation. Däremot då externa medarbetare anställs skapas det ny kunskap som delas mellan 

medarbetarna och skapar en hög motivationsgrad men även nya idéer och skapandeprocesser. 

(Días-Días & Saá-Pérez, 2014) 

 

3.2.2 Tyst kunskap                   

Den tysta kunskapen består av mentala modeller, värderingar, övertygelser, uppfattningar, insikter 

och antaganden och definieras som att bli förstådd utan att öppet uttrycka sig eller kunskap som inte 

går att sätta ord på (Smith, 2001). Smith (2001) menar att den tysta kunskapen inspirerar genom 

ledarskap, visioner och täta personliga kontakter och delas genom nätverk, “ansikte mot ansikte” 

kontakt, videokonferenser och personliga möten. Det är den kunskap som inte finns i handböcker, 

databaser eller filer utan skapas genom studieresor, utflykter, arbetsrotation, delegationer och 

genom berättelse. Foss, Schum och Rothenberg (2006) skriver att spridningen av den tysta 

kunskapen kan både vara formell och informell, formell som ett resultat utifrån konferenser och 

olika event, informell via sociala nätverk, interaktioner mellan medarbetare och från olika 

aktiviteter inom organisationen.   

 

Holste och Fields (2010) förklarar den tysta kunskapen som högst personlig och svår, om inte helt 

omöjlig att koda ner. De skriver vidare att den innefattar en individs personliga inställning och 

synsätt på hur denne ska ta sig an och lösa olika uppgifter. Den tysta kunskapen är praktisk, 

handlingsorienterad kunskap eller kunskap som bygger på praktik där den sprids via personliga 

möten och uppkommer av individens egna erfarenheter (Smith, 2001). Kunskap, speciellt tyst 

kunskap, kommer från intern inlärning som förbättrar en individs självkännedom, kommunikation 

och mänskliga kontakter (Kong, 2012). Enligt Holste och Fields (2010) samt Smith (2001) är det 

vanligt att individer tar del av den tysta kunskapen genom att observera och integrera med någon 

som redan besitter kunskapen. 
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Kong och Thomson (2009) påstår att den tysta kunskapen lägger grunden för strategiformulering 

och strategiimplementering i en organisation och skriver vidare att detta även skulle kunna vara en 

bidragande faktor till en ökad konkurrensfördel, det vill säga kunskapen inom organisationen. Även 

Barney (2001) är av den åsikten att den kunskap som medarbetarna skapar och delar med varandra 

bidrar till ett ökat mervärde för både företaget i sig men även för medarbetarna. Detta då de erhåller 

en förbättrad kunskap och ökad motivation. 

 

Dock är det få organisationer som kan hantera tyst kunskap på ett effektivt sätt. Det finns vissa 

företag som arbetar utifrån lärande organisationer där de skapar och överför kunskap till varandra. 

Detta leder till ett ökat mervärde för hela organisationen då medarbetarna får använda sina 

analytiska och kreativa färdigheter för att undersöka affärsproblem, detta för att sedan dela denna 

kunskap med resterande medarbetare. (Smith, 2001) 

 

Tyst kunskap till motsats från uttalad kunskap går inte att kopiera utan denna finns inom 

organisationen och dess medarbetare och är därmed isolerad från rivaler (Kong & Thomson, 2009). 

Däremot förklarar Smith (2001) att den tysta kunskapen kan gå förlorad genom outsourcing, 

nedskärningar, sammanslagningar, uppsägningar och när en anställd väljer att sluta på företaget. De 

tar då med sig sina kunskaper och alla värdefulla egenskaper, resurser och erfarenheter försvinner 

och skapar en förlust för företaget. Den kunskap en individ skapat eller erhållit följer med när 

individen byter arbete, vilket skapar en reducering av kunskapskapitalet (Kong, 2012). 

 

Kunskapsspridning sker som tidigare nämnt  genom olika forum men den mest omedvetna 

spridningen sker genom konversationer vid lunchraster eller fikapauser (Smith, 2001). Där kan 

medarbetare ställa frågor till varandra, skratta åt misstag och diskutera vad som behöver förändras. 

Enligt Holste och Fields (2010, s. 130) finns det dock vissa hinder för att den tysta kunskapen ska 

kunna spridas, dessa består av; 

 

 Individens vilja att sprida och använda den tysta kunskapen. 

 

 Förstå innebörden av tyst kunskap. 

 

 Svårigheter med att uttrycka kunskap som bygger på mentala processer. 

 

 Svårigheter med att applicera den kontext-baserade tysta kunskapen i andra kontexter. 
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För att den tysta kunskapen ska kunna spridas på ett enkelt sätt kräver det ett bra samarbete mellan 

medarbetare och att de mer erfarna medarbetarna är villiga att lära ut och sprida den kunskap som 

de besitter (Smith, 2001; Kong, 2012). Smith (2001) är även av den uppfattningen att medarbetare 

måste uppmuntras och belönas för att de delar med sig av sin kunskap, denna belöning bör innefatta 

ett likvärdigt utbyte i annan kunskap. Han anser vidare att spridningen mellan medarbetare är 

kostsam i termer av tid och ansträngning och förbättras genom att organisationer utvecklar 

belöningssystem som uppmuntrar medarbetarna till att dela sina kunskaper. 

 

3.3 Sociala faktorer 

En organisation kan uppfattas som ett socialt samfund som skapar, sprider och överför kunskaper 

(Chow & Chan, 2008). Många individer saknar dock lusten till att sprida sina kunskaper, vilket 

utgör ett fundamentalt problem som organisationer tvingas möta (Casimir et al., 2012). Däremot har 

olika sociala faktorer visat sig influera och vara av betydelse för individers motiv till att sprida sina 

kunskaper med sina medarbetare (Chow & Chan, 2008; Casimir et al.,  2012; Kuo, 2013; 

Sankowska & Söderlund, 2015) 

 

3.3.1 Tillit 

Tidigare studier har uppmärksammat vilken betydelse sociala faktorer har för integreringen av 

kunskapsprocesser mellan de temporära medarbetarna och resterande interna medarbetarna, varav 

tillitsfrågor och förtroende utgör en central del av utformningen (Sankowska & Söderlund, 2015). 

Kuo (2013) menar att tillit kan influera omgivningen att sprida sina kunskaper och Foss et al. 

(2006) anser att tillit utgör den största faktorn som ensamt influerar kunskapsspridning. Om 

individer misstror varandra och fokuserar på att skydda sina kunskaper hindrar detta individer från 

att sprida sina kunskaper (Sankowska, 2013).   

 

Speciellt den tysta kunskapen anses vara inbäddad i sociala sammanhang och förknippas med 

tillitsfaktorn då förtroende uppmuntrar individer att dela med sig samt förvärva känsliga uppgifter 

och kunskaper i sociala interaktioner (Sankowska & Söderlund, 2015). Sankowska (2013) uttrycker 

att det finns en central uppfattning kring att tillit i kombination med kunskapsspridning leder 

individer till risktagande och skapar en acceptans av sårbarhet mellan individerna.  Foss et al. 

(2006) beskriver att eftersom den tysta kunskapen är av social natur, kommer risker och osäkerheter 

kring kunskapsspridning reduceras vid förtroendeingivande förhållanden. De menar vidare att det är 

viktigt att skapa goda relationer mellan medarbetarna tidigt i kunskapsspridningsprocessen för att 

det är här den tysta kunskapen är användbar, för när en tjänst eller vara är redo att lämna 

organisationen försvinner den tysta kunskapen. 
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Dagens föränderliga arbetssystem med externa anställningsformer har skapat ett ”modernt 

förtroende” som återspeglar de förändrade samarbetsvillkoren, enligt Sankowska och Söderlund 

(2015) är det de externa medarbetarnas temporära anställningar som påverkar hur interna och 

externa medarbetare bygger upp förtroende och hur de sprider och delar sina erfarenheter inom 

dessa grupper. De skriver vidare att de externa medarbetarna till stor del måste lita på sin 

benägenhet att förlita sig till olika situationer samt till olika individer men även de interna 

medarbetarnas kunskapsspridning bygger på deras förtroende för den externa medarbetaren. Chow 

och Chan (2008) påstår att nivån av tillit kommer att influera medarbetarnas intentioner och 

beteende till kunskapsspridning och Sankowska och Söderlund (2015) menar att individernas 

benägenhet att skapa förtroende kan vara ett resultat utifrån deras tidigare erfarenheter. 

 

Bakker et al. (citerad i Nesheim & Hunskaar, 2015) skriver att tillit är; ”En uppsättning av 

värderingar om den andra parten ”trustee”, vilket får en ”trustor” att förvänta sig att aktiviteter av 

”trustee” kommer att ha positiva konsekvenser för ”trustor” ”. Sankowska och Söderlund (2015) 

diskuterar tillitsfrågan utifrån ett teamperspektiv, det vill säga utifrån sammansättningen av interna 

och externa medarbetare som ett team och som en helhet. Teamet i sig utgör förvaltaren av 

förtroendet, så kallad ”trustee” medan de externa medarbetarna utgör en ”trustor”. 

 

Tillit är viktigt, främst i komplexa situationer där det krävs att individer frivilligt sprider sina 

kunskaper (Casimir et al., 2012). Enligt Sankowska och Söderlund (2015) påverkas tilliten inom 

gruppen utifrån den kontext som de verkar i men också utifrån arbetsmiljön där tillit skapar en 

trivsam miljö som underlättar utbyte och spridning av kunskap. Likt Hinds och Pfeffer (citerad i 

Kuo, 2013) tenderar individer att sprida sin kunskap i ett klimat och i en miljö där de har stort 

förtroende för varandra och för organisationen. 

 

Sankowska och Söderlund (2015) påstår att den externa medarbetaren är en självgående individ 

som utifrån sin anställningsform söker efter utmanande och kunskapsrika uppgifter. De menar 

vidare att individer i större utsträckning kommer vilja prestera och anstränga sig, sätta högre mål 

samt vilja förvärva och samla in kunskaper när förtroendet är högt mellan medarbetarna. Tillit utgör 

den dimension där individer i sociala interaktioner blir uppmärksamma över varandras värderingar 

och normer i syfte att belysa de gemensamma målen (Chow & Chan, 2008). Enligt Kuo (2013) 

finns det ett tydligt samband mellan en individs tillit till sina medarbetare och de fördelar 

kunskapsspridning ger med sig.   
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Även graden av tillit påverkas av hur tydligt utformade arbetsuppgifterna är (Sankowska & 

Söderlund, 2015). Foss et al. (2009) konstaterar att i takt med att medarbetarna får förståelse över 

arbetsuppgiften och dess olika delar, desto mer meningsfull kommer de att tycka att uppgiften är. 

Slaughter & Zickar (2006) anser även att desto mer en extern medarbetare blir involverad i 

arbetsrelaterade uppgifter och aktiviteter samt dess struktur, desto större tilltro kommer denna att 

känna för de interna medarbetarna.   

   

3.3.2 Reflexitivitet 

Begreppet reflexitivitet är en viktig faktor i en individs process att sprida sina erfarenheter vidare, 

vilket innebär en förmåga att kunna se saker ur någon annans perspektiv och en förmåga att iaktta 

sig själv för att kunna förhålla sig till omvärldens krav (Sankowska & Söderlund, 2015). Detta 

betonar Sankowska och Söderlund (2015) är särskilt viktigt för en extern medarbetare, att försöka 

förstå och undersöka problem ur alternativa perspektiv i de olika processer och olika sammanhang 

som denna ställs inför.   

 

Sankowska och Söderlund (2015) är av den åsikten att i situationer där den externa medarbetarens 

reflexitivitet är beroende av interaktionen med övriga medarbetare och deras kunskaper, måste den 

externa medarbetaren även ha förtroende och våga dela med sig av sina kunskaper. För individen 

innebär kunskapsspridning inte bara att dennes unika kunskaper kan spridas, det innebär också att 

individens rykte skadas om spridningen innefattar irrelevanta kunskaper (Bock et al., 2005). 

Casimir et al. (2012) säger att de sociala fördelar som kunskapsspridning genererar medverkar till 

att medarbetarna tar vissa risker när de sprider sina kunskaper. Sankowska och Söderlund (2015) 

poängterar även att det är viktigt att de externa medarbetarna litar på att de övriga medarbetarna kan 

utöva de uppgifter som de ställs inför, ju mindre förtroende den externa medarbetaren har för de 

interna, desto lägre kommer engagemanget att vara. Enligt Kuo (2013) reduceras den rädsla som 

finns över att sprida sina unika kunskaper i takt med att förtroende skapas mellan medarbetarna, 

vilket i sin tur påverkar kunskapsspridningen. 

 

Reflektion anses vara en bidragande faktor till kompetensutveckling och problemlösning inom en 

grupp. Medarbetarnas prestationer influeras av reflexitivitet, speciellt under svåra och otydliga 

förhållanden som kräver att de reflekterar över uppgiften och situationen. (Sankowska & Söderlund, 

2015) 

 

Uppfattningen kring kunskap som en social konstruktion är främst av betydelse för den tysta 

kunskapen då det är viktigt att den externa medarbetaren blir bekant med de andra medarbetarnas 
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personliga värderingar, erfarenheter, kulturella normer och intuitioner (Sankowska & Söderlund, 

2015). Det är även enligt Slaughter och Zickar (2006) viktigt att den externa medarbetaren försöker 

förstå den sociala kontexten och språket och värderingar inom denna. Sankowska och Söderlund 

(2015) beskriver social reflexitivitet som en reflektion över sociala processer, värderingar, normer, 

identiteter och roller. De menar vidare att för externa medarbetare som verkar under kortare 

förhållanden är det av särskild vidd att kunna anpassa sig till olika sociala sammanhang. Nonaka 

och Takeuchi (citerad i Sankowska & Söderlund, 2015) beskriver den socialiseringsprocess där 

medarbetarna sprider sina erfarenheter och skapar den tysta kunskapen, som en mental modell. De 

externa medarbetarna får då lära sig om organisationen och om de olika medarbetarna i olika 

informella sociala interaktioner (Sankowska & Söderlund, 2015). De tar sedan med sig detta in i 

kommande aktiviteter och förlikar sig med de andra medarbetarna för att skapa en gemensam 

mental modell. Likt Slaughter och Zickar (2006) som påstår att de interna medarbetarnas attityder 

 kommer att influera de externa medarbetarnas attityder och beteenden. 

 

3.3.3 Sociala nätverk 

Enligt Casimir et al. (2012) influeras kunskapsspridning mellan medarbetarna starkt av 

medarbetarnas relationer till varandra. Individer visar sig vara mer positivt inställda till att sprida 

och dela sina idéer med de medarbetare som de utvecklat en djupare arbetsrelation med (Chow & 

Chan, 2008). Chow och Chan (2008) konstaterar att organisationer som har ett mer utvecklat socialt 

nätverk kommer skapa en social press i att sprida sina kunskaper på grund av att individer förväntar 

sig detta av de medarbetare som de har en god relation till. Smedlund (citerad i Holst & Fields, 

2010) fastslår att det sociala nätverket och relationen mellan såväl interna och externa medarbetare 

kommer att underlätta spridningen av den tysta kunskapen. 

 

Relaterat till sociala nätverk kan ny kunskap, speciellt sådan som kommer utanför organisationen 

stimulera förändringar och medverka till förbättringar inom organisationen. Medlemmarna i det 

sociala nätverket kommer sedan exponeras av kunskaper som kan vara av värde för organisationen. 

(Inkpen & Tsang, 2005) 

 

3.3.4 Sociopsykologiska motiv 

En individs attityd till kunskapsspridning påverkas av individens intention till att sprida kunskap 

(Bock et al., 2005; Chow & Chan, 2008; Gagné, 2009). Chow och Chan (2008) menar att individer 

som är positivt inställda till ett beteende, kommer att engagera sig i det beteendet. Desto större 

engagemang, ju mer kommer  individer  att medverka till beteendet (Gagné, 2009). 
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Det finns både inre och yttre motivationsfaktorer som påverkar kunskapsspridning, först den inre 

faktorn ”intrinsic” där individer gläds över att kunna hjälpa andra med sina kunskaper (Kuo, 2013). 

Gagné (2009) beskriver att den inre motivationen bygger på en individs egna värderingar och 

kunskapsspridning är en frivillig process ifrån dennes sida. När individer känner positiva känslor för 

organisationen och medarbetarna kommer det finnas mindre skäl för dem att se kunskapsspridning 

ur ett kostnadsperspektiv (Casimir et al., 2012). Den inre motivationen är viktig främst vid 

spridning av den tysta kunskapen i och mellan olika grupper (Osteloh & Frey, 2000). Foss et al. 

(2009) är av den uppfattningen att inre motivationsfaktorer påverkar kunskapsspridning likt andra 

inlärningsprocesser i positiv bemärkelse, detta på grund av att medarbetarna finner stimulation och 

glädje när de sprider sin kunskap. Osterloh och Frey (2000) anser sedan att det krävs inre 

motivation till kreativa arbetsuppgifter då det visar sig att inlärningstakten reduceras vid övervakade 

uppgifter. 

 

Motivation i sig är dock inte ett mål, utan det ska fungera som en support till att uppnå 

organisationens mål. Organisationer är inte ute efter att producera olika typer av inre motivation, de 

vill att medarbetarna ska vara motiverade att utföra uppgifterna kontrollerat och på ett målorienterat 

vis till fördel för organisationen. (Osterloh & Frey, 2000) 

 

Bock et al. (2005) skriver att en individs uppfattning av sitt eget värde i egenskap av status och 

kompetens skapar värde för organisationen. En individ som har möjlighet att ta emot feedback på 

sin kunskapsspridning kommer få större inblick i hur denna spridning har påverkat de andra 

medarbetarna och organisationen. Denna förståelse ökar individens uppfattning av sitt eget värde 

inom organisationen och skapar en positiv attityd till kunskapsspridning (Bock et al., 2005). 

Feedback är en viktig beståndsdel som har betydelse för medarbetarnas motivation, tillfredställelse 

och prestationer (Foss et al., 2009). Relaterat till kunskapsspridning ger feedback enligt Foss et al. 

(2009) signaler till medarbetarna att det är viktigt och av värde för organisationen att de sprider sina 

kunskaper. 

 

Förutom den inre motivationsfaktorn finns den yttre motivationsfaktorn ”extrinsic” som fokuserar 

på belöningar, bonusar och ersättningar av olika slag (Kuo, 2013). Medarbetarna besitter en yttre 

motivation som de indirekt tillfredsställer med hjälp av monetära kompensationer, det vill säga 

uppgiften i sig är inte relevant hur den utförs (Osterloh & Frey, 2000). 

 

Utifrån den studie som Bock et al. (2005) gjorde visade de sig att alla organisationer hade 

implementerat något slags belöningssystem som en yttre motivationsfaktor för kunskapsspridning. 
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Dock menar de att detta utgör ett hinder för kunskapsspridning och påverkar den inre 

motivationsfaktorn negativt. Belöningar har en direkt påverkan över kunskapsspridning men när 

förtroendefaktorn beaktas kommer den yttre motivationen inte influera spridningen i samma grad 

som tidigare (Kuo, 2013). Chow och Chan (2008) skriver att den yttre motivationsfaktorn bygger på 

individens eget självförverkligande och intresse, medan Foss et al. (2009) menar att individer kan 

känna sig pressade av omgivningen på grund av de yttre faktorerna. Detta beskrivs som 

”kontrollerad motivation” som påverkas av omgivningen via bestraffningar eller lovade 

ersättningar (Gagné, 2009). 

 

3.3.5 Gemensamma mål 

Enligt Chow och Chan (2008) kan gemensamma mål mellan medarbetarna öka förståelsen och 

spridningen av individens kunskaper, då detta kan vara ett sätt för medarbetarna att hålla ihop och 

dela med sig av vad dem vet och kan. De menar vidare att gemensamma mål tenderar att påverka 

medarbetarnas tro på att de andra medarbetarnas egenintresse inte kommer att påverka deras syn på 

kunskapsspridning då de istället antas sprida sina kunskaper för att uppnå de delade målen. Casimir 

et al. (2012) beskriver ”affective commitment” som de emotionella band som individer skapar med 

organisationer och som producerar en känsla av tillhörighet, ”affective commitment” refererar 

istället till hur individer identifiera sig samt hur de är involverade i organisationen och stannar i 

organisationen av egen vilja. Dessa band påverkar medarbetarnas strävan mot delade mål, vilket i 

sin tur kommer leda till att de verkar gemensamt för organisationen.   

 

Delade visioner skapar relationer där kunskap mer frekvent sprids men det skapar även en mer 

öppen omgivning till fördel för externa krafter (Foss et al., 2006). Inkpen och Tsang (2005) 

beskriver att när medarbetarna i en organisation delar samma visioner kommer de att ha liknande 

uppfattningar om hur de ska integrera med varandra. De skriver vidare att detta hjälper 

medarbetarna att använda sig av varandras kunskaper. Det har även visat sig vara den tysta 

kunskapen som speciellt är influerad av medarbetarnas individuella och gemensamma mål (Foss et 

al., 2006). 

 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Vi har i den teoretiska referensramen uppmärksammat att företag i allt större utsträckning använder 

sig av alternativa anställningsformer för verksamhetens uppgifter.  Organisationer eftersöker 

flexibla externa medarbetare som kan ta sig an temporära åtaganden inom verksamheten 

(Sankowska & Söderlund, 2015). Belcourt (2006) är av uppfattningen att för stora mängder av 

externa medarbetare kan urholka en organisation och dess kunskaper. Kunskap utgör en stark 
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konkurrensfördel inom organisationer (Kong & Thomson, 2009), det var därför intressant för oss att 

skapa förståelse över hur kunskapskapitalet påverkas och hur kunskapen sprids mellan olika 

konstellationer av medarbetare. Den tysta kunskapen är den som påverkas mest av att organisationer 

väljer att använda sig av både interna och externa medarbetare (Smith, 2001), vi ansåg därför att det 

kändes lämpligt att fokusera på den tysta kunskapen och hur den sprids. Den tysta kunskapen 

definieras och består enligt Smith (2001, s. 314) av; ”Mentala modeller, värderingar, övertygelser, 

uppfattningar, insikter och antaganden”. 

 

Sociala faktorer är betydelsefulla beståndsdelar vid spridning av den tysta kunskapen mellan olika 

individer (Kuo, 2013; Casimir et al., 2012; Sankowska & Söderlund, 2015), vi valde därför att 

fokusera på fem olika inriktningar som visat sig vara framträdande motiv för kunskapsspridning och 

som påverkar både interna och externa medarbetare. Dessa var; tillit, reflexitivitet, sociala nätverk, 

sociopsykologiska motiv och gemensamma mål. 

 

Tillit är den faktorn som flitigast har diskuterats och förtroende utgör den största faktorn som 

påverkar individers vilja att sprida sina kunskaper (Foss et al., 2006; Kuo, 2013; Sankowska & 

Söderlund, 2015). Reflexitivitet är i sin tur av betydelse, där det enligt Slaughter och Zickar (2006) 

är viktigt för de externa medarbetarna att förstå och reflektera över den sociala kontexten de verkar 

i. De skriver vidare att detta är viktigt för att de externa ska kunna influeras av de interna 

medarbetarnas värderingar och åsikter men också för att kunna smälta in i olika sociala 

sammanhang samt våga dela med sig av sina egna värderingar. Inre och yttre motivationsfaktorer 

var framträdande inom den sociopsykologiska inriktningen, att glädjas över att sprida sina 

kunskaper och att känna en positiv inställning till sina medarbetare eller att förvänta sig en belöning 

i utbyte av sina kunskaper (Kuo, 2013; Gagné, 2009; Bock et al., 2005). Vi har även belyst och 

uppmärksammat att sociala nätverk, gemenskap, arbetsrelationer och gemensamma mål kan influera 

medarbetarnas motiv till att sprida sina kunskaper. 

 

Figur 2 illustrerar länken mellan de olika beståndsdelarna i den teoretiska referensramen och vilka 

delar som följaktligen tas upp i empirin och analysen. Då beslutet om outsourcing och vilka 

outsourcingstrategier organisationer väljer att beakta ligger på ledningens ansvar, har vi valt att inte 

gå närmare in på dessa delar (3.1) i introduktionen i empirin eftersom den belyser medarbetarnas 

syn på kunskapsspridning mellan interna och externa medarbetare. Avsnitt 3.2 fungerar som en 

förberedelse och ger en mer övergripande insyn i problematiken kring förhållandet mellan interna 

och externa medarbetare och kunskapsspridning. Avsnitt 3.3 ger sedan en djupare beskrivning av 
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tidigare forskning kring de olika sociala faktorernas betydelse. Intervjuguiden har formats utifrån 

dessa faktorer och därför varit i centrum för den empiriska utformningen och för vår analys. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras den empiriska insamlingen där vi belyst respondenternas åsikter och 

diskuterat dessa mot varandra. 

 

4.1 Introduktion Empiri 

Vi intervjuade tio personer från sex olika företag varav sju externa och tre interna medarbetare. 

Detta för att studiens syfte var att belysa hur kunskap sprids mellan interna och externa medarbetare 

med avseende på tyst kunskap och sociala faktorer. Som tidigare nämnt utgår intervjuguiden utifrån 

den teoretiska referensramen varav empirin redogör för samma komponenter, det vill säga 

kunskapsspridning, tyst kunskap samt de sociala faktorerna som berör tillit, reflexitivitet, sociala 

nätverk, gemensamma mål och sociopsykologiska motiv. Detta för att skapa ett mer lättförståeligt 

samband mellan de olika delarna i studien.   

 

Vi har nedan lagt upp en sammanfattning av företagen och vilka av respondenterna som hör till 

vilket företag samt om de är interna eller externa medarbetare. Vi kommer efter denna punkt 

benämna respondenten efter antingen intern eller extern medarbetare samt med företagets namn; 

(Extern, VT), (Intern, ÅS) och så vidare.   
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4.1.1 Kunskap 

Hur respondenterna har tillgodosett sig de kunskaper som de besitter idag har påverkats av liknande 

faktorer. Flera av respondenterna anser att de främst har lärt sig sina arbetsuppgifter via 

upplärningsperioder med andra medarbetare (Extern, VT; Extern, SK; Extern, JV). Eftersom den 

externa (JV) är nyanställd finns det en utvald intern medarbetare som främst är tänkt att hjälpa och 

bidra med sina kunskaper. Sedan har vissa av respondenterna varit inom samma bransch under lång 

tid och på så vis byggt upp de kunskaper och erfarenheter som påverkat de arbetsuppgifter de har 

idag (Intern, VT; Intern, ÅS). Den interna (ÅS) har använt och tagit med sig de erfarenheter som 

uppkommit från arbetet som elektriker i 27 år, in i skolvärlden.  I läraryrket har kunskaperna sedan 

kontinuerligt påverkats av andra medarbetare. Likt den externa1 (FK) som byggt upp sina 

erfarenheter inom bygg, fastighet och processindustrin. Förutom en två-årig utbildning säger den 

interna (VV) att; ”För att komma dit jag är nu så är det bara att lära sig av alla andra runt 

omkring, det finns inga direkta böcker för hur vi ska göra saker så det gäller att lära sig av en 

specialist i två år och får lära sig själva yrket på plats, för det är svårt att lära ut det på något 

annat sätt. Jag har jobbat mig fram för att lära sig det jag gör och framför allt är det ju fast 

anställda som har lärt mig”. Den externa (VV) har förutom sin utbildning byggt upp sina 

erfarenheter via föreläsningar och via andra medarbetare. På VV har de små föreläsningar som de 

kallar Tips & Trix där nya funktioner, lösningar och andra sätt att utveckla arbetssättet framställs 

(Extern, VV). På VV finns det även möjlighet att lära sig nya program och uppbyggnadstekniker; 

”Så det finns ju möjlighet att lära sig mer och det är ju det som är allas mål hela tiden, både vad 

man vill själv och vad cheferna förväntar sig” (Intern, VV). 

 

Nästan alla respondenter var av den åsikten att de mer eller mindre ville fortsätta lära sig nya saker. 

”Det finns alltid något sätt att bli lite snabbare och lite bättre på” (Extern, VV). Den externa1 (FK) 

är dock av en annan åsikt, han anser sig nöjd med den kunskap han har idag. På SK finns det inte 

utrymme till att lära sig nya saker i det dagliga arbetet men den externa menar att han själv kan 

påverka hur mycket han lär sig. Även upplärning inom nya områden är aktuella för att öka 

kunskaperna (Extern, SK). På VT anses medarbetarna själva stå för upplärningen; ”Det är vi som är 

utlärningsmetoderna, så vi själva fungerar som utbildning” (Intern, VT). Det kan sedan vid 

specificerade tjänster vara nödvändigt att utvecklas och lära sig mer om andra områden och 

arbetsuppgifter (Extern, JV). Den interna (VV) förklarar att det inte blir intressant att vara kvar i 

yrket om målet inte innefattar inlärning av ny teknik eller ny kunskap. Han förklarar vidare att det 

inte är ett optimalt mål att känna sig nöjd i hans yrke som formbestämmare då formgivningen 

ständigt förändras. Den interna (ÅS) är optimistisk kring sin utveckling; “Jag vill naturligtvis 

utvecklas inom läraryrket för att eleverna ska få ut det mesta möjliga av mig och se mig som en 
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duktig och bra lärare. Kunskapen jag har från elektrikeryrket är jag nöjd med men uppdaterar mig 

ständigt om vad som händer i branschen”. 

 

4.2 Kunskapsspridning 
Kunskapsspridning handlar om ett utbyte av kunskaper genom att både erhålla kunskap och lära sig 

från andra men också att dela med sig av sin egen kunskap. Nästan alla respondenter anser att de lär 

sig av sina medarbetare, däremot skiljer det hur mycket de lär sig och av vem de erhåller 

kunskapen. Den externa1 (FK) skiljer sig från övriga respondenter och menar att han inte behöver 

lära sig mer eftersom han redan kan det mesta som sitt arbete kräver. En annan åsikt är att de interna 

medarbetarna besitter större lärdom eftersom de är mer erfarna och varit anställda under längre tid 

(Intern, VT; Extern; VT). Den externa (JV) anser däremot att hon lär sig mest av den interna 

medarbetare som arbetat kortast tid på företaget, vilket däremot är samma individ som blivit utvald 

att lära upp nya medarbetare och därmed erhåller goda egenskaper för dessa ändamål. SK är en 

öppen arbetsplats där idéer sprids mellan alla medarbetare oavsett anställningsform (Extern, SK). 

Den externa2 (FK) förklarar  att vissa arbetsmoment kan göras på olika vis, vilket uppmuntrar till 

kunskapsspridning mellan alla medarbetare då individer besitter olika slags kunskaper. 

 

Den interna (VV) förklarar att han lär sig bäst av de som han arbetar med dagligen samt att de 

driver honom till att vilja öka sin kunskap och utvecklas inom sitt område; ”De två triggar mig att 

bli bättre och bättre hela tiden…”. Han säger även att då han tidigare varit externt anställd på VV 

har han nu blivit en ledare för de nuvarande externa medarbetarna vilket inte bidrar till något 

kunskapsutbyte för honom men att de lär sig av honom istället. Det är även som krav i hans 

anställning att vara en förebild för konsulterna som anställs externt. Den externa på VV är av en 

annan åsikt, hon lär sig av alla på företaget och lägger ingen vikt i vem det är som lär ut. Likt den 

interna samt den externa (ÅS) som anser att de ständigt lär sig av sina medarbetare på programmet 

på grund av deras erfarenheter från läraryrket. Den externa (ÅS) uttrycker det som; “Om jag inte tar 

hjälp av mina kollegor så får jag det svårt, det finns inte någon som kan allt. 

 

Respondenternas inställning till kunskapsspridning och hur viktigt det är att dela med sig gav 

varierade svar. Vissa av respondenterna har en positiv inställning till kunskapsspridning (Intern, 

ÅS; Extern, ÅS) medan andra delar med sig av sina kunskaper till de som ber om dem (Extern, 

VT). Det som motiverar den interna (ÅS) att sprida sin kunskap har sitt ursprung i hans tidigare 

yrke som elektriker då han fick ta hand om lärlingar. Där insåg han hur viktigt det var att alla 

besitter aktuella kunskaper då säkerheten är en viktig faktor men även hans glädje för yrket 

motiverar honom att sprida sina kunskaper; “Det som motiverar mig att sprida vidare min kunskap 
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är att jag tycker det är så roligt att lära ut det som jag själv har lärt mig under åren som 

elektriker”. En annan uppfattning är att kunskapsspridning effektiviserar arbetsprocessen (Extern, 

SK; Extern1, FK). Den externa (SK) uttrycker att; “Det ger även motivation och energi till samtliga 

anställda att vara kunniga och känna sig delaktiga”. En annan åsikt är att det anses viktigt att dela 

med sig om det går att tillföra något till gruppen, att framstå som kunnig och vara en kunskapskälla 

som går att förlita sig på (Extern, VV). 

 

Om inte kunskaperna sprids mellan medarbetarna riskerar kunskapen att stanna inom en liten del av 

företaget varav det är viktigt att dela med sig (Intern, VT). Den externa (JV) berättar att det är 

viktigt för alla att sprida sin kunskap vidare, för annars behövs det en läroplan som täcker alla delar 

inom verksamheten, vilket är svårt att åstadkomma. Mottagarens karaktär och tid på företaget är 

andra faktorer som är av betydelse för respondenternas inställning till kunskapsspridning (Intern, 

VV; Extern, SK). Nyanställda medarbetare kan behöva mer vägledning och hjälp men inställningen 

påverkas även av hur mottagliga medarbetarna är för att ta emot kunskapen. Den interna (VV) 

förklarar vidare att hans yrke är mansdominerat och då vill hjälpa de kvinnor som är nya att lättare 

komma in i arbetet samt ge dem en bättre chans att lyckas. Då trycket är extra stort på VV krävs det 

kunnig personal och det är då speciellt viktigt att hjälpa de som behöver extra stöd genom att 

”hjälpa dem på traven”. 

 

4.2.1 Kunskapsspridning mellan interna och externa medarbetare 

Kunskapsspridning som sker mellan medarbetare förekommer på olika vis, i vissa fall beroende på 

anställningsform men även beroende på vilket företag det gäller. Det finns skillnader mellan 

respondenterna om hur och om denna spridning sker då exempelvis den interna (VT) betonar vikten 

av spridning av kunskap och att den lättast sprids genom att praktiskt visa hur någon ska göra. 

Däremot skiljer sig detta mellan de interna medarbetarna och extrapersonalen då de senare inte är 

lika mottagliga eller intresserade. Den externa (VT) påvisar att; “Vissa kunskaper kanske går 

mellan de fast anställda och vissa går mellan vikarierna, sen vidare mellan dessa grupper”, vilket 

visar de olika sätt spridning kan förekomma. En annan åsikt är att det inte finns någon skillnad 

mellan vilka medarbetare kunskaperna sprids (Extern, SK; Extern, VV; Extern1, FK). På ÅS finns 

det dock skillnader mellan de fast anställda och de inhyrda då de förstnämnda inte varit i 

elbranschen under de senaste åren, vilket påverkar hur pass uppdaterade de är. De inhyrda erhåller 

aktuell uppdaterad information inom ämnet vilket ökar kunskapsgraden inom vissa moment i 

klassrummet (Intern, ÅS). Det finns även skillnader på FK där kunskap sprids mer mellan de fast 

anställda än med konsulterna, vilket bidragit till att intranätet blivit den största informationskällan 

(Extern2, FK). 
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Den externa (JV) förklarar att utifrån deras arbetssituation är det svårt att sprida kunskapen mellan 

olika team/projektgrupper då de arbetar med olika moment som de andra inte är insatta i. Däremot 

så vill JV öka kunskapsspridningen mellan de olika team och områden som finns för att inte bli 

beroende av specifika medarbetare. Inom VV är det svårare att sprida sin kunskap mellan varandra 

då vissa konsulter endast arbetar halvårsvis, de tar på så vis med sig sin kunskap från arbetsplatsen 

när de slutar (Intern, VV). Den interna (VV) förklarar även att de arbetar i olika grupper som tar 

hand om olika faser av utformandet av designen i  biltillverkningen vilket i sin tur kan påverka 

kunskapsspridning mellan dessa grupper. Han är dock själv motiverad till att sprida sina kunskaper 

till alla på arbetsplatsen. 

 

4.2.2 Tyst kunskap 

Den tysta kunskapen som består av en individs erfarenheter, värderingar och åsikter sprids utifrån 

individens vilja att dela med sig till andra individer. Flera av respondenterna är av den 

uppfattningen att det inte har någon betydelse vem som får ta del av deras erfarenheter och 

värderingar (Extern, VT; Extern, JV; Intern, ÅS; Intern, VV; Extern, SK; Extern2, FK; Extern, 

VV). Den externa (SK) konstaterar att det blir lättare och smidigare för alla medarbetare ju mer 

kunskaper som sprids, vilket även kan påverka inlärningen av arbetsuppgifterna (Extern, VT; 

Intern, VT). Det finns även en uppfattning om att anställningsformen kan ha betydelse för hur 

kunskapen sprids, den interna (VT) uttrycker att; ”Nybörjare har svårare för att lära sig och 

företaget har ju ett ansvar att lära upp de nyanställda, de som jobbat länge behöver därför inte ta 

del av samma kunskaper”. Detta kan vara en förklaring till att den externa (JV) som inte har så 

mycket erfarenheter säger att; ”Eftersom jag är ny så kanske jag inte delar med mig om vad som 

helst”. 

 

Den interna (VV) menar att det delas erfarenheter kontinuerligt i den dagliga verksamheten; ”Vi har 

visningar för designcheferna ungefär en gång i veckan och sen är det små möten också och då 

handlar det bara om att tycka saker”. En annan uppfattning är att erfarenheter delas när det krävs 

för arbetets utförande (Extern1, FK). Den externa (ÅS) förklarar att han delar med sig av sin 

kunskap till andra lärare men inte i samma utsträckning till de kontorsanställda. ”Jag är mycket 

villig och delar med mig varje dag då vi som arbetar på programmet strävar åt samma håll och vill 

få ut duktiga blivande elektriker ut i arbetslivet” (Intern, ÅS). Den interna (VV) delar gärna med sig 

av sina erfarenheter till alla på sin arbetsplats men förklarar att det finns stora skillnader mellan 

företag som använder sig av konsulter. Han menar att de till exempel vill markera att; ”Du är 

konsult så du är inte så mycket värd, men du är fast anställd så du är mycket värd”. Vidare 
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förklarar han dock att på VV försöker de hjälpa och dela med sig av sina kunskaper till de nya 

konsulter som anställs och detta utan någon tanke på att den kunskapen riskerar att försvinna när 

konsulten lämnar sin tjänst. 

 

4.3 Sociala faktorer 

 
4.3.1 Tillit 

 

Att känna tillit kan influera individer att sprida vidare sin tysta kunskap, vilket skiljer sig bland 

respondenterna samt mellan de interna och de externa. Beroende på i vilken situation som tillit 

förknippas med anser respondenterna att förtroendet för sina medarbetare kan påverka 

kunskapsspridning mellan medarbetarna. De flesta förväntar sig ett utbyte av erfarenheter, som den 

interna (VV) uttryckte det; ”Om jag har några frågor så ska de personerna som jag delat med mig 

till vara öppna för mig”. Några av respondenterna förväntar sig däremot inget större utbyte av 

erfarenheter även om de inte har något emot att dela med sig själva (Extern2, FK; Extern, VT, 

Extern1, FK). Den externa (JV) menar att det är endast av de interna medarbetare som jobbar precis 

med samma saker som hon förväntar sig ett utbyte av. Andra respondenter förväntar sig ett stort 

utbyte (Intern, VT; Intern, ÅS). Även om den interna (ÅS) förväntar sig ett utbyte av såväl gamla 

och nya medarbetare är han av den åsikten att tillit inte påverkar hur han väljer att dela med sig och 

det spelar heller ingen roll till vem han delar med sig av sina erfarenheter och värderingar. Den 

externa (SK) är av liknande åsikt; “Tillit och förtroende påverkar inte min inställning till 

kunskapsspridning negativt i alla fall. Jag tror inte att jag är mindre benägen att sprida kunskap till 

någon jag litar mindre på, däremot tror jag att det kan vara oundvikligt om det är någon man litar 

mer på  (har en närmare social relation till) att man kanske känner sig mer motiverad och 

engagerad och i det fallet gör lite extra än vanligt”. Han menar vidare att han förväntar sig ett 

utbyte av kunskaper av samtliga medarbetare. Den externa (VV) berättar att det finns många 

kunniga medarbetare på VV som hon förväntar sig ett utbyte av. Hon anser vidare att omedvetet 

kan kunskaper spridas mellan de medarbetarna som har förtroende för varandra men annars 

påverkar inte tillit henne hur hon väljer att dela med sig av sina erfarenheter. Att kunskapsnivån styr 

hur mycket kunskaper som delas tolkar också vissa respondenter är av betydelse (Intern, VT; 

Extern, JV). 

 

I vissa situationer spelar tillit mindre roll, på JV väljer de ut specifika medarbetare som ska lära upp 

de nya varav spridningen inte är ett frivilligt val som bygger på tillit. Spridningen på JV påverkas av 

inom vilket intresseområde medarbetare verkar i. Den externa (JV) säger att; ”Jag skulle inte 
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försöka lära ut någon om den inte tillhör samma område, då måste dessa personer tycka det är 

väldigt intressant att lyssna på andras områden om det ska spridas emellan”.   

 

Den interna (VV) anser att förtroendet för medarbetarna till viss del påverkar vem han delar med sig 

till; ”I och med att jag har träffat så mycket olika nationaliteter och så mycket olika människor så 

märker man ganska snabbt om det går att lita på personen, allting handlar om social 

kommunikation med varandra för annars kommer det inte att gå bra”. Yrkeskategori kan även vara 

en faktor som påverkar hur kunskaperna sprids och av naturliga skäl sprids erfarenheter till de 

medarbetare som jobbar längst ihop och som skapar ett förtroende för varandra (Intern, VT). En 

annan uppfattning är att alla medarbetare får ta del av kunskaperna som sprids, men att personkemin 

har en viss inverkan på vilka som slutligen får ta del av den (Extern1, FK; Extern2, FK). 

 

Tillit har visat sig påverka alla respondenter i hur de presterar i sina arbetsuppgifter. Den interna 

(VV) uttryckte det som att; ”Alla presterar bättre om det finns en bra atmosfär”. Likt den interna 

(ÅS) som menar att det påverkar hans trivsel på arbetsplatsen. Den interna (VT) uttryckte det som 

att; ”Jag presterar bättre när jag känner förtroende för mina medarbetare”. Likt den externa (VV) 

som tycker att hon presterar bättre när hon har förtroende för sina kollegor. 

 

Vid svåra arbetsuppgifter tycker alla respondenterna att det till en viss nivå är viktigt att dela med 

sig av sina erfarenheter, omedvetet påverkar det vare sig det är tänkt så eller inte (Extern, JV). Den 

externa (ÅS) förklarar att han omedvetet delar med sig av sin kunskap till de som känner han bäst, 

vilket påverkas av tillgängligheten och vilka han arbetar närmast. Chansen är större att 

erfarenheterna sprids vid svåra uppgifter, då antaganden görs att alla ska klara av de enklare 

uppgifterna (Extern, VT). Även Intern (ÅS) anser att hans spridning av erfarenheter påverkas av 

vilken typ av uppgifter som är aktuella, om det är inom branschen eller skolvärlden. Den interna 

(VV) uttrycker att; ”Det är  svårt det vi gör, så vi måste bolla med varandra. Så jag kan inte själv 

sitta och stirra i ett hörn, vi ger varandra idéer och tipsar varandra”. Intern (VT) resonerar att; 

”Ja, när det kommer upp saker som inte händer så ofta och som är viktiga för företagets funktion”. 

Dock menar den externa (VV) att hon inte delar med sig mer vid svåra arbetsuppgifter; “Möjligt att 

man kan analysera problemet efteråt och sedan förklara för kollegor i samma situation vid 

tillfälle.”. En annan uppfattning är att bristen på förtroende bidrar till att erfarenheterna sprids 

främst till de som arbetare närmast och som är kända på arbetsplatsen (Extern2, FK).   

 

Tillit påverkar även hur pass känsliga erfarenheter respondenterna väljer att dela med sig; ”Ja, man 

kan ju berätta om saker som inte gått så bra på jobbet och om personer som man inte kommit 
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överens med. Det händer alltid saker och det är en väldigt känslig bransch” (Intern, VV). Även 

intern (VT) ger ett exempel på när tillit kan spela roll vid känsliga uppgifter; ”Det kan ju vara att 

man diskuterar arbetsledning och att man inte vill dela med sig av det till alla och då påverkar ju 

förtroendebiten”.  Att vara nyanställd kan sedan vara en faktor som bidrar till att känsliga 

erfarenheter inte sprids lika frekvent (Extern, JV). 

 

4.3.2 Reflexitivitet 

Reflexitivitet innebär att reflektera över situationer ur andra perspektiv och att kunna anpassa sig 

samt vara flexibel utifrån de aktuella omständigheterna och utifrån omgivningens krav. Det visar sig 

bland samtliga respondenter vara viktigt att vara flexibel och sprida sina kunskaper och erfarenheter 

utifrån omgivningen och de andra medarbetarnas krav. Den interna (VT) förklarar att det är viktigt 

för företagets överlevnad att vara flexibel och dela med sig men känner inga direkta krav från 

medarbetarna. En annan åsikt är att bristen på flexibilitet kan liknas vid att ge upp och sluta försöka 

skapa en bättre arbetsplats (Intern, VV).  Det finns även en press på att leva upp till medarbetarnas 

förväntningar när dessa håller hög standard på sina arbetsuppgifter (Extern, VV). Alla 

respondenterna reflekterar och anpassar sin spridning utifrån den aktuella situationen, det anses 

viktigt att se vad situationen kräver (Intern, VT; Extern, VV; Extern, SK). Kunskapsspridning kan 

till exempel påverkas negativt i perioder med hög arbetsbelastning (Extern, SK). Det kan även vara 

viktigt att fördelaktigt sålla bort erfarenheter som inte tillför något av betydelse, att i efterhand lära 

sig vilka som erbjuder den mest lärorika kunskapen (Intern, VV). Att anpassa kunskapen utifrån de 

som kommer att ta emot den är även viktigt för att inte sprida kunskap till oerfarna medarbetare 

som inte kan hantera den (Extern, ÅS). 

 

Social reflexitivitet är sedan en reflektion över sociala processer och över andras värderingar och 

åsikter, vilket har stor betydelse för den tysta kunskapens spridning. Att kunna anpassa sig till olika 

sociala sammanhang är av särskild vidd för att interna och externa medarbetare ska integrera med 

varandra och dela med sig av sina erfarenheter och värderingar. Alla respondenterna indikerar att 

det är viktigt att respektera sina medarbetares tankar och värderingar, däremot kan det vara svårare i 

de situationer där medarbetarna inte delar samma uppfattningar (Extern, JV). Det finns även en 

uppfattning om att andras värderingar ska respekteras men inte får utgöra ett hinder för att få fram 

sin egen åsikt (Extern, ÅS). Andras värderingar kan dock hjälpa till att utveckla sina egna 

värderingar (Intern, ÅS), däremot får dessa åsikter och värderingar inte tolkas som en konsekvent 

uppfattning där alla medarbetare tycker likadant (Extern2, FK). Den externa (SK) delar denna 

uppfattning; “Jag tycker det är viktigt att ta del av mina medarbetares värderingar och åsikter, inte 

bara som en principsak för att alla ska känna sig delaktiga, utan för att man ganska ofta även får ut 
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något produktivt av det. Olika ingångsvinklar och erfarenheter kan alltid bidra till att någon del av 

jobbet blir lättare eller mer förståeligt/tydligt”. Även om det går att lära sig nya saker genom att ta 

del av andras värderingar och åsikter, påverkas några av respondenterna i slutändan av sina egna 

grundåsikter vid kunskapsspridning och vad som arbetsledningen, inte medarbetarna kräver (Extern, 

VV; Extern1, FK). Dock anses det viktigt att ha respekt för varandras värderingar även om det finns 

olika åsikter, det är även viktigt att beakta att inte alla påverkas av dessa i sin vilja att sprida sina 

värderingar (Extern, VV; Extern1, FK). 

 

När en individ sprider sina kunskaper finns det en risk för att irrelevanta kunskaper kan skada 

individens rykte. När interna och externa medarbetare ska integrera med varandra är det viktigt att 

de ser vilka sociala fördelar kunskapsspridning för med sig för att reducera rädslan att sprida “fel” 

kunskap. Att det skulle finnas oro för hur kunskaper sprids vidare, visar sig svagt bland våra 

respondenter (Extern, VT; Intern, VT; Intern, ÅS; Extern1, FK; Extern2, FK). Däremot finns det 

viss oro för ”skitsnack” och allmän oro för hur och vad som sägs och ska sägas till andra 

medarbetare (Extern, JV). Den interna (VV) berättar att han inte alls är orolig för att sprida sina 

kunskaper och erfarenheter vidare men att det i vissa fall spridit sig till personer via andra 

medarbetare. Dock förklarar han vidare att han är öppen och “okej” med spridningen. Den externa 

(VV) vill däremot vara 100% säker på sin sak så att inga missförstånd ska dyka upp senare. Flera av 

respondenterna är medvetna över hur viktigt ryktet är på sin arbetsplats och reflekterar utifrån detta 

vilka erfarenheter som sprids vidare för att inga missuppfattningar eller felaktiga uppgifter ska 

uppstå (Intern, ÅS; Extern, VV; Intern; VV).  Den interna (VV) beskriver betydelsen av 

konsulternas rykte på VV; “Vi brukar säga om konsulterna att det viktigaste är vad de gör första 

veckan och sista veckan, det är de man kommer ihåg. Plus vad de hade för avskedsfika”. 

 

4.3.3 Sociala nätverk 

Det sociala nätverket behandlar de situationer inom ett arbetslag som innefattar sociala handlingar 

så som gemenskapen mellan medarbetarna och andra sociala situationer en arbetsdag genererar. 

Främst är det den tysta kunskapens spridning som påverkas av dessa sociala handlingar. Flertalet av 

respondenterna var av den uppfattningen att det är viktigt att vara en del av det sociala nätverket på 

sin arbetsplats. Det uppfattas således som mindre roligt att vara ny på en arbetsplats innan andras 

rutiner blir en del av arbetet (Extern, JV). Den interna (VV) förklarar även väsentligheten i att 

behålla gamla kontakter för att skapa nya nätverk och genom detta erhålla ett gemensamt utbyte av 

varandra; “Man kan stänga dörrar och köra ett aggressivt spel, men jag kör alla dörrar öppna. När 

jag sa upp mig från mitt konsultuppdrag så var jag väldigt ödmjuk”. En annan åsikt är att 

gemenskap inte behöver utgöra en central del av arbetet men det förhöjer glädjen på arbetsplatsen 
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(Extern, ÅS). Sen finns det även uppfattningar om att det inte är så viktigt att vara en del av det 

sociala nätverket (Extern1, FK; Extern2, FK). 

 

Gemenskapen på arbetsplatsen påverkar respondenterna olika med tanke på deras vilja att sprida 

vidare sina erfarenheter. Flera anser att det påverkar deras vilja att sprida sina erfarenheter (Intern, 

VT; Intern, VV; Extern, JV; Extern, VV; Extern1, FK). “Omedvetet så pratar jag om problem och 

problemlösningar med kollegor jag känner mig mer bekväm med” (Extern, VV). Det finns även 

uppfattningar att det inte påverkar alls (Intern, ÅS; Extern, SK; Extern2, FK). Den interna (ÅS) 

sprider till alla som han arbetar med oavsett deras relation, eller hur nära varandra de arbetar. Den 

externa (VT) menar att hans spridning påverkas av hur nära vän han är med medarbetarna dock 

oberoende av vilken anställningsform de innehar. Att sprida sina kunskaper till de som behöver dem 

mest är också ett motiv till kunskapsspridning (Intern, VT; Extern, SK). Det finns dock vissa hinder 

för kunskapsspridning som påverkar mer än gemenskapen; “Nu är det ju väldigt specificerat och 

Jordbruksverket är inriktat på många olika områden så det påverkar ju spridningen nästan mer. 

Men de vill ju att spridningen ska bli större och att fler ska bli upplärda inom varandras områden” 

(Extern, JV). Däremot anser den interna (VV) att kunskap alltid ska spridas oavsett om det är olika 

avdelningar för han anser att alla bör ha kunskap om de olika delarna inom organisationen. 

 

En annan synpunkt är att kunskap inte kan spridas till alla på arbetsplatsen för alla är inte 

mottagliga för den (Intern, VT), men uppfattningen är även att det är enklast att sprida sin kunskap 

till de som arbetar närmast (Extern, JV; Intern, VT; Intern, VV; Extern, VV). Detta menar den 

interna (VV) beror på att han vill att det projekt som är aktuellt just nu ska bli så bra som möjligt 

och fokuserar därför på att  lära ut kunskaper som är bäst för den aktuella situationen, även om han 

gärna sprider sin kunskap också utanför projektgruppen. I motsats till den externa1 (FK) som är mer 

selektiv och inte sprider sina kunskaper till alla på arbetsplatsen. Brist på erfarenhet kan även vara 

det som påverkar kunskapsspridning, då viss osäkerhet förekommer (Extern, VV). Alla 

respondenterna konstaterar däremot att de sprider sin kunskap till de som ber om den samt att det 

kan vara lättare att hjälpa en medarbetare som lägger fram ett konkret problem de vill ha hjälp med 

(Extern, VV). Det skiljer sig dock vid påståendet att de sprider sin kunskap till de som behöver det 

mest. De medarbetare som behöver kunskapen mest är inte alltid mottaglig för den vilket försvårar 

situationen (Intern, VT). En annan uppfattning är att det är viktigt att sprida sin kunskap till de 

medarbetare som är nya på arbetsplatsen och till de som behöver det mest för att utvecklas samt 

arbeta på samma nivå som de andra medarbetarna (Extern2, FK). 
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4.3.4 Sociopsykologiska motiv 

Det finns olika sociopsykologiska motiv, både inre och yttre som motiverar individer till att sprida 

sina erfarenheter, åsikter och värderingar som likställs med den tysta kunskapen. Även feedback 

påverkar kunskapsspridning när individer får en bekräftelse på sin kunskap. Den empiriska 

bearbetningen indikerar att respondenterna främst drivs av en inre motivation att sprida sina 

erfarenheter men att det även i slutändan kan handla om en yttre motivation i vissa fall. Flera av 

respondenterna påverkas av den feedback som de får av både sina medarbetare och sin chef. Att be 

om både positiv och negativ feedback menar den externa (VV) får henne att utvecklas. Den interna 

(ÅS) säger att han får en kick när han ser att hans sätt att undervisa går hem hos eleverna och när 

hans chef talar om att han är en bra lärare. Däremot finns det lite olika uppfattningar bland de 

övriga respondenterna om vilka de erhåller feedback av, vissa anser att det är av medarbetarna med 

variation bland externa och interna medarbetare (Extern, VT; Intern, VT; Extern1, SK) medan vissa 

saknar feedback från sin chef (Intern, VT; Extern1, FK). 

 

“Det är väldigt speciellt på Volvo för allt jag gör får jag tillbaka en gång om året på våra 

utvecklingssamtal. Våra chefer går runt och pratar med alla jag jobbar med och så får dem säga 

vad dem tycker, så allt jag gör handlar om rykten i princip. Det är ett litet konstigt sätt att 

utvärdera en person på, men det är de som påverkar hur bra det går för mig. Utifrån det kan jag ta 

till mig saker, men det kan även vara så att man inte tycker att kritiken är befogad och man vill veta 

vem som sagt dessa saker. Sen märker de ju under dessa samtal hur öppen man är för att dela med 

sig.” (Intern, VV) 

 

Den inre motivationen bygger på en individs glädje att sprida sina erfarenheter, vilket visar sig 

bland flera av respondenterna (Extern, SK; Intern, ÅS; Intern, VT; Extern, VV). De som är 

tacksamma och uppskattar hjälpen får ta del av mer och det innefattar de närmaste medarbetarna 

(Extern1, FK). ”Det är alltid roligt att kunna dela med sig av vad man kan. Visa att man kan vara 

en del av en lösning i ett problem” (Extern, VV). Den interna (VV) uttrycker att han själv lär sig 

mer av att dela med sig av sina kunskaper till andra; “Jag har varit lärare på Jönköpings design 

Högskola för de som går femårigt masterprogram. Under fem tillfällen fick jag vara lärare och jag 

lär mig väldigt mycket av vad jag säger till andra för då analyserar jag det jag säger”. 

Kunskapsspridning kan även fungera som en inspirationskälla att fortsätta utveckla sina 

arbetsuppgifter (Intern, ÅS) men de kan också indirekt vara av betydelse när en medarbetare vill ta 

del av de andras kunskaper, men inte själv känner att det är en del av ens egna arbetsuppgifter 

(Extern, JV). Den externa2 (FK) förklarar att han gärna delar med sig av sin kunskap och gärna tar 
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emot andras, att det är ett ömsesidigt utbyte. Kunskapsspridning kan även fungera som en reflex 

och omedvetet vara en vital del av jobbet (Intern, VT). Den externa (SK) delar denna åsikt då han 

besitter en viss ansvarsroll på sin arbetsplats. Han ser det som en viktig del i hans anställning att 

sprida sina kunskaper för att samtliga medarbetare ska få mer insikt i hur lagerprocessen fungerar 

och för att de ska känna sig delaktiga men även lättare kunna bidra till arbetsuppgifterna. Han anser 

vidare att det är genuint roligt att dela med sig till de som är intresserade och vill veta mer. Likt den 

interna (ÅS) som menar att det var för att han tyckte det var roligt att dela med sig av sina 

kunskaper som han blev intresserad av läraryrket. En annan uppfattning är att det är viktigt att vara 

omtyckt av medarbetarna, vilket motiverar respondenterna till att sprida sina kunskaper (Intern, VT; 

Intern, VV; Extern, VV). Enligt den interna (ÅS) så är det av största vikt att hans kollegor gillar 

honom eftersom de samarbetar i ett arbetslag. 

 

Den yttre motivationen bygger på att en individ får någon monetär ersättning eller annan slags 

belöning för sin kunskapsspridning. Att kunskapsspridning kan ge respondenterna en belöning, 

både tolkas olika och skiljer sig lite åt mellan de interna och externa medarbetarna. Den interna 

(VT) menar att kunskapsspridning på sikt kan generera nya arbetsuppgifter, medan den interna (ÅS) 

säger att hans kunskapsspridning kan ge en belöning i form av att han lyckats med sitt sätt att 

undervisa och att hans elever utvecklat sina kunskaper i sitt blivande yrke som elektriker. Medan 

vissa inte reflekterat över om det skulle kunna generera en belöning (Extern, VV; Extern, JV). 

 

”Allt det som har med ryktena om mig att göra påverkar hur jag hamnar i de olika kunskapscirklar 

som finns och som går uppåt beroende på hur duktig man är. Så beroende på vart man hamnar där 

så finns de olika nivåer för hur mycket pengar man får och hur mycket löneökningen ligger på. Så 

det är ju där min lön sätts, på hur det faktiskt har gått för mina projekt och för vad folk tycker 

(feedback, rykten). Det handlar ju om pengar i slutändan, men man vill ju samtidigt framstå som en 

bra person. Men jag vet ju också att det finns ett utbyte av kunskaper mellan oss.” (Intern, VV) 

 

Att sedan respondenternas chefer skulle påverka deras kunskapsspridning skiljer sig bland 

respondenterna. Flera tycker inte att det är nödvändigt (Intern, VT; Extern, VT). “Nu när det är ett 

tidsbegränsat jobb så tänker man inte på det på det sättet. Allt känns tillfälligt, så det känns inte 

lika viktigt att dela med sig då” (Extern, JV). Men det finns även det som tycker det påverkar. Den 

interna (ÅS) menar att han känner sig stärkt av att hans chef gillar han både som person och han sätt 

att undervisa. Den interna (VV) berättar att; ”Nu när vi skulle få praktikanter så skickade chefen ut 

och frågade vilka som kunde ställa upp som mentor och då sa jag att jag kunde tänka mig att vara 

det. Så på så vis ville jag ju få fram till min chef att jag är villig att hjälpa till”. Även den externa 
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(VV) beskriver att det är viktigt att vara tillgänglig och uppfattas som arbetsvillig inför chefen; 

”Jag vill att min chef ska gilla mig. Men jag tror inte att jag gör det genom att sprida mer kunskap 

än någon annan på avdelningen.  Däremot är det bra att visa att man finns genom att ta för sig av 

arbetsuppgifter som finns”. 

 

4.3.5 Gemensamma mål 

Att inneha samma eller liknande mål som sina medarbetare påverkar spridningen av tyst kunskap 

positivt samt att det bildas en mer öppen och trevlig omgivning. Organisationernas mål påverkar 

vissa respondenter, den interna (VT) anser att det påverkar honom till viss del och den externa (VT) 

menar att det finns saker som bör spridas vidare men att det inte finns någon press ifrån 

organisationens sida. Den externa (VV) är av den uppfattningen att organisationen är viktig men att 

hon styrs mer av sina egna mål. Att vara medveten om organisationens mål samt att arbeta för dessa 

anser vissa dock är viktigt (Intern, ÅS; Intern, VV). “Det är väldigt mycket mål inom Volvo. Det 

börjar med att de högsta har mål, sen går det neråt neråt neråt och landar i vår grupps mål. Och 

en av de viktigaste sakerna är att dela med sig” (Intern, VV). Andra åsikter bland respondenterna är 

att de sprider sina kunskaper till fördel för organisationen då de själva vill att organisationen ska 

fungera och bidra till att arbetsuppgifterna effektiviseras. Däremot anser den externa2 (FK) att han 

inte alls påverkas av organisationen utan gör sitt jobb oavsett. Den externa SK menar att de uppsatta 

målen ger honom mer motivation till att sprida sina erfarenheter och säger att; “Jag tror att mina 

erfarenheter kan effektivisera en del av arbetet och även minimera en del av felen som kan uppstå”. 

 

Att dela samma visioner och mål som sina medarbetare skiljer sig mellan respondenterna, den 

interna (ÅS) ändrar inte sin kunskapsspridning oavsett egna mål men däremot delar han samma 

visioner både för sin egen del och för att det ingår i hans arbetsuppgifter och yrke. Likt den externa1 

(FK) vars kunskapsspridning inte påverkas av hans egen målsättning. Den interna (VV) förklarar att 

VV har en god medarbetarkultur och anser att han delar samma visioner och mål som övriga 

medarbetare, likt den externa (VV) som tycker det är viktigt att alla inom hennes projektgrupp 

siktar på att prestera så bra de kan. Däremot anser hon inte att hennes egna mål uppfylls ju mer 

kunskap som hon sprider. Ju högre mål, desto mer villig är den interna (VT) att sprida sina 

kunskaper för att vara ett föredöme för de andra medarbetarna. Dock påverkar medarbetarnas nivå 

av kunskaper vilka som delar samma mål (Intern, VT). En annan uppfattning bland respondenterna 

är att spridning av kunskap påverkas negativt om det handlar om att konkurrera om ett jobb, varav 

det är möjligt att de inte delar samma visioner och mål (Extern, VT; Extern, JV). Den övergripande 

uppfattningen är dock att kunskapsspridning inte påverkar respondenternas egen position i 

verksamheten negativt, endast om felaktig information sprids omedvetet (Intern, VV).  
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Att sprida värdefulla kunskaper till sina medarbetare anser den interna (ÅS) vara viktigt samt att de 

som arbetslag strävar efter denna kunskapsspridning. Även de andra respondenterna anser detta är 

viktigt men till en viss nivå (Intern, VT; Extern, JV). Den interna (VV) indikerar att det kan visa att 

han besitter ledarmaterial och på så vis skapar bättre förutsättningar för honom. Det är aldrig fel att 

dela med sig av sina kunskaper trots att detta kan gynna andra i större utsträckning än vad det 

gynnar den individ som delat kunskapen, dessutom så bidrar delning av kunskap till ett bra rykte 

och en fördel i karriären (Extern, ÅS). “Det är bättre att dela med sig av värdefull information till 

fördel för min arbetsplats än att hålla inne med den” (Extern, VV). 
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5 Analys 

Analysen är uppbyggd på samma vis som den teoretiska referensramen och kommer följaktligen 

analysera teori och empiri utifrån dessa rubriker. 

 

5.1 Introduktion Analys 

Sankowska och Söderlund (2015) poängterade att det är viktigt att belysa trenden med de temporära 

anställningsformerna och deras roll i organisationen. Belcourt (2006) och Fill och Visser (2000) 

skrev vidare att outsourcing är en stark uppåtgående trend där nästan alla organisationer väljer att 

använda externa medarbetare till delar av deras verksamheter. Utifrån de branscher som 

respondenterna verkar i finns en stor variation av både interna och externa medarbetare. 

Respondenterna kommer ifrån såväl Ådalsskolan, Jordbruksverket, Visingsötrafiken, Volvo, 

Schenker och Forsmark kärnkraftverk, vilka alla verkar inom olika branscher. Vi har utifrån de 

olika branscherna bildat oss en uppfattning kring att det är relativt vanligt för organisationer att 

outsourca delar av sina verksamheter. 

 

I den teoretiska referensramen beskrev Arnold (2000) att de aktiviteter som bidrar lite till en 

organisations konkurrenskraft är starka kandidater till att outsourcas, vilka består av de så kallade 

kärnaktiviterna (Harland et al., 2005). Utifrån de yrken och arbetsuppgifter som våra respondenter 

besitter kan vi se att detta inte helt stämmer in på den beskrivningen. Den externa (VT) är vikarie 

men har en hög statusposition som överstyrman på VT, likt den externa (JV) som är konsult och 

stödhandläggare i ett team som sköter EU-bidragen inom ett visst område på JV. Dock har det även 

lyfts fram att mer kvalificerade jobb i större utsträckning outsourcas (Burgess & Conell, 2006; 

Tempest, 2009) vilket stämmer bättre in på våra respondenter. Avslutningsvis kan vi därav se att 

även kärnaktiviteterna outsourcas trots att dessa är kritiska för organisationernas framgång 

(Belcourt, 2006). Det är möjligt att organisationer i större utsträckning än tidigare följer Belcourts 

(2006, s. 273) motto: ”Outsourca när andra kan göra saker bättre än dig”, även om det innebär att 

de externa medarbetarna placeras på kärnaktiviteter.   

 

5.1.1 Kunskap 

Som vi tidigare nämnt går det ännu inte att bevisa att den externa kunskapen som externa 

medarbetare för med sig in i en organisation är högre värdesatt än den interna kunskapen från 

interna medarbetare (Menon & Pfeffer, 2003). Detta anser vi kan förklara organisationernas beslut 

att även outsourca organisationens kärnaktiviteter och uppdrag. Värdesätter organisationerna de 

externa och de interna medarbetarnas kunskaper likvärdigt är det rimligt att de väljer att ta in 

externa medarbetare för temporära åtaganden om dessa kan bidra till fördelar för verksamheten. Vi 
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har även uppmärksammat att nästan alla respondenter har tillgodosett sig kunskaper via andra 

medarbetare som en del av sina upplärningsprocesser, likt Menon och Pfeffer (2003) som ansåg att 

kunskap framkommer vid bra samarbeten och när medarbetarna har förtroende för varandra. Detta 

anser vi indikerar att det sociala samspelet har betydelse för hur kunskaper sprids mellan 

medarbetarna.  

 

5.2 Kunskapsspridning 

Kuo (2013) menar att kunskapsspridning bygger på individens vilja att dela med sig, likt Foss et al. 

(2009) som beskriver kunskapsspridning som ett relationsbaserat förhållande mellan olika individer. 

I stort sett alla respondenterna är av den åsikten att de lär sig av sina medarbetare och främst de som 

de arbetar med närmast i den dagliga verksamheten. Vi tolkar det som att det är ett ömsesidigt 

utbyte av kunskaper som sprids mellan olika typer av medarbetare och att de frivilligt delar med sig 

av sina erfarenheter. Likt Gagné (2009) som menar att kunskapsspridning är en process av ett 

gemensamt utbyte av kunskaper och skapande av nya kunskaper. Synen på kunskapsspridning är 

sedan relativt lik mellan respondenterna. Både de interna och externa respondenterna anser att det är 

viktigt att dela med sig av sina kunskaper, antingen för att arbetsuppgifterna ska flyta på effektivt 

eller för att det kan kännas bra att tillföra något värde till de andra medarbetarna. Vi har även sett att 

det finns en genuin glädje i att dela med sig och att det är positivt att framstå som kunnig. 

 

Det finns dock en övertygelse bland både de interna och externa respondenterna att båda grupperna 

lär sig mest av de som har varit på företaget längst, vilket innebär ett spridningsmönster från intern 

till intern och från intern till extern. Men det finns även undantag, till exempel på den externas (SK) 

arbetsplats sprids kunskaper mellan medarbetarna oavsett anställningsform. Dock är det den 

arbetsplats som består av fler externa än interna medarbetare. Spridningen sker därmed främst 

mellan externa medarbetare på SK, varav vi uppmärksammar avsaknaden av spridning från externa 

till interna medarbetare. 

 

Chow och Chan (2008) beskriver att kunskapsspridning är en nödvändig process för att 

organisationer ska skapa sig hållbara konkurrensfördelar och vi anser att detta genomsyrar flera av 

respondenternas åsikter. Till exempel uttrycker den interna (VT) risken med att kunskapen endast 

blir kvar i en liten del av företaget, vilket har betydelse för att kunskapen ska spridas mellan alla 

medarbetare. Både de interna och externa respondenterna anser det vara av betydelse att lära upp de 

nya på arbetsplatsen. Vi har även uppmärksammat att flera av de interna respondenterna är av den 

åsikten att mottagarens karaktär kan påverka deras vilja att dela med sig. De medarbetare som 

behöver mer hjälp och som är villiga att lära sig, får i vissa fall ta del av mer kunskap från de andra 
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medarbetarna. Vi har även observerat att det för vissa respondenter inte är lika nödvändigt att sprida 

sina kunskaper utifrån den bransch de verkar i och på grund av de arbetsuppgifter som de har. 

Några av respondenterna innefattar specialisttjänster inom specifika arbetsområden där 

kunskapsspridning inte är lika nödvändig mellan olika avdelningar eller områden på arbetsplatsen. 

Vi anser att detta kan vara en del av den föränderliga arbetsmarknaden där organisationer 

eftersträvar specialistkunskaper och inte kräver att medarbetarna ska vara kunniga inom flera olika 

områden på en arbetsplats vid temporära anställningar. Vi anser dock att det kan vara till nackdel 

för organisationer att förlita sig på specifika medarbetare och där olika avdelningar är oberoende av 

varandra. På ett annat sätt kan det vara bra för organisationen att de delar upp verksamheten för att 

lättare kunna tillsätta olika typer av tjänster som inte kräver kvalifikationer på alla områden och för 

att det möjligtvis effektiviserar arbetsprocesserna.   

 

5.2.1 Kunskapsspridning mellan interna och externa medarbetare 

Interna och externa medarbetare delas upp i olika kategorier, ”in-group” och ”out-group” (Nesheim 

& Hunskaar, 2015). De förklarar att dessa grupper helst sprider sin kunskap inom sin egen grupp 

och är mer ovilliga att sprida kunskap till den andra gruppen. Detta stämmer till viss del in på 

respondenterna då både de interna och de externa anser att viss kunskap endast sker inom de egna 

grupperna och inte sprids vidare mellan dem. Däremot verkar spridningen ske inom hela 

arbetsgruppen oavsett anställningsform. Ett fåtal respondenter menar att alla inte är lika intresserade 

och öppna för ny kunskap vilket försvårar spridningen. Trots dessa skilda meningar påvisar flera av 

respondenterna att det inte finns någon skillnad mellan vilka kunskaperna sprids. Detta om vi 

bortser från spridning som sker mellan olika kunskapsnivåer, vilket främst gäller de externa 

respondenterna. Denna information visar att undantag finns gällande Nesheim och Hunskaars 

(2015) teori. Dessa differenser av åsikter kan inte kopplas till en specifik anställningsgrupp, vilket i 

sin tur kräver ytterligare intervjuer som är mer inriktat på individens beteende och handlingssätt 

som går utanför ramarna för denna studie. 

 

Individer som integrerar organisationens egna interna kunskaper med sin egen externa expertis 

kallas för ”mobile engineers” (Sankowska & Söderlund, 2015). Den interna (VV) är ett typexempel 

på en sådan individ då han tidigare varit externt anställd som konsult och nu är internt anställd där 

han lär vidare sina kunskaper och erfarenheter från båda dessa perioder. Denna typ av medarbetare 

innehar kunskap från olika sidor av ett företag, vilket bidrar till ett ökat mervärde samt en stark bas i 

företaget (Sankowska & Söderlund, 2015). 
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De interna respondenterna känner inte att de externa medarbetarna påverkar deras motivation eller 

skapar oro, vilket Roca-Puig et al. (2011) förklarar kan vara en risk då externa medarbetare 

möjligtvis erhåller högre ersättning eller innehar ett annorlunda arbetssätt. Däremot menar den 

interna (ÅS) att ju längre han arbetat inom företaget, ju bättre samarbete och större kunskaper har 

han erhållit. Även hans kunskap att lära andra har ökat, speciellt till extrapersonal eller vikarier. 

Detta indikerar att Roca-Puig et al. (2011) teori om att tid löser eventuella problem till viss del 

stämmer, då tid är den faktor som skapar trygghet hos medarbetare. Días-Días och Saá-Pérez (2014) 

skriver att företag behöver externa medarbetare för att kunna fortsätta sin utvecklingskurva och för 

att inte stanna kvar på samma kunskapsnivå. Den interna (ÅS) berättar till exempel att de externa 

medarbetarna bidrar med uppdaterad och korrekt kunskap som krävs i ett arbetslag. Däremot finns 

det en uppfattning bland de interna respondenterna att de externa medarbetarna kan vara oerfarna 

och därmed inte bidra med ny expertis, vilket i sin tur går emot den teori som tidigare nämnts där 

externa medarbetare möjliggör en utveckling för arbetslaget och för organisationen. Trots detta 

anser de flesta av respondenterna att både externa och interna medarbetare bidrar till en mer 

utvecklad kunskapsbas för båda grupper. 

 

De skillnader som finns gällande de interna och externa respondenternas syn på kunskapsspridning 

är få men varierar i vissa fall beroende på hur många år de har arbetat i respektive bransch. Vi tolkar 

det som att både interna och externa medarbetare som verkat under en längre period har en positiv 

inställning till kunskapsspridning och delar med sig till alla medarbetare som vill ta del av denna. 

De medarbetare som däremot är anställda under korta perioder tolkar vi är mer selektiva i sin 

kunskapsspridning på grund av att det kan kännas som en onödig ansträngning. Att externa 

medarbetare har mindre tid att skapa djupare relationer med övriga medarbetare är en faktor som är 

av betydelse för kunskapsspridning vid sammansättning av olika typer av medarbetare (Smith & 

Nesheim citerad i Nesheim & Hunskaar, 2015). Vi anser att ju längre tid olika typer av medarbetare 

får arbeta med varandra desto tryggare blir arbetsmiljön för samtliga medarbetare, vilket i sin tur 

påverkar kunskapsspridning positivt. 

 

5.2.2 Tyst kunskap 

Eftersom den tysta kunskapen har varit i fokus när vi studerat hur kunskapsspridning kan se ut 

mellan interna och externa medarbetare är det enligt Smith (2001) respondenternas egna 

erfarenheter, värderingar, mentala modeller och åsikter som ska belysas. Den övergripande åsikten 

bland både de interna och externa respondenterna är att det inte har någon betydelse till vilka 

medarbetare de är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och värderingar. Holste och Fields 

(2010) konstaterade att ett hinder för den tysta kunskapens spridning var individens egen vilja till 
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att dela med sig av den, vilket vi inte märkt av utifrån våra respondenters svar. Vi har dock fått den 

uppfattningen att det i flera fall har betydelse hur länge medarbetaren jobbat på arbetsplatsen, de 

interna medarbetarna behöver inte ta del av lika mycket kunskaper som de nyanställda och de 

externa medarbetarna. Uppfattningen bland de interna respondenterna är att de flesta anser att det är 

viktigt att dela med sig till de nya som kommer in i organisationen. Både Smith (2001) och Kong 

(2012) anser att det är viktigt att de mer erfarna medarbetarna delar med sig för att den tysta 

kunskapen ska spridas på ett enkelt och effektivt vis. Flera av respondenterna anser att det är 

smidigare och lättare för alla medarbetare desto mer kunskaper som sprids, inlärningen går fortare 

om alla delar med sig. Detta innebär följaktligen att både de interna och de externa respondenterna 

skapar ett mervärde för deras organisationer, eftersom de skapar och delar kunskaper sinsemellan 

(Barney, 2001). 

 

En allmän åsikt bland både interna och externa respondenter är att den tysta kunskapen sprids 

främst i den dagliga verksamheten och vid aktuella arbetsuppgifter när den kan vara användbar. Vi 

tolkar det som att det är en informell spridning av den tysta kunskapen på alla respondenternas 

arbetsplatser då Foss et al. (2006) förklarar att informell spridning sker när kunskap sprids via olika 

aktiviteter inom organisationen och via sociala nätverk där de olika medarbetarnas kunskaper 

integrerar med varandra. 

 

Smith (2001) menar att den tysta kunskapen sprids och inspirerar medarbetarna vid personliga 

möten via ”ansikte mot ansikte” kontakt. VV exemplifierar den tysta kunskapens spridning då de 

varje vecka har visningar och möten i den dagliga verksamheten där budskapet är att tycka saker 

och dela med sig av sina åsikter. Vi har fått en bild av att det finns stora skillnader mellan företag 

som använder sig av konsulter istället för fast anställda/interna medarbetare. Det förstnämnda kan i 

många fall anses ha en svagare position medan de interna medarbetarna anses mer betydelsefulla. 

På VV har de dock som tidigare nämnt en god medarbetarkultur där spridning av kunskap och 

erfarenheter går mellan alla medarbetare utan en tanke på att dessa riskerar att försvinna med 

konsulterna ut ur företaget. Övriga respondenter, såväl externa och interna har inte reflekterat över 

att den tysta kunskapen påverkas av och kan gå förlorad vid outsourcing, nedskärningar, 

sammanslagningar, uppsägningar och när en anställd väljer att sluta (Smith, 2001). Vi anser att 

detta kan bero på att det är naturligt för respondenterna att sprida den tysta kunskapen vidare utan 

någon vidare reflektion över vad det följaktligen kan innebära och få för konsekvenser för 

organisationen. Detta på grund av att kunskapsspridning har visat sig vara en del av deras dagliga 

arbetsrutiner. 
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5.3 Sociala faktorer 

5.3.1 Tillit 

Vi kunde i den empiriska insamlingen uppmärksamma att respondenterna beroende på i vilken 

situation som vi förankrat tillit till, inte alltid var konsekventa i sina svar angående hur tillit 

påverkade dem. Utifrån detta kan vi dra en slutsats om att tillit inte är en övergripande faktor som är 

betydelsefull i alla situationer i respondenternas dagliga verksamheter. Vi har främst sett att i de 

olika arbetslag som respondenterna verkar i samt i komplexa situationer är det av betydelse för 

medarbetarna att ha förtroende för varandra men att respondenterna i det stora hela inte påverkas av 

tillit när de väljer att dela med sig och till vilka de delar med sig. Flera av respondenterna, både 

interna och externa, anser att tillit inte påverkar deras syn på kunskapsspridning och inte heller 

påverkar dem i deras beslut över vem de delar med sig till. Detta motstrider vad Kuo (2013) 

beskriver där han förklarar att tillit influerar omgivningen att sprida sina kunskaper. Två av de 

externa respondenterna anser snarare att personkemin har betydelse för vem de delar med sig till. 

Några av de andra externa respondenterna förklarar även att de inte får det kunskapsutbyte som de 

eftersträvar men att detta kan bero på att de inte förväntar sig ett utbyte ifall de själva delar med sig, 

vilket vi anser kan bero på brist av tillit inom arbetsgruppen. Några av de interna respondenterna är 

dock av den uppfattningen att tillit kan påverka vilka de sprider sina kunskaper till men att de 

övriga medarbetarnas kunskapsnivå till större del kan vara avgörande för hur spridningen ser ut. Att 

kunskaperna sprids till de som behöver dem mest. Att sedan känna förtroende till sina medarbetare 

utgör en central roll i integreringen mellan de interna och externa medarbetarna (Sankowska & 

Söderlund, 2015). Detta förtroende förväntar sig några av de andra interna och externa 

respondenterna att finnas på sina arbetsplatser då de är öppna med sina kunskaper och vill sprida 

vidare dessa till alla de möter och förväntar sig ett likvärdigt bemötande. 

 

Den tysta kunskapen är inbäddad i sociala sammanhang och förknippas med tillitsfaktorn 

(Sankowska & Söderlund, 2015), vilket några av de externa respondenterna påvisar då de 

oundvikligen och omedvetet sprider sin kunskap till dem som de har en närmare social relation till, 

trots att de vill sprida lika mycket kunskap till alla sina medarbetare. På JV finns det specifikt 

utvalda medarbetare som hjälper de externa att snabbt komma in i rutinerna, vilket visar att snabb 

integrering i en arbetsgrupp skapar tillit och förtroende (Foss et al., 2006). Även Slaughter och 

Zickar (2006) berättar att ju mer en extern medarbetare blir involverad i arbetsuppgifterna, ju högre 

tillit känner de till de interna medarbetarna. Det är främst de interna respondenterna som påpekat att 

tillit och förtroende för sina medarbetare är en viktig komponent för ett lyckat samarbete, däremot 

innebär detta inte att de externa inte uppskattar tillit och förtroende. De externa respondenterna är 
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mer av den uppfattningen att tillit inte är utmärkande faktor då de anser att de omedvetet och 

automatiskt kan påverkas trots att de kan tänka sig att sprida sina kunskaper till alla medarbetare. 

 

Foss et al. (2006) beskriver betydelsen av att tidigt bygga upp ett förtroende mellan medarbetare då 

det tillkommer nya medarbetare till arbetsplatsen, vare sig den är intern eller extern, detta för att 

erhålla och behålla den kunskap som tillkommer. Respondenterna är till stor del eniga om att tillit är 

en viktig del i deras arbetsgrupper då viljan att sprida sina kunskaper och hjälpa varandra ökar desto 

större förtroende respondenterna känner för sina medarbetare. Enligt Sankowska och Söderlund 

(2015) kan det förtroende och den tillit som tillkommer vid ett bra samarbete skapa fördelar både 

för gruppen samt den enskilde individen. Vi tolkar det som att alla respondenter genom ett bra 

samarbete med övriga medarbetare vill skapa fördelar både för dem själva men också för att utfallet 

av deras gemensamma prestationer ska falla väl ut, vilket är i linje med både de interna och externa 

respondenternas syn på kunskapsspridning som ses som en naturlig del i deras arbete. 

 

Vid komplexa situationer är tillit extra viktigt (Casimir et al., 2012), vilket nästan alla respondenter 

är eniga om. Casimir at al. (2012) menar att vid svåra arbetsuppgifter är spridning av kunskap av 

högsta betydelse för att effektivt lösa de problem eller svårigheter som uppkommer. Däremot 

känner den externa (VV) att hon inte ökar sin spridning vid komplexa situationer men att hon i vissa 

fall kan studera problemet i efterhand för att lättare kunna lösa svårigheter som kan dyka upp i 

framtiden. Att nästan alla respondenter tycker det är viktigt att det finns ett förtroende mellan 

medarbetarna vid svåra arbetsuppgifter och situationer menar vi grundar sig i en underbyggande oro 

för misslyckande. Medarbetare som känner förtroende för varandra känner förmodligen inte samma 

press i att prestera eller oro i att misslyckas. 

 

Sankowska (2013) uttrycker att det finns en central uppfattning kring att tillit i kombination med 

kunskapsspridning leder individer till risktagande och skapar en acceptans av sårbarhet mellan 

individerna.  Foss et al. (2006) fortsätter sedan beskriva att eftersom den tysta kunskapen är av 

social natur, kommer risker och osäkerheter kring kunskapsspridning reduceras vid 

förtroendeingivande förhållanden. Vi bedömer att det blir påtagligt för de medarbetare som jobbar 

nära varandra att det finns ett förtroende mellan dem trots eventuella misslyckanden annars kan det 

säkerligen bli svårt att prestera i uppgifter längre fram. Detta kan även vara en förklaring till att de 

interna respondenterna i större grad än de externa uttrycker att tillit är viktigt, eftersom de som 

utgör interna medarbetare på en arbetsplats kommer att arbeta ihop under en längre tid. Enligt 

Sankowska och Söderlund (2015) påverkas tilliten inom gruppen utifrån den kontext som de verkar 

i men också utifrån arbetsmiljön där tillit skapar en trivsam miljö som underlättar utbytet och 
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spridningen av kunskap. Likt Hinds och Pfeffer (citerad i Kuo, 2013) tenderar individer att sprida 

sin kunskap i ett klimat och i en miljö där de har stort förtroende för varandra och för 

organisationen. Utifrån den uppfattningen vi fått av respondenterna menar vi även här att en 

acceptans till misslyckanden spelar roll både för interna och externa medarbetare när de väljer att 

dela med sig av sina kunskaper eller inte. 

 

5.3.2 Reflexitivitet 

I vår teoretiska referensram har vi framfört reflexitivitet som en betydelsefull social faktor för 

kunskapsspridning och spridning av den tysta kunskapen. Reflexitivitet som enligt Sankowska och 

Söderlund (2015) innebär att kunna se sig själv ur andra perspektiv och reflektera över den aktuella 

situationen. Att vara flexibel och anpassningsbar utifrån de situationer och arbetsuppgifter som 

respondenterna möter anser båda respondentgrupperna vara viktigt. Däremot kan vi se att flera av 

de externa respondenterna mer känner av en omedveten press att prestera utifrån omgivningens 

krav. Den externa på (VV) anser till exempel att hon känner en press att möta sina medarbetares 

krav då de håller hög standard och prestationsnivå. Detta betonar Sankowska och Söderlunds (2015) 

påstående att det är av särskild vikt att externa medarbetare försöker förstå och undersöka problem 

ur alternativa perspektiv i de olika sammanhang som de ställs inför. Vi tolkar det som att det finns 

en större press på de externa medarbetarna att anpassa sig till den redande stundande ordningen 

bland de interna medarbetarna och att det finns en större vilja att prestera. Den interna på VV 

uttryckte och exemplifierade detta; ”Vi brukar säga om konsulterna att det viktigaste är vad de gör 

första veckan och sista veckan, det är de man kommer ihåg. Plus vad de hade för avskedsfika”. 

 

Det finns även åsikter bland både de interna och externa respondenterna att det är viktigt att utifrån 

situationen kunna se vilka kunskaper som krävs och vilka som är mottagliga för denna kunskap, det 

är därför viktigt att anpassa kunskapen efter mottagaren men också att kunna sålla bort kunskap 

som inte är av särskild relevans eller den mest lärorika. Den interna på VV går så långt som att säga 

att det är viktigt för företagets överlevnad att kunna reflektera och anpassa sig. Sankowska och 

Söderlund (2015) menar att reflexitivitet och reflektion är en bidragande faktor till 

kompetensutveckling och problemlösning inom en grupp, vilket nyanseras i båda 

respondentgrupperna. 

 

Att det skulle finnas någon oro i att sprida sina kunskaper vidare visar sig svagt bland 

respondenterna, de små avvikelser som går att finna ser vi hos några av de externa respondenterna 

som helst vill vara säkra på sin sak innan de delar med sig till sina medarbetare. Att ryktet dock är 

viktigt visar sig i båda respondentgrupperna. Det verkar finnas en underliggande spärr även hos 
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dem som inte är rädda för att sprida sina erfarenheter och kunskaper, den interna (ÅS) beskrev det 

som att han inte är rädd för att dela med sig men att han inte heller sprider sina erfarenheter på ett 

sätt som skulle förstöra hans rykte. Denna uppfattning återfanns även hos några externa 

respondenter. Bock et al. (2005) skrev att en individs rykte kan skadas vid kunskapsspridning om 

det innefattar irrelevanta uppgifter men Casimir et al. (2012) påpekade även att de sociala fördelar 

som kunskapsspridning för med sig gör att medarbetarna tar vissa risker när de sprider sina 

kunskaper. Vi anser att de sociala fördelarna påverkar respondenterna mer i deras val att sprida sina 

kunskaper vilket kan förklara det faktum att rädslan och oron att föra vidare sina kunskaper är svag 

bland respondenterna, främst bland de interna. Att de externa är mer oroliga för deras rykte anser vi 

påverkas av att de ännu inte anser att de sociala fördelarna med kunskapsspridning väger över 

rädslan att få sitt rykte förstört, vilket förmodligen kommer förändras ju längre de externa 

medarbetarna är kvar i företaget. 

 

Sankowska och Söderlund (2015) menar att uppfattningen kring kunskap som en social 

konstruktion främst har betydelse för den tysta kunskapen och det är viktigt att reflektera över olika 

värderingar, roller och identiteter. Samtliga respondenter anser att det är viktigt att respektera sina 

medarbetares åsikter och värderingar även om de inte alltid delar dessa värderingar. Slaughter och 

Zickar (2006) förklarar vidare att det är viktigt främst för den externa medarbetaren att förstå den 

sociala kontexten och dess språk och värderingar. Bland de externa respondenterna finns det dock 

en uppfattning att andras åsikter inte får hindra sin egen röst att komma fram och att det i slutändan 

är sin egen grundåsikt som styr. Sankowska och Söderlund (2015) påstår att det är av särskild vidd 

att de externa medarbetarna anpassar sig, vilket vi till viss del tolkar att våra externa respondenter 

gör men vi anser att de är mer benägna att stå fast vid sina åsikter för att behålla en viss identitet vid 

temporära och föränderliga arbetsuppgifter. Det finns sedan både bland de interna samt de externa 

respondenterna en uppfattning om att andras värderingar kan hjälpa till att utveckla ens egna och att 

det genom andras infallsvinklar går att få ut något produktivt som kan göra jobbet lättare eller 

tydligare. Detta kan liknas vid den gemensamma mentala modell som Sankowska och Söderlund 

(2015) beskriver bygger på ett samspel mellan olika medarbetare där de förlikar sig med varandras 

värderingar. 

 

5.3.3 Sociala nätverk 

Kunskapsspridning influeras av medarbetarnas relationer till varandra (Casimir et al., 2012). Det 

sociala nätverket och relationen mellan interna och externa medarbetare underlättar sedan 

spridningen av den tysta kunskapen (Smedlund citerad i Holst & Fields, 2010). Nästan alla 

respondenterna ansåg att det var viktigt att vara del av det sociala nätverket på arbetsplatsen samt att 
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det är en bidragande faktor till välmående. Däremot känner vissa av de externa att det kan finnas 

svårigheter att integrera med de interna medarbetarna i början av en anställning, vilket kan skapa en 

viss oro. 

 

Det råder olika meningar mellan respondenterna om vem de känner sig mer positivt inställd att dela 

med sig till, exempelvis anser några av de interna respondenterna att de delar med sig av 

erfarenheter och kunskap till vilken medarbetare som helst. Dessutom anser resterande interna, 

precis som några av de externa respondenterna att det varierar beroende på hur nära vänskap de 

besitter. Denna kunskap, som uppkommer genom goda relationer mellan medarbetarna kan vara av 

värde för hela organisationen (Inkpen & Tsang, 2005). Vi fick dock den uppfattningen att 

kunskapsspridning i viss mån inte beror på om de är interna eller externa medarbetare utan vi tolkar 

det som att det varierar beroende på andra faktorer som vi inte studerat, så som personlighetsdrag 

och liknande. Chow och Chan (2008) förklarar att individer hellre sprider sina kunskaper och idéer 

med de medarbetare som de innehar en djupare relation med, vilket visade sig bland vissa av 

respondenterna. 

 

Chow och Chan (2008) förklarar vidare att de organisationer som visar att de uppskattar att kunskap 

sprids mellan medarbetare, skapar positiva förväntningar på alla medarbetare som bidrar till 

kunskapsspridning. Det föreligger olika åsikter kring spridning men flera av respondenterna 

oberoende av anställningsform vill gärna dela med sig till de som kräver det mest för att skapa en 

stabil grund för hela arbetsgruppen. Däremot anser de att det enklaste sättet att sprida sin kunskap är 

till de som arbetar närmast även fast det förespråkas att dela med sig av sin kunskap till alla 

medarbetare. Alla respondenterna anser att de sprider sin kunskap till de som frågar efter den men 

att alla inte alltid är mottagliga eller villiga att ta in ny kunskap, vilket försvårar spridningen. 

 

Gällande det sociala nätverket finns det ingen tydlig skillnad mellan interna och externa 

respondenter utan de har skilda åsikter oberoende av anställningsform, vilket vi tolkar vara på grund 

av hur själva individen är och ej beror på dess anställningsform. Vi anser inte att sociala nätverk 

utifrån respondenternas svar är en social faktor som är framträdande för den tysta kunskapens 

spridning. Däremot menar vi att individens attityd till att dela med sig bland medarbetarna indirekt 

kan påverkas av vilka medarbetare som är lika i sin karaktär och som är en del av ett gemensamt 

nätverk eller en vänskapskrets på arbetsplatsen. 
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5.3.4 Sociopsykologiska motiv 

Att feedback påverkar respondenterna visar sig bland både de interna och externa medarbetarna. 

Feedback påverkar i den meningen att det får vissa att utvecklas och känna sig mer motiverade. 

Foss et al. (2009) menar att feedback är en viktig beståndsdel som har betydelse för medarbetarnas 

motivation, detta kan vi se tydligt bland respondenterna. Den interna (ÅS) beskrev att han får en 

kick när han får en bekräftelse på att det han gör är bra och Bock et al. (2005) förklarar att när en 

individ får förståelse över sitt eget värde i organisationen skapar detta en positiv attityd till 

kunskapsspridning. Bock et al. (2005) menar också att en individ som har möjlighet att ta emot 

feedback på sina kunskaper och hur dessa sprids, kommer få en större inblick i hur 

kunskapsspridning påverkar de andra medarbetarna. På VV bygger medarbetarnas feedback på de 

andra medarbetarnas åsikter som samlas ihop och utvärderas på årliga utvecklingssamtal, det vill 

säga medarbetarnas prestationer värderas utifrån rykten. Detta är ett tydligt exempel på hur 

medarbetarna får ta del av hur deras spridning påverkar de andra medarbetarna och vilket värde de 

har för kunskapsspridningen. Ur den empiriska insamlingen kan vi se att det främst är de 

respondenter såväl interna och externa som får ta del av feedback från sina chefer som känner att de 

uppmärksammas och motiveras. Utifrån vår tolkning av empirin bedömer vi att respondenterna inte 

påverkas i samma grad av feedback från deras medarbetare som när den kommer ifrån deras chefer. 

Detta kan vara ett resultat av att olika typer av medarbetare arbetar tillsammans under kortare tid, 

varav feedback som kommer ifrån den högre ledningen värdesätts mer än från medarbetare som inte 

kommer arbeta tillsammans under en längre tid. 

 

I den teoretiska referensramen fick vi ta del av inre och yttre motivationsfaktorer. När individer 

gläds över att hjälpa andra medarbetare påverkas kunskapsspridning av en inre motivation (Kuo, 

2013). I båda respondentgrupperna ser vi att de gläds över och tycker det är roligt att kunna bidra 

med något av värde till sina medarbetare, vi tolkar det därför som att båda grupperna drivs av en 

inre motivation. Denna visar sig dock i olika nivåer, det finns åsikter bland både de interna och 

externa medarbetarna att det är positivt att dela med sig men främst till de som är mottagliga och 

tacksamma för kunskapen de erhåller. Kunskapsspridning styrs därmed inte endast utifrån 

respondenternas egen inre motivation utan vi tolkar det som vi tidigare nämnt att mottagarens 

karaktär även påverkar. Men eftersom de flesta av respondenterna anser att det finns ett ömsesidigt 

utbyte av kunskaper mellan de olika medarbetarna anser vi att det har större påverkan på den inre 

motivationen. Att det finns ett ”ge och ta” förhållande som ligger till grund för kunskapsspridning 

och för hur respondenterna anser att det är roligt att dela med sig men även få ta del av andras 

kunskaper. Enligt Osterloh och Frey (2000) är den inre motivationen främst viktigt för att den tysta 

kunskapen ska kunna spridas i och mellan olika grupper. Vi menar att glädjen och det ömsesidiga 
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utbytet av kunskaper mellan både interna och externa medarbetare har en positiv inverkan på den 

tysta kunskapens spridning  vilket utmärker sig i båda respondentgrupperna. 

 

Enligt den studie som Bock et al. (2005) utförde visade det sig att alla organisationer som varit 

aktuella i deras undersökning hade implementerat något slags belöningssystem vid 

kunskapsspridning som en yttre motivationsfaktor, vi har dock inte kunnat upptäcka detta lika 

tydligt i denna studie. Den yttre motivation som skulle kunna likställas vid respondenternas svar är 

att de reflekterar över att det kan generera nya arbetsuppgifter eller som i den internas (ÅS) fall att 

det ger en belöning i att hans elever lyckas i sitt blivande yrke, vilket går mer åt den inre 

motivationsfaktorn. Vi kan därmed inte urskilja den yttre motivationsfaktorn som fokuserar på 

belöningar och monetära ersättningar av olika slag (Kuo, 2013), som en framträdande 

motivationsfaktor bland respondenterna. Även om det på VV finns olika kunskapscirklar som 

påverkar vilken lönekategori medarbetarna hamnar i, står detta inte i vägen för att kunskaper ska 

spridas sinsemellan medarbetarna. Avslutningsvis kan vi därför se att både de interna och de 

externa respondenterna drivs mer av en inre motivation vid spridning av sin kunskap. Vi anser att 

yttre motivationsfaktorer spelar större roll i andra situationer som inte bygger på kunskapsspridning 

då vi som tidigare uppmärksammat att det är viktigt att dela med sig för att den dagliga 

verksamheten och arbetsprocessen ska fortlöpa på det vis som är smidigast för alla parter. 

 

5.3.5 Gemensamma mål 

Casimir et al. (2012) förklarar att det finns emotionella band mellan organisationen och 

medarbetarna som skapar en känsla av tillhörighet samt att dessa band påverkar medarbetarna att 

sträva mot en förbättrad arbetstillvaro, både för medarbetarna själva men även för hela 

organisationen. För de interna respondenterna är det viktigt att vara medveten om organisationens 

mål och att arbeta efter dessa medan de externa, med ett undantag (Extern, SK), är mer villiga att 

arbeta för sina egna mål och kopplar inte ihop dessa med organisationens. Likt de andra sociala 

faktorerna genomsyras även målen av att de externa respondenterna är anställda under kortare tid, 

vilket vi anser naturligt då det känns rimligt att de externa respondenterna lägger större vikt i sina 

egna mål än i en organisation som de kanske inte blir kvar i särskilt länge. 

 

Gemensamma mål mellan medarbetare ökar förståelsen för och spridningen av en individs 

kunskaper (Chow & Chan, 2008). Dessa mål menar Chow och Chan (2008) bidrar till en gemensam 

vision som påverkar medarbetarna positivt samt gynnar spridningen inom gruppen. Mellan 

respondenterna finns det skilda meningar gällande gemensamma mål och dess fördelar inom 

organisationen, inte något specifikt som särskiljer de interna eller de externa medarbetarna utan det 
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varierar oberoende av anställningsform. Exempelvis anser både den interna (ÅS) samt den externa1 

(FK) att ha samma visioner som sina medarbetare inte påverkar spridningen medan både den interna 

och externa (VV) anser att det utgör en fördel i företagets utveckling och framfart. Foss et al. (2006) 

menar att när medarbetare delar samma visioner så skapas det en mer öppen omgivning som är 

fördelaktigt för de externa medarbetarna då de lättare vill komma in i gruppen. 

 

 

Respondenterna är eniga om att deras kunskapsspridning bidrar till fördelar, inte endast för de 

själva, utan för hela arbetslaget. Det finns däremot skilda åsikter mellan respondenterna, oberoende 

av anställningsform, kring hur mycket kunskap som bör spridas och till vem. Gemensamma 

visioner förklarar Inkpen och Tsang (2005) bidrar till att medarbetarna har liknande uppfattningar 

hur de integrerar med varandra, vilket hjälper medarbetarna att nyttja varandras kunskaper. Dock 

anser vissa externa respondenter att det kan påverka dem negativt då möjlig personlig uppgradering 

och utveckling står på spel samt anser den interna VV att felaktig information kan påverka 

spridningen negativt. Övervägande del av respondenterna anser däremot att de vill dela och hjälpa 

så många de kan inom sin arbetsgrupp för att gynna alla inom den samt för att prestationerna ska 

falla väl ut. 
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6 Bidrag 

6.1 Studiens bidrag 

Denna studie har uppmärksammat att vissa av de sociala faktorerna varit mer framträdande i hur 

den tysta kunskapen sprids mellan interna och externa medarbetare. Reflexitivitet och de 

sociopsykologiska faktorerna med inriktning på den inre motivationen är sociala faktorer där båda 

respondentgrupperna till större del är eniga om att de påverkar deras kunskapsspridning. Dessa 

faktorer kan därmed vara mer betydelsefulla att forska vidare kring. Tillit har visat sig påverka 

främst de interna respondenterna men även i vissa fall de externa. Tillit har även visat sig vara 

betydelsefull inom arbets-/projektgruppen oberoende av anställningsform. Däremot har de 

gemensamma målen uppmärksammats främst hos de interna. Slutligen ansåg vi att i det sociala 

nätverket fanns andra faktorer som var av större betydelse för spridningen än gemenskapen mellan 

de interna och externa medarbetarna, vilket bidrog till att denna faktor inte fick så stor 

genomslagskraft. Vi anser att genom att belysa dessa faktorer och reflekterat över hur spridningen 

kan se ut svarat på studiens syfte och utifrån denna studie lämnat ett allmänt bidrag. 

 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie var att; ”Belysa hur kunskap sprids mellan interna och externa 

medarbetare med avseende på tyst kunskap och sociala faktorer”. Vi ville inledningsvis se hur 

spridningen kunde se ut i företag som väljer att hyra in personal via bemanningsföretag men under 

studiens gång upptäckte vi att det fanns många andra typer av externa anställningsformer som 

kunde ge oss förståelse över det syfte vi ville belysa.  Vi anser att detta indikerar på att 
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uppdelningen av interna och externa medarbetare inte är så tydlig som vi först hade trott, att flera 

anställningar inte går att dela upp i intern och extern, utan i en kombination där medarbetare består 

av en mellanform av dem båda. Eftersom de externa anställningsformerna har ökat de senaste åren 

(Fill & Visser, 2000; Belcourt, 2006; Moschuris, 2008; Jain & Thietart, 2014; Sankowska & 

Söderlund, 2015; Nesheim & Hunskaar, 2015) kan de indikera att de interna anställningarna i sin 

renodlade betydelse är på väg att förändras. Två av respondenterna som har sin arbetsplats på 

Forsmark Kärnkraftverk vilket drivs av Vattenfall, är fast anställda som tekniker hos de externa 

företagen Caverion och Midroc Electro AB. Att kategorisera dessa som extern eller intern ansåg vi 

var problematiskt eftersom anställningsformen inte var temporär samtidigt som respondenterna är 

anställda av en extern part. Respondenterna kan således utgöra en kombination av både intern och 

extern medarbetare. Att detta uppmärksammas anser vi bidrar till forskningen inom outsourcing och 

till bilden av framtida anställningstyper och  dess påverkan på kunskapsspridning.  

 

Vi anser att denna studie till viss del stödjer tidigare forskning inom det valda intresseområdet, att 

vissa av de sociala faktorerna som tidigare nämnts varit mer framträdande än de andra och att de 

inom dessa har funnits delar som både stämt överens med och avvikit från det empiriska utfallet. I 

tidigare forskning är dock jämförelser mellan interna och externa medarbetare svåra att finna, vilket 

vi anser kan bero på att det är svårt att definiera de olika anställningstyperna. Sankowska och 

Söderlund (2015), Nesheim och Hunskaar (2015) och Nielsen et al. (2015) är exempel på aktuell 

forskning som varit framträdande i denna studie och som visar att det intresseområde som vi valt att 

studera närmare kräver mer forskning och är ett relativt nytt forskningsområde. Att vi då försökt 

belysa och bringa större förståelse kring kunskapsspridning mellan interna och externa medarbetare 

kan ses som ett bidrag till den aktuella forskningen och vilka faktorer som kan vara mer intressanta 

att studera vidare kring. Olika sociala faktorer har även kunnat urskiljas från flertalet källor i den 

tidigare forskningen vi utgått ifrån men då separerade från varandra. Vi anser även att vi lämnat ett 

teoretiskt bidrag genom att belysa och samla de olika sociala faktorerna i en och samma studie för 

att se hur den tysta kunskapen kan spridas mellan olika medarbetare. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Förutom det teoretiska bidraget har denna studie utifrån ett medarbetarperspektiv genererat några 

praktiska råd som vi skulle vilja att medarbetare får ta del av;  

 

1. Att kunskapsspridning är ett ”ge och ta förhållande”, ta tillvara på den externa kunskap som 

förs in i företagen via temporära anställningar, denna är både aktuell och uppdaterad och kan 

bidra till att era kunskaper utvecklas. Utifrån den empiriska bearbetningen har vi tolkat det 
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som att externa medarbetare värdesätter den långa erfarenhet som de interna medarbetarna 

besitter i branschen. Vi hoppas att ni som kategoriseras som interna medarbetare inser att ni 

kan ta lärdom av att ni sprider era kunskaper genom att analysera det ni delat med er av. 

 

2. Studien bekräftar även tidigare forskning, att reflexitivitet är en viktig social faktor av den 

tysta kunskapens spridning. Kunskapsspridning är en process som leder till produktivitet och 

det är viktigt att ta del av andra medarbetares värderingar och erfarenheter för att den dagliga 

verksamheten ska fungera. Genom att ta del av andras erfarenheter skapas nya infallsvinklar 

och det är vid problemlösning och svåra arbetsuppgifter viktigt att kunskaper sprids.  

 

Studien har även uppmärksammat några praktiska råd som vi anser kan vara fördelaktigt för 

organisationer att beakta vid beslut om outsourcing och dess påverkan vid kunskapsspridning; 

 

1. Det empiriska utfallet indikerar att externa medarbetare tenderar att prioritera sina egna mål 

framför organisationens. Beroende på vilken målsättning organisationer har anser vi att det är 

viktigt att de är medvetna om att det finns en risk att resultatet av de arbetsprocesser som 

placeras på temporära anställningar påverkas av de externa medarbetarnas inställning. 

Genom att låta de externa medarbetarna bli en aktiv del av organisationens målsättning 

hoppas vi det ökar deras motivation.  

 

2. Ett spridningsmönster som indikerar att kunskaper sprids från intern till intern och från intern 

till extern medarbetare, vilket innebär att organisationer måste involvera de externa 

medarbetarna mer för att kunskaper ska tillföras verksamheten och för att spridningen ska gå 

mellan alla medarbetare.   

 

3. Det är individen som avgör hur denna väljer att dela med sig eller inte av sina kunskaper, 

dock kan individen påverkas av sociala faktorer i sitt val. Det empiriska utfallet bekräftar vad 

tidigare forskning kring den sociopsykologiska faktorn har uppmärksammat, att medarbetare 

drivs av en inre motivation att sprida sina kunskaper. Vi anser att en inspirerande och trygg 

arbetsplats är viktigt för att upprätthålla och säkerställa medarbetarnas inre motivation, vilket 

följaktligen påverkar kunskapsspridning och dess rörelse bland medarbetarna.   

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

För vidare studier inom detta intresseområde anser vi det vore intressant med en studie som 

innefattar en hel projektgrupp eller ett team från ett företag istället för att studera flera företag. Detta 
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skulle kunna bidra till en djupare kvalitativ studie som fokuserar på enbart ett fall. Förslagsvis går 

det som intervjuform använda sig av vad Bryman och Bell (2013) kallar fokusgrupper. 

Intervjupersonerna i projektgruppen får då tillsammans diskutera och reflektera över 

forskningsfrågorna. Detta skulle kunna resultera i ett empiriskt utfall med fler exempel från 

situationer som gruppen dagligen möter i deras arbete och som de kan relatera till deras vilja att 

sprida sina kunskaper. Det skulle även tydligare framhäva vilka brister och utvecklingsmöjligheter 

som denna fokusgrupp behöver inrikta sig på i relation till kunskapsspridning. Vi hoppas att företag 

i större utsträckning ska förstå och främja betydelsen av att förmedla ett positivt bemötande och 

uppmuntra sina medarbetare till kunskapsspridning för att denna ska vara till nytta för alla 

medarbetare. I framtiden vill vi gärna se att medarbetare, vare sig de är interna eller externa, 

bemöter alla medarbetare likvärdigt och inte gör skillnad på vem de delar kunskapen med. Vi vill 

även se en utveckling inom organisationer gällande implementering av ny personal, detta för att 

skapa bättre sammanhållning inom hela arbetsgruppen. 
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Bilagor 

 

Appendix 1 – Försättsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som är i slutskedet på vår ekonomutbildning på Högskolan i Gävle 

(distansutbildning) och har precis börjat på vårt examensarbete inom företagsekonomi. Vi är nu på 

jakt efter respondenter som är villiga att ställa upp på en/flera intervjuer, antingen på plats, via 

telefon eller via mejl då vi befinner oss på olika platser i Sverige. 

 

Vi vill undersöka företag som använder sig av både interna och externa medarbetare då studiens 

syfte är att belysa hur kunskap sprids med avseende på tyst kunskap och sociala 

motivationsfaktorer. Kunskapsspridning förklaras som den process där kunskap utbyts och ny 

kunskap skapas,” the provision of task information and know-how to help others and to collaborate 

with others to solve problems, develop new ideas, or implement policies or procedures”. Det finns 

inga korrekta svar här, utan vi ämnar endast se hur den teoretiska bild vi fått av kunskapsspridning, 

skiljer sig eller liknar er syn. Vi är intresserade av att intervjua medarbetare som är i kontakt med 

både interna och externa medarbetare. 

 

För att försöka hålla vår egen tidsram önskar vi att intervjuerna sker i november om ni har möjlighet 

att avvara tid till detta. Intervjuerna kommer vara helt anonyma om så önskas. Vi vill dock 

informera om att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på diva portalen som är ett öppet arkiv för 

studentuppsatser. 

 

Vi är tacksamma för svar oavsett om ni väljer att delta eller inte, vi hoppas såklart på det 

förstnämnda! 

 

Med vänliga hälsningar Ronja & Evelina 
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Appendix 2 - Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

Namn:  

 

 

Befattning/yrkestitel:  

 

 

Hur länge har du arbetat inom företaget?  

 

 

Hur många medarbetare arbetar du med i en daglig basis?  

 

 

Följdfråga: -Hur många av dessa är inhyrda från ett annat företag(konsulter), vikarier eller 

timanställda och hur många av dessa är interna medarbetare?.  

 

 

Kunskap 

 

-Hur tar du till dig kunskap? 

Hur lärde du dig de arbetsuppgifter du har idag? via en upplärningsperiod, instruktionsbok?  Via 

andra medarbetare (vilka?)? 

 

-Var vänder du dig för att söka kunskap? 

Har ni kontinuerliga utbildningar för att lära er mer om era arbetsuppgifter och kring nya tekniker, 

metoder osv? 

 

-Lär du dig nya saker när du arbetar? Om inte, vart vänder du dig för att öka dina kunskaper? 

(utanför organisationen?) 

 

-Vad har du för syn på ditt arbete? 

Vill du utvecklas och lära dig mera? (eller är du nöjd med den kunskap du har idag?) 

 

Kunskapsspridning 

 

-Anser du att du lär dig av dina medarbetare? (vilka? fast anställda, vikarier, inhyrd 

personal(konsulter)?) 

 

-Vad anser du motiverar dig att sprida vidare din kunskap? Vad är din inställning till 

kunskapsspridning? Är det viktigt att dela med sig? 

 

-Hur sprids kunskapen på din arbetsplats? 

 

-Mellan vilka medarbetare sprids kunskapen? Dvs. är det någon skillnad på hur kunskap sprids 

mellan fastanställda, timvikarier, inhyrd personal(konsulter) osv? 

 

Tyst kunskap 

 

-Hur villig är du att dela med dig av dina erfarenheter till dina medarbetare? 
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-Hur villig är du att dela med dig av dina egna tankar, åsikter och värderingar? 

 

-Till vilka är du villig att dela med dig? Har medarbetarnas anställningsform någon betydelse?(fast 

anställda, vikarier, inhyrd personal?) 

 

Sociala faktorer 

 

Tillit 

 

-Förväntar du dig ett utbyte av erfarenheter mellan dig och dina medarbetare? (vilka? fast anställda, 

vikarier, inhyrd personal (konsulter)?) 

 

-Påverkar ditt förtroende för medarbetarna hur du väljer att dela med dig av dina erfarenheter?  

 

-Har dina medarbetares anställningsform någon betydelse för vem du har förtroende för? 

 

Hur resonerar du kring följande påståenden? Vad passar in på dig? (motivera!)  

1. Jag delar med mig av mina erfarenheter till de medarbetare jag har förtroende för 

2. Tillit påverkar inte hur jag sprider mina kunskaper 

3. Jag presterar bättre när jag har förtroende för mina medarbetare 

4. Svåra och otydliga arbetsuppgifter ökar min kunskapsspridning 

5. Jag vågar dela med mig av känsliga erfarenheter till de medarbetare jag har förtroende för 

 

Reflexitivitet 

 

-Är du orolig för hur dina erfarenheter ska spridas vidare bland medarbetarna? Och hur dessa kan 

användas och tolkas? 

 

-Tycker du det är viktigt att vara flexibel och dela med dig av dina erfarenheter utifrån 

medarbetarnas krav och efterfrågan? 

 

- Tycker du det är viktigt att respektera andras värderingar och tankar när du delar med dig av dina 

erfarenheter?  

 

Hur resonerar du kring följande påståenden? Vad passar in på dig? (motivera!) 

1. Medarbetarnas press påverkar hur mycket kunskap jag sprider 

2. Jag tycker det är viktigt att ta del av mina medarbetares värderingar och åsikter 

3. Jag oroar mig för mitt rykte när jag sprider mina erfarenheter 

4. Jag reflekterar över situationen och vilka kunskaper som kan behöva spridas 

5. Jag påverkas inte av andras värderingar och erfarenheter när jag sprider min kunskap 

 

Sociala nätverk 

 

-Tycker du att det är viktigt att vara en del av det sociala nätverket på din arbetsplats? 

 

-Påverkar gemenskapen med dina medarbetare hur mycket av dina erfarenheter som du vill sprida 

vidare?  

 

Hur resonerar du kring följande påståenden? Vad passar in på dig? (motivera!) 

1.Jag sprider mina kunskaper till de jag har en bra relation till på arbetsplatsen 

2.Jag sprider mina kunskaper till alla på arbetsplatsen 
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3.Jag sprider mina kunskaper till de jag jobbar närmast 

4.Jag sprider mina kunskaper till de som behöver dem mest 

5.Jag sprider mina kunskaper till de som ber om den 

 

Gemensamma mål 

 

-Påverkar organisationens mål din vilja att sprida dina erfarenheter bland medarbetarna?  

(varför/varför inte?) 

 

-Påverkar dina egna mål viljan att sprida dina erfarenheter bland medarbetarna? (varför/varför inte?) 

 

Hur resonerar du kring följande påståenden? Vad passar in på dig? (motivera!) 

1. Jag tror att kunskapsspridning kan påverka mitt eventuella avancemang inom företaget negativt 

2. Jag vill inte sprida värdefulla kunskaper till mina medarbetare 

3. Jag sprider mina kunskaper till fördel för organisationen 

4. Jag delar inte samma visioner/mål som övriga medarbetare/organisationen 

5. Jag sprider mina kunskaper för att jag tror att det kan hjälpa mig att uppnå mina egna mål 

 

Sociopsykologiska 

 

- Får du någon feedback på din kunskap/dina erfarenheter och din kunskapsspridning? 

 

Hur resonerar du kring följande påståenden kring kunskapsspridning? Vad passar in på dig? 

(motivera!) 

1.Jag tycker det är en viktig del av mitt jobb 

2.Jag tycker det är roligt att dela med mig av det jag kan 

3.Jag vill att mina kollegor ska gilla mig 

4.Jag tror det kan ge mig en belöning 

5.Jag vill att min chef ska gilla mig 

 

 


