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Sammanfattning 
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Titel: Kunskapsdelning – Viljan att dela sin kunskap 

Nyckelord: Kunskap, Kunskapshantering, Kunskapsdelning, Organisationskultur, 

Personliga incitament, Individers behov  

Bakgrund: Kvalificerad arbetskraft är en av de viktigaste resurserna ett företag kan 

tillgå. Då kunskap, färdigheter och expertis generellt sett inte är allmänt tillgängligt 

krävs det därför att hitta vägar för att bibehålla kunskapsbärande arbetskraft och kanske 

ännu viktigare, att attrahera till gemensamt utnyttjande av kunskap. Gemensamt 

utnyttjande av olika individers kunskaper är dock inget som skall tas förgivet eftersom 

en rad olika faktorer inverkar på individers vilja att dela med sig av sitt kunnande. 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen för varför medarbetare skulle vilja dela sin kunskap 

till andra.  

Problemformulering: Vilka incitament ligger till grund för medarbetares vilja att dela 

med sig av sina kunskaper? 

Metod: Studien har antagit en kvalitativ forskningsstrategi där data är insamlad genom 

semistrukturerade intervjuer. Vi författare har ett tolkande perspektiv med en ontologisk 

konstruktionistisk inriktning.  

Resultat/slutsatser: En grundförutsättning för kunskapsdelning är beroende på 

organisationers uppbyggnad och vilket företagsklimat som finns. Mindre formaliserade 

organisationer är att föredra där handlingsfriheten och öppenhet är framträdande. 

Gemenskap, delaktighet, ansvar och förtroende är viktiga incitament för viljan att dela 

sina kunskaper. 
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Title: Knowledge sharing – The willingness to share knowledge   
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Background: Skilled employees are one of the most important resources a company 

can access. This is because the knowledge, skills and expertise are generally not 

publicly available. It is therefore necessary to find ways of maintaining knowledge 

workers, and perhaps more importantly, to attract them to knowledge sharing. Sharing 

of different individuals' knowledge is not something that should be taken for granted 

because a variety of factors influence an individual's willingness to share knowledge. 

Purpose: The purpose is to gain increased understanding of why employees would like 

to share their knowledge with others. 

Research question: What incentives underlying the employee’s willingness to share 

their knowledge? 

Methodology: The study adopted a qualitative research method where the gathering of 

data has been done through semi structured interviews. We authors have an interpretive 

perspective with an ontological constructionist approach. 

Research findings: A prerequisite for knowledge sharing is dependent on the 

organizational structure and culture. Less formalized organizations are preferable where 

freedom of action and transparency are prominent. Community, participation, 

responsibility and trust are important incentives for the willingness to share knowledge. 
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1 Inledning 

En av de viktigaste resurserna ett företag kan tillgå är de anställda och deras kunskap, vilket har lett till 

att allt fler företag har börjat arbeta och utveckla metoder för att ta tillvara på den kunskap som finns 

inom företaget. Kunskapen som resurs anses vara ett starkt konkurrensmedel jämfört med andra resurser, 

då kunskapen inte är utbytbar och lätt att kopiera. För att sprida kunskap är det viktigt att människor 

integreras med varandra. Gemensamt utnyttjande av olika individers kunskaper är dock inget som skall 

tas förgivet eftersom en rad olika faktorer inverkar på individers vilja att dela med sig av sitt kunnande. 

Kandidatuppsatsen fokuserar på medarbetares vilja att dela sina kunskaper till andra, och vilka 

incitament som ligger till grund för detta. 

1.1 Bakgrund 
Arbetets utformning och dess betydelse har skiftat kraftigt över tid. Från seklets början 

fram till 1920-talet var det stort intresse kring den fysiska arbetsmiljön, alltså hur 

arbetet kunde förbättras genom exempelvis bättre ventilation, belysning, vilopauser och 

så vidare. Det talades även då om betydelsen av företags materiella tillgångar där 

exempelvis maskiner ansågs vara en av de viktigaste resurserna. Wolvén (2000) hävdar 

att den tidens synsätt åsidosatte individers sociala behov och att arbetsmotivation i stort 

sett berodde på lönen som ansågs vara den dominerande faktorn. Under 1930-talet och 

1940-talet började man istället intressera sig för arbetsmiljöns sociala betingelser och 

helt andra motivationsfaktorer såsom uppskattning, tillhörighet, sociala kontakter och så 

vidare. Individer fick med andra ord större fokus och kände sig mer behövda i 

organisationerna (Wolvén 2000). Detta har lett fram till dagens synsätt där det talas mer 

och mer om de anställdas mentala resurser och den kunskap som medarbetarna sitter 

inne med. I relation till den ökade globaliseringen riktas alltmer uppmärksamhet mot 

organiserandet av medarbetares förmågor och deras kapacitet att integrera och generera 

kunskap mellan och i organisationen. Det begrepp som vuxit fram när det talas om 

medarbetares kunskap och kompetenser är ”Knowledge Management (KM)”, vilket i 

sin tur inbegriper en rad olika begrepp, däribland en mer organisatorisk förståelse för 

hur olika individer kan arbeta på ett sätt som kommer flera till del och därigenom 

strävan efter ökad effektivitet. Kunskap som resurs har blivit särskilt framträdande i ett 

alltmer intensivare informationssamhälle då det skiljer sig från andra resurser. Kunskap 

är inte utbytbar, anpasslig eller uttömmande på samma vis som andra resurser (Edenius 

2003). 
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Att kunskap som resurs blivit alltmer framträdande beror bland annat på att produkter 

och processer kan enkelt efterhärmas och förbättras av konkurrenter. Den pågående 

omvärldsförändringen stimulerar företag till innovationer, kreativitet, lärande, 

förbättrade produkter, lösningar, service och effektivare tekniker. Listan kan göras lång. 

Immateriella tillgångar har därför kommit att bli mer intressant då den utgör en viktig 

konkurrensfördel. Kunskapsrika företag kan enligt Davenport & Prusak (1998) skapa 

hållbar konkurrenskraft då de har lättare att flytta till en ny nivå av kvalitet, kreativitet 

och effektivitet. Den största skillnaden mellan immateriella och materiella tillgångar 

utgörs av att värdet av fysiska tillgångar minskar med tiden och dess användning medan 

immateriella tillgångars värde ökar med tiden och dess användning. Detta beror på att 

kunskap som tillgång kommer fler till del när den används och kan mynna ut i nya idéer 

(Davenport & Prusak 1998).  

Wolvén (2000) menar att ett företags viktigaste resurs är människan och denna bör ses 

som den egentliga bäraren av företagets kunskap. Därför görs en åtskillnad mellan 

företagskunskap och individuell kunskap. Företagskunskapen utgörs av summan av 

medarbetarnas individuella kunskaper. Trots en mycket utvecklad värld utgörs 

fortfarande kvalificerad arbetskraft en av de viktigaste resurserna ett företag kan tillgå. 

Då kunskap, färdigheter och expertis generellt sett inte är allmänt tillgängligt krävs det 

därför att hitta vägar för att bibehålla kunskapsbärande arbetskraft och kanske ännu 

viktigare, att attrahera till gemensamt utnyttjande av kunskap. Gemensamt utnyttjande 

av olika individers kunskaper är dock inget som skall tas förgivet eftersom en rad olika 

faktorer inverkar på individers vilja att dela med sig av sitt kunnande (Newell m.fl. 

2009). 

1.2 Problemdiskussion 

“A man has no ears for that to which experience has given him no access.” - Freidrich 

Wilhelm Nietzsche1 

Citatet ovan talar om den problematik som föreligger kring kunskapsspridning och 

viljan att dela med sig av sitt kunnande. I grund och botten finns en inneboende 

                                                

1	  Friedrich	  Wilhelm	  Nietzsche	  (1844-‐1900),	  tysk	  filosof	  och	  klassisk	  filolog.	  
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kunskapsdrift hos människor, ett behov av att visa sin kompetens och kunskap. 

Människor behöver handla på ett kompetent sätt, inte bara för att överleva, utan för att 

också fortsätta utvecklas och berikas. Vi värdesätter kunskapen eftersom den är ett 

personligt uttryck för biologisk och psykologisk utveckling och en tillfredställelse i sig 

själv (Hall 1990). Det kan sägas att kunskap är en av de få tillgångar som kan ges bort 

men ändå finnas kvar. Företags uthålliga konkurrenskraft vilar på i vilken utsträckning 

generositeten kring kunskapsspridning sker. Genom utväxling av kunskap förädlar 

företag sitt värde. Trots detta begränsas kunskapsspridningen då viljan och möjligheten 

att visa sin kompetens och kunskap i olika situationer oftast är beroende av andra. Även 

om människor vill vara kompetenta finns det i många fall motsättningar som begränsar 

viljan att dela med sig av sin kunskap (Hansson m.fl. 1997). 

Enligt Hislop (2005) kan motsättningarna bestå av konflikter eller rivalitet mellan 

individer och/eller grupper som står i direkt relation till attityder gällande 

kunskapsdelning. Det kan också finnas intressekonflikter mellan arbetare och den 

organisation som denne tillhör. Organisationer har mål och syften de vill uppnå och har 

kunskap som tillgång, vilket de har möjlighet att styra i form av den arbetskraft de 

tillgår. Hursomhelst, den kunskap som individer i organisationen besitter kan 

konceptualiseras som tillhörande individerna snarare än organisationen. Hislop (2005) 

menar att kunskapen är unik och i grunden tillhörande arbetarna och inte organisationen 

vilket gör att medarbetarna bestämmer hur, var, när och om de vill att den ska användas. 

Där finns således en potentiell spänning mellan arbetare och organisationer de arbetar 

för om samma mål inte delas av båda parterna. Medarbetares vilja att använda deras 

kunskap i syfte att uppnå organisationers mål skall inte tas förgivet (Hislop 2005). 

Det kan också finnas motsättningar i huruvida medarbetare uppfattar sin tillvaro i 

organisationen. Kunskapsdelningen kan begränsas av att medarbetare inte känner sig 

behövda eller att de inte behandlas rättvist. Att medarbetare inte skulle känna sig 

värdefulla påverkar deras attityder negativt till viljan att dela med sig av sin kunskap. 

En av de kanske största anledningarna till att kunskapsdelningen begränsas är beroende 

av samspelet mellan individer och organisationen. Brist på förtroende hämmar 

människors vilja att dela kunskap med andra då en viss osäkerhet uppkommer. Problem 

kring kunskapsdelningen handlar oftast om frågor kring sociala och kulturella faktorer 

(Hislop 2005). 
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Det absolut bästa sättet att bevara kunskap och stimulera till gemensamt utnyttjande 

inom en organisation är enligt Davenport & Prusak (1998) att få kompetenta 

medarbetare att prata med andra. Dock är detta svårt att omsätta i praktiken av olika 

anledningar. En anledning kan vara att kompetenta medarbetare oftast är isolerade i 

deras arbetsuppgift vilket inte lämnar någon tid över för konversationer med andra. 

Trots svårigheterna är kunskapsdelning en del av vardagen för organisationer. Kunskap 

överförs även om processen inte styrs överhuvudtaget. Vardagliga konversationer 

medarbetare emellan, att fråga en kollega om hjälp, är att begära kunskapsöverföring. 

Kunskapsutbyte sker alltså naturligt i organisationer men detta behöver nödvändigtvis 

inte innebära att kunskapen är av nytta. Vardagskonversationerna är fragmentariska 

därför att vi exempelvis diskuterar ett visst affärsproblem med personer som vi känner 

oss bekväma med men nödvändigtvis inte för att dessa personer är bäst att samråda 

med. Även om vi gör bedömningar om vem i organisationen som skulle kunna ha mest 

kunskap i frågan, söker vi oss sällan till de personerna med djupast kunskap. I större 

organisationer ökar chanserna att hitta den kunskap vi söker, men samtidigt minskar 

sannolikheten att vi vet hur och var vi hittar den. I en konkurrensutsatt miljö är oftast 

kunskap som uppfattas som ”bra nog” i själva verket inte så bra (Davenport & Prusak 

1998). 

Det kan i många fall för ett företag uppstå situationer där människor lämnar och drar 

med sig inte bara sina nätverk och klienter utan också den kunskap och kompetens som 

finns inneboende hos varje individ. Behållandet av kvalificerad personal och framförallt 

deras kunskaper har fått en betydande roll i dagens kunskapssamhälle då den utgör en 

viktig konkurrensfördel. Det kan också sägas att dagens förändringsmiljö har skapat 

större ambitioner hos individer att se sin egna personliga utveckling som mer betydande 

än vad som tidigare ansetts angående lön. Det handlar idag inte enbart om pengar och 

lönefrågor. Individer vill i större utsträckning se vad de kan tillföra och känna att deras 

bidrag uppskattas. Därav uppkommer problematik för organisationer att hålla kvar 

duktiga medarbetare och framförallt den kunskap de sitter inne med inom 

organisationen då de är eftertraktade på marknaden, hos andra aktörer, som kan erbjuda 

andra möjligheter. Betydelsen av att hålla kvar personal och dess kunskap har blivit 

påtaglig och belyses genom citatet nedan: 
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”Många säger att alla våra resurser försvinner ner med hissen på kvällen efter en dags 

arbete, och att företaget sedan saknar innehåll. Det är därför jag ser det som min 

viktigaste uppgift att se till att de kommer tillbaka nästa morgon.”  

– (Alvesson 2004, s. 135) 

Det gäller för företag att hitta rätt balans för att undvika alltför stort beroende av 

enskilda medarbetare och alltför stor likformighet vad gäller kunskap som kan begränsa 

affärsutvecklingen. Företag är i allt större utsträckning införstådda med 

kunskapsdelningens betydelse inom organisationen för att stimulera mångfalden av 

kompetenser och kunskaper. Balansgången är komplex men det gäller att se till att 

medarbetare är så pass motiverade att de inte vill sluta och samtidigt som deras 

kunskaper tas tillvara på bästa möjliga sätt så att andra medarbetare har möjlighet att ta 

del. Därför ser vi som författare till detta examensarbete en intressant utgångspunkt i 

vilka incitament som ligger till grund för medarbetares vilja att dela med sig av sina 

kunskaper. Det finns mycket skrivet i litterära verk om hur kunskap kan bevaras, genom 

utnyttjande av teknologins framfart och utvecklande av då exempelvis intranät och 

andra kunskapsbevarningssystem. Vi menar att intranät, för att ta det som exempel, inte 

fyller någon funktion om medarbetare ändå inte använder det på grund av olika sociala 

och kulturella begränsningar. Vi vill därför ta steget tillbaka och öka förståelsen för 

varför medarbetare delar sina kunskaper. 

1.3 Problemformulering 

• Vilka incitament2 ligger till grund för medarbetares vilja att dela med sig av 

sina kunskaper? 

1.4 Syfte 
Syftet är att öka förståelsen för varför medarbetare skulle vilja dela sina kunskaper till 

andra. 

 

                                                

2	  Omständighet	  som	  stimulerar	  till	  viss	  verksamhet	  (Nationalencyklopedin	  2013).	  
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2 Metod 

Kandidatuppsatsen är skriven utifrån ett abduktivt angreppssätt och förhoppningen är att skapa ett 

bidrag inom ämnesområdet kunskapsdelning. Insamling av data har skett kvalitativt, främst via 

semistrukturerade intervjuer. Vi författare har haft ett tolkande perspektiv med en ontologisk 

konstruktionistisk inriktning, då fokus ligger på hur respondenterna ser på att vilja dela med sig av sin 

kunskap. Samtliga respondenter kommer från Växjöregionen. 

2.1 Val av forskningsstrategi 
2.1.1 Epistemologi & ontologi 
Bryman & Bell (2005) förklarar att epistemologi berör frågan om vad som kan betraktas 

och accepteras som en godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Med andra ord 

handlar epistemologi om kunskapens uppkomst, karaktär samt dess relation till 

verkligheten. Ett perspektiv inom epistemologin som tar hänsyn till skillnaderna mellan 

naturvetenskapens studieobjekt och människor är interpretativismen även kallat 

tolkningsperspektiv. Interpretavism/tolkningsperspektivet bygger på förståelse och 

tolkning av den subjektiva innebörden av sociala företeelser och dess handling.  

Frågor som rör ontologi ”vad som finns” handlar om de sociala entiteternas art eller 

natur. Viktigt i detta sammanhang är frågan om huruvida sociala entiteter kan eller ska 

betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar, 

eller om de ska uppfattas som objektiva enheter som besitter en för de sociala aktörerna 

yttre verklighet. Dessa två olika synsätt och ståndpunkter benämns konstruktionism och 

objektivism. Bryman & Bell (2005) skriver att konstruktionism är en ontologisk 

ståndpunkt som går ut på att sociala företeelser och dess mening är något som sociala 

aktörer kontinuerligt får till stånd. För att konkretisera, verkligheten byggs på 

konstruktioner som grundas på människors handlingar och uppfattningar. En ontologisk 

ståndpunkt grundad i objektivism säger att sociala företeelser och deras betydelse har en 

existens som är oberoende av sociala aktörerna. Med andra ord, sociala företeelser 

ligger utanför forskarens intellekt och blir därmed opåverkbar. Vi har ett tolkande 

perspektiv med en ontologisk konstruktionistisk inriktning. Vi vill öka förståelsen för 

respondenternas uppfattning av deras verklighet, det vill säga deras subjektiva syn på 

viljan till att dela med sig av sina kunskaper.  
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2.1.2 Kvalitativ forskningsstrategi 
Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av 

data framförallt ligger på ord istället för siffror som kvantitativa forskningsstrategier 

gör. Bryman & Bell (2005) förklarar att kvalitativt inriktade forskare fokuserar på att 

samla in mängder av deskriptiva detaljer, det betyder dock inte att kvalitativa forskare 

enbart är inriktade på beskrivningar; de anser också att förklaringar är av stor vikt. 

Betydelsen och fokus ligger på hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet. 

Lundahl & Skärvad (1999) menar att kvalitativa forskningsstrategier och dess 

undersökningar kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur individer upplever 

sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och överhuvudtaget det sammanhang vilket de 

ingår i. Vi har valt att utgå ifrån kvalitativ forskningsstrategi, där den primära 

datainsamlingen sker med hjälp av kvalitativa intervjuer med semistrukturerat inslag. Vi 

valde kvalitativt fokus för att vi ville öka förståelsen för hur respondenterna uppfattar 

sin verklighet, det vill säga dela sina kunskaper till anda.    

Lundahl & Skärvad (1999) utvecklar och skriver att kvalitativ forskningsstrategi och 

dess angreppssätt är till sin natur mer öppen och ostrukturerad jämfört med en 

kvantitativ forskningsstrategi. En fördel med det ostrukturerade inslaget är att det 

rymmer ett stort mått av flexibilitet, vilket möjliggör att forskaren kan ändra inriktning 

och fokus under undersökningens gång. Det forskarna vill uppnå med hjälp av en 

kvalitativ forskningsstrategi är rika och fylliga data för att få en kontextuell förståelse 

(Bryman & Bell 2005). Vi valde kvalitativ forskningsstrategi för att vi ville öppna upp 

för djupare och mer detaljrika svar. Vi anser att en öppen och flexibel forskningsstrategi 

lämpar sig i detta sammanhang och genom detta ämnar vi skapa förståelse snarare än att 

utgå från fasta frågeformuleringar och hypoteser. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
2.2.1 Abduktion 
I vår kandidatuppsats har vi valt att utgå ifrån förhållningssätet abduktion och 

förhoppningen är att skapa ett bidrag inom ämnesområdet kunskapsdelning. Abduktion 

är ett sätt att relatera teori och empiri i ett vetenskapligt arbete och kan sägas innebära 

en växelverkan mellan induktion och deduktion. Patel & Davidsson (2011) skriver att 

under processens och arbetets gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet 

successivt, dels justeras och förfinas även teorin, det vill säga det föreslagna 

övergripande mönstret. Enligt Patel & Davidson (2011) har det abduktiva arbetssättet 
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fördelen att det inte låser forskaren i så hög grad, vilket blir fallet om det arbetas strikt 

induktivt eller deduktivt.  

Processen och arbetets gång har gått till på följande sätt. Vi började empiriskt genom att 

formulera tankar och idéer kring ämnesområdet kunskap. Det diskuterades mycket fram 

och tillbaka, till slut kom vi fram till att vi ville få ökad förståelse för varför 

medarbetare skulle vilja dela sin kunskap till andra. Efter detta valde vi att förankra oss 

i teorin för att bli mer pålästa inom ämnesområdet. När inledningskapitlet och teorier 

kring kunskap och påverkande incitament var sammanställt kände vi oss redo för att 

samla in det empiriska materialet. När insamlingen av det empiriska materialet var klart 

har vi återigen varit och samlat in mer teori för att justera och komplettera efter vad våra 

respondenter pratat om. Processen och arbetets upplägg har med andra ord varit en 

växelverkan mellan induktion och deduktion. Vi anser att detta upplägg har varit till vår 

fördel då vi inte varit låsta i någon hög grad, vilket blir fallet om det arbetas strikt 

induktivt eller deduktivt. 

2.3 Vetenskaplig ansats 
2.3.1 Förklarande undersökningar 
Förklarande undersökningar, vilka inom kvantitativ forskningsstrategi till största delen 

benämns för orsaksförklarande undersökningar och syftar till att besvara frågan varför 

och går ofta ut på att statistiskt pröva hypoteser. Genom att begreppet förklaring är så 

nära sammankopplat med den kvantitativa forskningsstrategin, så har företrädare för 

den kvalitativa forskningsstrategin ofta tagit avstånd från begreppet förklaring och 

istället understrukit vikten av att uppnå förståelse. Lundahl & Skärvad (1999) skriver 

den som enligt kvalitativ forskningsstrategi uppnår förståelse för ett fenomen kan ofta 

förklara fenomenet. Inom kvalitativ metod används ofta begreppet ändamålsförklaring. 

Ändamålsförklaring handlar om att försöka förklara och förstå mänskliga handlingar. 

Då någon försöker förklara och förstå mänskliga handlingar görs vanligtvis en 

kartläggning av vilka motiv, drivkrafter och känslor som finns hos den agerande 

individen och som kan tänkas ligga bakom en viss typ av handling. Det är framförallt 

individens motiv som uppfattas ha betydelse och genom att frilägga och förstå dessa 

motiv kan det oftast ges en rimlig och sammanhängande förklaring till varför en viss 

handling genomförts (Lundahl & Skärvad 1999). Uppsatsens syfte lyder: ”Syftet är att 

öka förståelsen för varför medarbetare skulle vilja dela sina kunskaper till andra”. 
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 Vår undersökning är av en förklarande art med betoning på ändamålsförklaring och 

förståelse.  

2.4 Datainsamling 
2.4.1 Primär & sekundärdata 
Vi har använt både primärdata och sekundärdata i uppsatsen. I en empirisk 

undersökning söker forskare på många olika sätt material som ska belysa och stödja den 

problemformulering som formulerats och satts upp i studien. Lundahl & Skärvad (1999) 

förklarar att antingen samlar forskaren in materialet själv, detta benämns primärdata, 

eller så använder forskaren sig av andras material, vilket benämns sekundärdata. 

Insamling av primärdata sker exempelvis med hjälp av intervjuer. Sekundärdata kan 

exempelvis vara offentligt material och eller tidigare slutförda forskningsprojekt. 

Primärdata har huvudsakligen samlats in genom semistrukturerade intervjuer med 

respondenter från Växjöregionen. Vi har sökt teorier och vetenskapliga artiklar via 

universitetsbiblioteket i Växjö och via databasen Business Source Premier. För att hitta 

teorier och artiklar har vi sökt på följande ord: kunskap, kunskapshantering, 

kunskapsdelning, kunskapsöverföring, kunskapsspridning, företagskultur, 

organisationskultur samt personliga incitament och individers behov. För att bredda 

utbudet har samtliga sökord varit både på svenska och engelska. 

2.5 Urvalsavgränsning 
2.5.1 Godtyckligt urval 
Urval handlar om vem eller vilka som skall delta i undersökningen. Urvalet som görs är 

ofta resultatet av en avvägning mellan vad som är principiellt önskvärt och vad som är 

praktiskt möjligt och tillgängligt (Lundahl & Skärvad 1999). Ett godtyckligt urval 

innebär att forskaren väljer enheterna enligt sin egen bedömning av hur typiska de är för 

hela populationen av enheter, eller för att vara helt säker på att få ett varierat urval. 

Dessa enheter väljs ut efter kriterier som till exempel, kön, ålder, utbildning, geografisk 

belägenhet och så vidare (Larsen 2007). Vi har gjort ett godtyckligt urval då vi valt 

respondenter efter vissa kriterier. Urvalet består av fem respondenter från fem olika 

företag, respondenterna är både män och kvinnor i olika åldrar, åldersintervallen är från 

24 år till 65 år. Respondenterna har olika befattningar och titlar samt olika typer av 

utbildningar. Gemensamt är att respondenterna kommer från Växjöregionen på grund av 

praktiska och ekonomiska skäl.  
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Anledningen till att vi valt ett urval av så pass stor variation är att vi ville berika vår 

studie med olika åsikter, erfarenheter, synpunkter och reflektioner. Vi bestämde oss för 

att intervjua fem respondenter för att inte få ett alltför stort och omfattande material men 

samtidigt tillräckligt för att få bredd och djup i svaren. Företagen och de anställda har vi 

hittat med hjälp av ett företagsregister som finns tillgängligt på Växjö kommuns 

hemsida. Vi kontaktade respondenterna via telefon, där berättade vi uppsatsens syfte 

och frågade om de hade möjlighet att hjälpa oss. Under telefonsamtalet utlovade vi att 

allt skulle redovisas anonymt med anledning för att lättare få tillgång till företagen och 

de anställda. 

2.5.2 Anonymitet 
Bryman & Bell (2005) förklarar att i vissa undersökningar måste forskaren vidta 

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att respondenten på inget vis direkt skadas eller 

påverkas negativt som en följd av deras delaktighet i ett forskningsprojekt. Det betyder 

att undersökningspersonernas identitet, och vem som sagt vad ska behandlas på ett 

anonymt och konfidentiellt sätt. Lundahl & Skärvad (1999) poängterar att vid 

anonymiserade fall har forskaren helt andra möjligheter att bibehålla känslig och 

kontroversiell data. I denna uppsats har vi vidtagit försiktighetsåtgärder för att vara 

säkra på att respondenterna i fråga på inget vis skadas negativt som en följd av deras 

delaktighet i vår undersökning. Respondenternas identitet och vem som sagt vad 

kommer inte att framgå i denna uppsats. Vi anser att valet av att utlova anonymitet har 

varit till vår fördel då vi lyckades samla in känslig och kontroversiell data som vi har 

haft nytta av i denna uppsats. 

2.6 Intervjuform 
2.6.1 Den kvalitativa intervjun 
Bryman & Bell (2005) förklarar att intervjuer är sannolikt den mest använda metoden i 

kvalitativ forskningsstrategi. I kvalitativa intervjuer är tillvägagångssättet till stora delar 

ostrukturerat och av öppet slag, då intresset riktas mot respondenten/respondenternas 

ståndpunkter och perspektiv. Som en följd av detta tenderar kvalitativa intervjuer att 

vara flexibla och följsamma efter den riktning som respondenternas svar går i. Förutom 

detta kan undersökningens fokus anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp under 

intervjun. Inom kvalitativa intervjuer använder forskaren sig bland annat av 

semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av 

en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras, vilket även kallas för 
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intervjuguide. Frågorna i denna intervjuguide behöver inte komma i ordningsföljd och 

respondenten/respondenterna har stor frihet att utforma sina svar. Utifrån hur 

respondenten/respondenterna svarar kan intervjuaren ställa följdfrågor som inte ingår 

eller är planerat i förväg. Den semistrukturerade intervjuprocessen är flexibel och 

tonvikten måste ligga på hur respondenten/respondenterna uppfattar och förstår frågor 

och skeenden. Med andra ord, vad respondenten/respondenterna upplever vara viktigt 

vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster och beteenden (Bryman & Bell 

2005). 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med semistrukturerat inslag då fokus har legat på 

respondenternas ståndpunkter och perspektiv kring att dela sina kunskaper. Vi har 

genomfört fem intervjuer och samtliga har varit av öppen karaktär för att ge 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och framföra sina personliga åsikter. I 

och med att den kvalitativa/semistrukturerade intervjuprocessen är öppen och flexibel 

har det bidragit till att vi kunnat anpassa frågorna samt ställa följdfrågor efter den 

riktning som respondenternas svar gått i. Vi använde oss bland annat av följande frågor, 

vad anser du vara viktigt för att du ska vilja dela din kunskap till andra medarbetare?  

Hur ser du på att dela med dig av din kunskap till andra? Intervjuerna genomfördes 

mellan 15/5 2013 – 21/5 2013 och har varit en till två timmar vardera. Lundahl & 

Skärvad (1999) skriver att det är viktigt att respondenten känner sig trygg vid 

intervjutillfället, det kan därför vara fördelaktigt att intervjun sker i respondentens 

normala miljö exempelvis på arbetsplatsen. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats med anledning för att de skulle känna sig trygga och 

bekväma när de formulerade sina svar. Alla fem intervjuer började med att 

respondenten fick berätta lite om sig själva, vad de arbetar med samt lite om företaget i 

helhet.  

Anledning till att respondenterna fick ge lite bakgrundsinformation var för att lätta upp 

på stämningen för att få en mjuk och naturlig situation för att sedan glida in på hur de 

ser på att dela med sig av sin kunskap. Vi var väldigt noggranna med att låta 

respondenterna tala till punkt så att de kunde framföra sina åsikter och synpunkter. 

Därefter ställde vi följdfrågor för att få fram djupare och mer detaljrik information. 

Förtroendet intervjuaren och respondenten sinsemellan är också av betydelse enligt 

Hislop (2005), att graden av tillit och uppfattat förtroende påverkar viljan att dela med 

sig av sin kunskap, i författarnas fall: informationen som angetts av respondenterna. 
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Med detta i åtanke, att med kombinerad social kompetens och utlovad anonymitet skapa 

förutsättningar för en avslappnad miljö, tolkade vi författare tydligt under intervjun med 

medarbetare ”A” att detta kriterium uppnåtts till en tillfredställande nivå då 

respondenten efter en kommentar sade enligt följande: ”Oj, det här får jag egentligen 

inte säga”. Vilket, i författarnas öron, lät som en fördelaktig intervju då även ”känslig” 

information delades med. Utöver den tydliga kommentaren av respondent ”A”, har vi 

författare tolkat att även resterande intervjuer har haft ett öppet och tillmötesgående 

klimat, där svaren inte uppfattats vara begränsade. Under intervjuerna har vi antecknat 

och spelat in det respondenterna framfört. 

2.6.2 Inspelning & anteckningar 
Bryman & Bell (2005) beskriver vikten av att spela in kvalitativa intervjuer eftersom 

kvalitativa forskare är intresserade av det som respondenten säger och hur denne säger 

det. Inspelning underlättar arbetet kring analysen av respondenternas svar genom bättre 

tolkningar då det går att gå tillbaka och lyssna flera gånger vad som sagts. Anteckningar 

i detta sammanhang fyller även en avgörande funktion om exempelvis någon 

respondent inte vill ställa upp på röstinspelning. Genom anteckningar kan således 

respondentens svar täckas (Bryman & Bell 2005). Vi spelade in intervjuerna med hjälp 

av en mobiltelefon för att förhindra misstolkningar, missuppfattningar samt 

felaktigheter vid citering och på så vis öka trovärdigheten och kvaliteten. I och med att 

vi spelade in intervjuerna har vi i efterhand kunnat lyssna på hur respondenterna svarar 

och vad de lyfter fram under intervjun. Vi har förutom inspelning även antecknat för 

hand för att notera och skriva ner viktiga och intressanta citat. 

2.7 Tolkning & analys av intervjuer 
Bryman & Bell (2005) skriver att kvalitativ data som härrör från intervjuer brukar 

utgöra ett omfattande och ostrukturerat textmaterial, vilket är svårt att analysera. En av 

de största svårigheterna med kvalitativ forskningsstrategi är att de mycket snabbt 

genererar ett stort och otympligt datamaterial. Anledningen till detta är att de bygger på 

beskrivningar i form av fältanteckningar, intervjuskrifter och dokument av skilda slag. 

Vidare skriver författarna att kvalitativ dataanalys till skillnad från kvantitativ 

dataanalys inte har några entydiga och bestämda regler för hur materialet ska bearbetas 

samt analyseras. 
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2.7.1 Innehållsanalys 
All kvalitativ analys inleds med insamling av rådata. Rådata kan exempelvis vara 

utskrifter av intervjuer, videoinspelningar av observationer eller anteckningar. Insamlad 

data måste struktureras och organiseras på ett eller annat sätt, något som alltid innebär 

en uppdelning av helheten i enskilda element. Därefter försöker forskaren betrakta och 

förstå delarna i ljuset av helheten, exempelvis genom att jämföra ett flertal intervjuer 

och studera vad de har gemensamt, samt vad som skiljer dem åt. Jacobsen (2012) 

skriver att innehållsanalys är en teknik där data delas in i teman eller kategorier, 

därefter söker forskaren samband mellan kategorierna. Innehållsanalysen syftar till att 

både förenkla samt berika data. Till en början består analystekniken av att förenkla data 

för att skapa överskådlighet. I andra omgången berikas data genom att placera in 

materialet i ett större sammanhang. En Innehållsanalys följer vanligtvis följande faser: 

1. Tematisera 

En text är en meningsbärande enhet som består av meningar, ord och avsnitt. En första 

analys är att försöka förenkla, organisera samt strukturera den enskilda texten. Genom 

att tematisera konstateras att flertalet meningar, ord och avsnitt bildar en 

meningsbärande enhet inom ramen för texten som helhet (intervjun). För att 

konkretisera, tematisering innebär alltså att reducera en text till en uppsättning tematiska 

enheter (Jacobsen 2012). 

2. Kategorisera, det vill säga att gruppera olika teman 

Det nästa som görs är att söka efter vettiga kategorier som kan skapa struktur i texten. 

Kategorisering innebär indelning av olika teman. Kategorierna har framförallt två olika 

syften, för det första är kategorisering en förenkling av komplicerad och detaljerad data.  

För det andra är en kategorisering en förutsättning för att kunna jämföra texter som 

härrör från olika intervjuer (Jacobsen 2012). 

3. Fylla kategorierna med innehåll, det vill säga illustrera dessa med citat 

Den tredje fasen i analysen går ut på att fylla kategorierna med innehåll. Då görs ett 

urval av citat och lyfter fram det viktigaste ur intervjun och låter dem belysa vad en 

person säger om den definierade kategorin (Jacobsen 2012). 
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4. Jämföra intervjuer och leta efter skillnader och likheter mellan dem 

5. Söka förklaringar till skillnader  

I den fjärde och femte fasen jämförs flera intervjuer med varandra. Anledningen till att 

jämföra intervjuerna med varandra är för att konstatera vilka kategorier eller teman som 

tas upp i samtliga intervjuer, vilka kategorier eller teman som tas upp av några men inte 

av alla samt vilka kategorier eller teman som tas upp av en enda respondent. Utöver 

detta vill forskaren även plocka fram olika uppfattningar och synpunkter om olika 

teman, anledningen till detta är att se om det finns en samstämmighet mellan 

respondenterna eller om det finns en variation mellan respondenterna. Om många 

respondenter uppfattar en situation på samma sätt dras oftast slutsatsen att så är 

situationen (Jacobsen 2012).  

Vi genomförde fem intervjuer och varje intervju varade mellan en till två timmar. Detta 

resulterade att vi fick ett omfattande material som till viss del var ostrukturerat. När vi 

antecknade försökte vi i den mån vi kunde strukturera och placera materialet för att 

underlätta sammanställning av empiri och analys. Efter varje intervju har vi tillsammans 

tittat igenom anteckningarna för att hitta mönster och samband. När intervjuerna var 

genomförda har vi förenklat, organiserat och strukturerat upp allt material. Vi har ringat 

in viktiga citat och de incitament respondenterna pratat om. Därefter har vi formulerat 

teman efter hur respondenternas svar gått i. Respondenterna pratade mycket om 

organisationen och dess inre liv, detta blir alltså ett viktigt tema i denna uppsats. Ett 

annat viktigt tema blev personliga incitament.  

Vi har därefter placerat ut citat och material under varje tema och på så sätt har vi fått en 

bra struktur. Tillslut har vi jämfört intervjuerna och vad respondenterna sagt. 

Anledningen till att vi har jämfört intervjuerna är för att kunna konstatera om det finns 

en samstämmighet mellan respondenterna eller om det finns en variation mellan 

respondenterna. Vi har märkt att respondenterna har mycket gemensamt, men även att 

det finns variation mellan respondenterna. För att underlätta för oss själva har vi följt 

stegen som ingår i den innehållsanalys som Jacobsen (2012) lyfter fram.  
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2.8 Kvalitetsmått 
2.8.1 Bedömning av kvalitativa undersökningar 
Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier i den kvantitativa forskningen då 

gällande att få kvalitet i en undersökning. Reliabilitet innebär i vilken utsträckning ett 

mått på ett begrepp är stabilt eller pålitligt. Validitet är en samlingsbeteckning och 

innebär kortfattat i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av 

det begreppet. Eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativ forskning har 

därför diskussioner förts hur pass relevanta begreppen är för kvalitativa forskningar. 

Vissa författare menar att kvalitativa studier kan anpassas till reliabilitet och validitet 

eller bedömas utefter andra kriterier och formulera alternativ till de två begreppen. De 

två grundläggande kriterierna för bedömning av en kvalitativ undersökning är följande: 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 2005).  

Vidare förklarar författarna att trovärdigheten består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överfarbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styra och bekräfta. Tillförlitlighet handlar 

om hur pass acceptabel en beskrivning av en social verklighet är i andra personers ögon. 

Att skapa tillförlitlighet i resultaten inbegriper både att forskaren säkerställer att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns, och att forskaren rapporterar 

resultatet till de människor som är en del av den sociala verklighet som studerats för att 

dessa personer ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på korrekt sätt. 

När det gäller överförbarhet skriver Bryman & Bell (2005) att i kvalitativa forskningar 

handlar det mer om djup istället för bredd, då kvalitativa forskningar i normalfallet 

inbegriper ett intensivt studium av en liten grupp eller av individer som har vissa 

egenskaper gemensamma. Kvalitativa resultat tenderar att ha fokus på det kontextuellt 

unika och på meningen hos betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som 

studeras. Pålitlighet innebär att forskaren säkerställer att det skapas en fullständig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, allt från problemformulering, val 

respondenter, fältanteckningar, intervjuskrifter, till beslut angående analys av data och 

så vidare. Att kunna styrka och bekräfta innebär att forskaren utifrån insikten att det inte 

går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att 

han eller hon agerat i god tro. Med andra ord, det ska vara uppenbart att forskaren inte i 

någon grad medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka 

resultat och slutsatserna från en undersökning.  
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Äktheten handlar om att resultatet i form av olika åsikter och uppfattningar ska ge en 

rättvis bild för att skapa trovärdighet och pålitlighet, vilket möjliggör att 

undersökningspersonerna kan få en bättre förstålelse och möjlighet till att förbättra den 

sociala situation och den sociala miljö de lever i (Bryman & Bell 2005).  

Vår verklighetssyn präglas av subjektivitet vilket innebär att människan skapar sin 

verklighet och resultaten av denna studie kommer till stor del bygga på respondenternas 

egna tankar och funderingar. En sådan vetenskapssyn, att se världen som socialt 

konstruerad, innebär konsekvenser vad gäller replikerbarhet, reliabilitet och validitet. 

Att den undersökning som vi genomfört skulle kunna upprepas med samma resultat är i 

ingen större utsträckning trolig då det som ovan nämns bygger på respondenternas egna 

tankar och hur denne uppfattar verkligheten. Bryman & Bell (2005) förklarar detta som 

att replikerbarheten i kvalitativa forskningar är svåra att uppfylla då det är omöjligt att 

”frysa” en social miljö. I vår undersökning utgörs därför trovärdigheten huruvida 

läsaren ställer sig till subjektivitet. För att skapa trovärdighet kring resultaten är det 

viktigt från oss som forskare att forskningsprocessen följs i enlighet med de regler som 

finns, och att resultatet kontrolleras hos de personer som en del av den sociala 

verkligheten för att dessa ska bekräfta riktigheten. Intervjuerna avslutades med att vi 

och respondenten gick igenom det vi antecknat för att kolla så att det stämmer överens 

med respondentens syn och därigenom bekräfta riktigheten samt ge en rättvis bild i 

uppsatsen. För att öka pålitligheten är det även viktigt att forskningsprocessen görs 

tillgänglig och att den är fullständig (Bryman & Bell 2005).  
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3 Teori 
Kandidatuppsatsens teoretiska referensram är skriven med utgångspunkt ur kunskapsteorier, 

kunskapshantering, teorier kring organisationskultur samt teorier kring personliga incitament och behov. 

Tanken med referensramen är att öka förståelsen för valda begrepp, men också för att skapa underlag 

och stöd för analys.   

3.1 Vad är kunskap? 
Kunskap beskrivs av Davenport & Prusak (1998) vara varken data eller information, 

fastän det är relaterat till båda. Data är det första steget i ”transformeringskedjan” som 

fakta utan innebörd; exempelvis en bokstav eller ett nummer. Information är data som 

applicerats i ett sammanhang där det fått en beskrivande innebörd som gör skillnad 

(Davenport & Prusak 1998). Nästa steg i kunskapshierarkin är när en individ blivit 

exponerad för informationen, och vid detta tillfälle insamlat en lämplig mängd av 

informationen i syfte att den ska vara användbar i framtiden (Ackoff 1989). Davenport 

& Prusak (1998) skriver att ifall information ska omvandlas till kunskap så behöver 

människor göra allt jobb. 

Vid sökandet att försöka definiera termen kunskap finns en mängd tolkningar att finna 

av en mängd olika forskare. Här nedan presenteras en samling definitioner av forskare 

verksamma inom Knowledge Management sammanställt av Stenmark (2001). 

3.1.1 Kunskap är: 

• Sanningar, övertygelser, perspektiv, domar, kunnande och metoder. 

• Åtaganden och föreställningar skapat från flödet av meningsfulla meddelanden.  

• Möjligheten att tilldela mening.  

• Värdefull information från det mänskliga sinnet. 

• Erfarenhet, värderingar, insikter och kontextuell information. 

• Text som besvarar frågorna varför eller hur.  

• Rättfärdigat, sann tilltro. 

(Stenmark 2001, s. 4). 

3.1.2 Visdom 
Bierly (2000) är en av de forskare som identifierat och inkluderar ett fjärde steg i 

kunskapshierarkin, nämligen visdom som är en fördjupning av den kunskap som vi 



 
18 

kallar tacit, vars definition utreds i 3.1.3 Olika sorters kunskap. Här nedan har han satt 

ihop en matris som sammanställer de fyra nivåerna i hierarkin, se Figur 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bierly’s matris (Bierly 2000, s. 598, egen konstruktion)  

3.1.3 Olika sorters kunskap 
Två framstående forskare inom ämnet Knowledge Management, nämligen Nonaka & 

Takeuchi (1995), menar att det finns två typer av kunskap: explicit och tacit. Explicit 

kunskap beskrivs vara kunskap som kan hanteras och lagras av datorer, det vill säga 

kunskap som är dokumenterad och tillgänglig för andra. Begreppet tacit kunskap 

introducerades av Michael Polanyi (1891-1976) år 1958 i boken Personal Knowledge. 

Termen förklarades sedan mer djupgående i ett senare bidrag, The Tacit Dimension 

(1966), och delades upp i tre underkategorier som beskriver varför dessa inte kan 

hänvisas till att vara explicit kunskap. Övergripande beskrivs tacit kunskap vara 

kunskap som fullt ut inte kan uttryckas i ord, som beskrivs av Polanyi (1966) med den 

numera klassiska kommentaren: ”we can know more than we can tell” (Polanyi 1966, s. 

4). Med detta menar han att vi exempelvis har förmågan att känna igen en människa, 

men att vi inte till fullo kan beskriva hur vederbörande ser ut, eller att vi kan uppfatta 

människors olika sinnesstämningar men att vi inte mer än vagt kan beskriva det för 

andra, samt att vi kan agera utan att riktigt förklara varför vi gör som vi gör. Beckman 

(1999) beskriver tacit kunskap som en persons undermedvetna beteende i diverse 

sammanhang; det handlar om vad som kan observeras – att improvisera hör exempelvis 

till hans beskrivning. Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver tacit kunskap likt Polanyi 

(1966) med ordvalet ”erfarenhetsbaserad”. Med erfarenhetsbaserad menar de att en 
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individs tacita kunskap utformas av unikt tolkade lärdomar som tillkommit efter någon 

typ av upplevelse. De menar vidare att ifall dessa ”insikter” ska kommuniceras, så 

behöver den göras om till ord och siffror.  

3.1.4 Sökandet efter ny kunskap 
Det första steget för att uppnå ny kunskap är enligt Molander (1996) då en individ 

reflekterar och problematiserar den verklighet som är. Därefter för att vederbörande på 

något sätt ska utvecklas i diverse kunskaps- och visdomsområden; krävs det att 

personen i fråga på något sätt utsätts för ny relevant kunskap, för att därefter unikt tolka 

och applicera den nya kunskapen och insikterna i den individuella kunskapsbanken – 

likt ett komplement till vad som för denne redan är känt (Molander 1996; Sveiby 1995). 

3.2 Viljan att dela sin kunskap 
Ifall den tacita kunskapen kunde fångas in, mobiliseras och göras mer tillgänglig för fler 

personer i företaget, anser Gore & Gore (1999) att även företagets utveckling hade 

gynnats. Istället för att onödig tid spenderas på att ”återuppfinna hjulet” som de 

beskriver det.  

På senare år har kunskapsdelningen fått en enorm uppmärksamhet på grund av 

erkännandet av dess värde vid en organisations: lärande, kunskapsbildning och 

innovationsarbete. Nonaka & Takeuchi (1995) menar att den kunskapsdelning och den 

kunskapsbildning som sker mellan medarbetare är det som driver kunskapsföretaget, 

Aifouni (2007) menar vidare att den kunskapsbildningen som är också bestämmer 

företagets konkurrenskraft. Den inbäddade kunskapen som finns hos människor och 

system i en organisation kan resultera i konkurrensfördelar, eftersom sådan kunskap är 

värdefull, sällsynt och är varken imiterbar eller utbytbar (Aifouni 2007). 

3.2.1 Påverkande incitament 
Hislop (2005) hänvisar till boken Knowledge managment & HRM – påpekandet att 

medarbetares vilja att dela sin kunskap och sina färdigheter har kritisk påverkan för 

potentiella framgångar med knowledge management initiativ. Vilket han belyser 

statuerar det självklara, men ställer därefter frågeställningen: ”Vad motiverar människor 

att dela med sig av sin kunskap, alternativt hålla inne på sin kunskap?” (Hislop 2005, s. 

49). Han menar vilka de specifika aspekterna är i den sociala och kulturella kontexten 

som också ligger bakom människors attityd till att dela kunskap. Det har gjorts en 

mängd fallstudier och undersökningar kring ämnet vilket också har lett till 
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identifieringen av påverkande incitament i kunskapsdelningen. Här nedanför 

kategoriseras och förklaras de olika incitamenten som författaren uppmärksammat. Han 

påpekar att vad dessa faktorer visar har stor betydelse, och är kritiskt beroende för 

administratören att ha i åtanke vid både planeringen och vid implementeringen av 

knowledge management direktiv. 

3.2.1.1 Intergrupp & interpersonell konflikt 
Hislop (2005) nämner en fallstudie där det konstaterades att: potentiella 

intressekonflikter i organisationer är en viktig faktor som signifikant kan påverka 

knowledge management arbetet. Dessa konflikter kan beröra en mängd olika frågor, 

exempelvis: historisk antagonism3 och rivalitet, oro över belöningar och erkännande, 

oro över förändring i status, och försök att kontrollera knowledge management initiativ. 

En annan studie fann resistens i stor utsträckning bland personalen där två 

konsultföretag slogs ihop på grund av: kvalitetsskillnader i uppfattning och skillnad i 

tacit kunskapsutsträckning, motstridiga bilder om företagen som slagits ihop, och 

fruktan relaterad till potentiella negativa konsekvenser av att delta i processen. 

3.2.1.2 Eget kapital & rättvisa 
Hislop (2005) skriver att medarbetarnas vilja att dela med sig kan relateras till ifall 

personalen uppfattat en känsla av en existerande ”procedurisk rättvishet” i deras 

organisation eller inte. Termen representerar i vilken utsträckning en organisations 

beslutsprocess är rättvis; att det är genuint rättvist bland samtliga involverade i 

beslutstagandet, klarhet hos samtliga involverade i kommunikation varför beslutet tas, 

såväl som klarhet i förväntningar. Studien säger att ifall dessa faktorer är på plats och 

upplevs som tillfredställande för personalen så kommer de också att känna sig 

värderade för deras intellekt och färdigheter (Hislop 2005). 

3.2.1.3 Interpersonellt förtroende 
Enligt Hislop (2005) är det ett enormt intresse och finns stor kvantitet av skrifter om 

begreppet förtroende, där även majoriteten av material överrensstämmer att nivån av 

förtroende påverkar gruppeffektiviteten, och interpersonella interaktioner. Existerar 

brist på förtroende skapas oklarheter och risker, likväl vid uppfattningen av att samtliga 

till fullo inte kommer att delta, eller nyttas jämlikt, samt beroende på opportunistiskt 

                                                

3	  Antagonism:	  (tillstånd	  av)	  fiendskap	  eller	  aggressiv	  konkurrens	  (Nationalencyklopedin	  2013).	  	  
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beteende som kan inträffa – vilket kan innebära att någon kan förlora på att dela med sig 

av sin kunskap med en uppfattning att inte få något i gengäld. 

Förtroende tilläggs även vara en viktig aspekt att ha i åtanke för forskare i studier där 

någon behöver tillfrågas. Utifrån en studie nämner Hislop (2005) att attityderna till att 

dela kunskap skilde sig åt beroende på graden av förtroende som respondenterna hade 

till forskaren som ställde frågorna. 

3.2.1.4 Nivå av organisatoriskt engagemang 
Hislop (2005) nämner att det finns ett flertal artiklar som beskriver att nivån av 

känslomässig anknytning personen har i fråga till den organisation som de arbetar för, 

som även återspeglas i en organisations värdeinriktning och mål eftersom det påverkar 

medarbetares attityd och beteende till att dela kunskap, samt deras nivå av lojalitet. Han 

menar vidare att organisatoriskt engagemang är länkat till förtroende, och påstår därför 

att ifall en organisation utvecklar detta område så kan de även undvika förlusten av 

värdefull kunskap vid ökade nivåer av personalomsättning. 

3.2.1.5 Human Resource Management och kulturförvaltningspraxis 
En stor omfattning av material inom området knowledge management går att finna, där 

det visas att HRM och organisationskulturens bestämmelser kritiskt kan påverka 

knowledge management arbetet. Dessa faktorer kan ha inverkan på attityder och 

beteende gentemot knowledge management initiativ, och kan även påverka 

personalomsättningsnivån (Hislop 2005).  

Hislop (2005) tar upp ett exempel från en empirisk studie där ett konsultföretag vid 

namn Expert Consulting undersöktes i hur de framgångsrikt format sina konsulters 

attityder till att dela sin kunskap genom användningen av HRM och 

kulturförvaltningspraxis. Studien fann att företaget använde HRM praxis i stor 

utsträckning för att uppnå en önskad kunskapsdelning. Konsultföretaget investerade 

mycket energi och tid i att utveckla den informella kulturen och öppenheten till 

kunskapsdelning. Vid rekryteringen valdes medarbetare beroende på hur pass bra de 

passande in i företagets kunskapsdelningskultur, och under introduktionsprocessen fick 

medarbetarna mycket fria händer i att bestämma kraven på hur de skulle utbildas och 

utvecklas, samt att de fick styra över hur deras arbete skulle utföras. 
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3.2.1.6 Oro över det visuella i interaktioner 
Hislop (2005) belyser två olika fallstudier där det visades oro bland medarbetare över 

deras inlägg i ett kunskapsutbytesforum då deras överordnare plötsligt blivit medlem – 

och hade därmed tillgång till de inlägg som skrevs. Oron var relaterad till hur denna 

information och kunskap skulle användas och tolkas av personer med högre auktoritet. 

Båda studier visar främst på medarbetares grad av ovillighet att dela sin kunskap där det 

fanns en risk att deras åsikter skulle bedömas av chefer. Uteblivna svar tolkades dock av 

chefer som icke överrensstämmande med ledande perspektiv, eftersom dessa forum 

ansågs vara öppna och användes vanligtvis flitigt. 

3.2.1.7 Oro över makt, status & expertis 
Den sista påverkande faktorn på medarbetares attityder och beteende som Hislop (2005) 

diskuterar i boken Knowledge management in practices, är till vilken grad människors 

makt, status och expertis påverkas, eller uppfattas påverkas genom att delta i 

kunskapsdelningsprocessen. Författaren menar vidare, med stöd från tidigare studier, att 

oron och dessa uppfattningar kan få både negativa och positiva utfall för människors 

attityder till kunskapsdelning. Hislop (2005) nämner ett positivt utfall där ett gäng 

konsulter inte uppfattade något hot i att delta i knowledge management projektet – 

tolkningen att inte på något vis riskera kritiska element i deras kunskapsspecialisering 

och expertis, eller makt och status. En annan studie där en motsatt effekt lyfts fram av 

författaren, är där köpare och säljare ibland undvikit att dela sin kunskap eftersom de 

tolkat få ekonomiska fördelar genom att göra detta. 

3.3 Organisationen & dess inre liv 
3.3.1 Det vertikala perspektivet 
I de flesta organisationsformer betraktas företag som mer eller mindre hierarkiskt 

organiserade med överordnande och underordnande enheter på olika organisatoriska 

nivåer. I det vertikala perspektivet ses företaget som hierarkiskt där överordnade enheter 

styr underordnade. Detta synsätt är ett medel för överordnade enheter att kontrollera och 

instruera de underordnade enheterna vilket möjliggörs genom formella befogenheter 

som en naturlig följd av hierarkisk organisering (Ax m.fl. 2009). Befogenheterna kan 

enligt Bolman & Deal (2005) utgöras av makt, regler och policy samt planerings- och 

kontrollsystem. Vad gäller makt är det mest grundläggande och utbredda sättet att utse 

en chef. Chefen har det formella ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och syften som är uppsatta. En sådan organisationsform fungerar bäst när de 
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underordnade accepterar chefens formella makt. Det talas också om regler och policys 

för styrning av exempelvis arbetsvillkor. Regler tenderar att begränsa handlingsfriheten 

och hindrar att personliga krafter kommer i vägen för organisationens mål. Planerings- 

och kontrollsystem är andra viktiga inslag i det vertikala perspektivet där alla nivåer 

inom organisationshierarkin har tillgång till information i förhållande till planering 

vilket ökar möjligheten för cheferna att kontrollera arbetsinsatser och utfall (Bolman & 

Deal 2005). 

3.3.2 Det horisontella perspektivet 
Horisontell samordning har under de senaste årtiondena växt fram då företagsmiljön har 

förändrats i många avseenden. Snabbare teknisk utveckling, hårdare konkurrens, 

förändrade efterfrågemönster är exempel på förändringar (Ax m.fl. 2009). I det 

horisontella perspektivet frångås det hierarkiska och människors beteenden förblir i 

anmärkningsvärd utsträckning opåverkade av befallningar, regler och system. Detta 

perspektiv innebär att organisationer ses som mindre formaliserade och mer flexibla där 

tyngdpunkten ligger på samordningsformer där människor möts ansikte mot ansikte. 

Detta skapar förutsättningar för ökad integration och kommunikation. Krav på 

kvalificerad arbetskraft och teknologiska förändringar ökar trycket på de traditionella 

hierarkierna. Intresset för mjukare och mindre formaliserad styrning har ökat och då 

framförallt vad gäller företagskultur, lärande och medarbetarskap (Bolman & Deal 

2005). 

3.3.2.1 Företagskultur 
Det råder i alla företag en viss kultur. Med kulturen menas dess inre liv, alltså sättet att 

vara, leva, handla och tänka. Företagskulturen påverkar de sätt på vilka personer 

exempelvis kommunicerar, fattar beslut och utför olika handlingar. Mer utförligt kan 

kulturen innefatta: 

• Handlingar, beteenden och bemötanden. 

• Uttryckta känslor i olika situationer. 

• Rutiner, procedurer och traditioner. 

• Historier, berättelser och myter. 

• Språket, humor och jargonger. 

• Objekt och ting. 

• System för rekrytering, belöning och karriär. 

• Fysisk struktur och arkitektur. 
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• Värderingar. 

• Normer. 

(Ax m.fl. 2009). 

När det talas om att identifiera, utveckla, dela och använda kunskap brukar ett starkt 

intresse för organisationskultur sättas i fokus. Kvalificerade arbetare vars lojalitet och 

engagemang måste säkras har belyst betydelsen av kulturens inverkan. Positiv 

företagskultur leder till att människor knyts närmare varandra och till företaget. Det kan 

också växa fram en känsla av lojalitet vilket kan resultera i ökad motivation. 

Företagskulturen fungerar också som en resurs för att få folk att utföra ett arbete även i 

situationer då stimulansen inte är som starkast. 

”Man spelar väldigt starkt på lojaliteten. Kulturen är till för att bygga upp en vi-känsla, 

lojaliteten med företaget. Hade vi inte den skulle folk sluta till höger och vänster…” 

 – (Alvesson 2009, s. 82) 

3.3.2.2 Lärande 
Mot bakgrund av de förändringar som sker i företagens interna och externa miljö har 

diskussioner förts om demokratisering och inflytande i arbetslivet som nya idéer för att 

organisera och samordna företag. En ny inriktning inom området utmärks bland annat 

av decentralisering som kan kopplas till det horisontella perspektivet men även 

personalinflytande och att se medarbetare som en värdefull resurs. Lärande har i dessa 

sammanhang kommit att uppmärksammas då decentraliserade organisationer oftast 

handlar om att samordna och integrera människor. Lärande kan mer konkret sägas 

innebära uppfattningar om hur arbetet ska utföras till det bättre. Ett organisatoriskt 

lärande kommer till stånd då exempelvis kunskap sprids till andra i företaget och nya 

kunskaper och erfarenheter omsätts i praktiken. Det finns olika sätt att lära sig, 

exempelvis genom samarbeten, sociala aktiviteter och utbildningar (Ax m.fl. 2009). 

3.3.2.3 Medarbetarskap & medarbetarskapshjulet 
Företagskultur och lärande har medfört intresse kring medarbetarskap och 

demokratisering av arbetslivet. Medarbetarskap handlar om att anställda ska kunna 

påverka sitt arbete, att anställda har befogenheter och inflytande i fråga om bland annat 

arbetsplatsens utformning, arbetets utförande och anställningsförhållanden. Ett 

medarbetarskapsinriktat företag utmärks av att anställda känner sig behövda, att de utför 

ett meningsfullt arbete, känner förtroende och att deras kunskaper tas tillvara. 
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Sammantaget utgörs medarbetarskap av en strategi för att öka engagemanget och viljan 

att göra ett bra jobb (Ax m.fl. 2009). 

För att utveckla samspelet på en arbetsplats kan företag sträva efter att skapa ett klimat 

som kännetecknas av öppenhet, gemenskap, engagemang och ansvartagande. Dessa fyra 

begrepp samverkar och utgör modellen medarbetarskapshjulet, se Figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Medarbetarskapshjulet (Tengblad 2007, s. 101) 

Att ovan nämnde begrepp samverkar innebär att de påverkar varandra. Om det finns 

förtroende på en arbetsplats ökar det möjligheterna till bättre samarbeten och 

gemenskap. Detta leder i sin tur till ökat engagemang och meningsfullhet vilket är 

förutsättningar för viljan att ta ansvar och initiativ. Genom ökat initiativtagande ökar 

också förtroendet (Tengblad 2007). 

En orsak till att många problem på en arbetsplats inte blir lösta är ofta beroende på att 

en öppen kommunikation saknas. Brist på öppenhet kan bero på avsaknad av förtroende 

till chefer eller medarbetare. Det är därför viktigt att kommunikationen är öppen och 

ärlig för att lösa olika slags problem och att få medarbetare att känna sig trygga samt att 

det finns en personlig kontakt och relation. Samarbeten stärks om det finns bra 

gemenskap mellan medarbetare. Detta betyder naturligtvis inte att alla medarbetare 

måste vara personliga vänner, utan det räcker oftast att det finns saker som de har 

gemensamt. För välbefinnandet är det viktigt att medarbetare upplever känslan av att det 

arbete de utför känns meningsfullt. För att det ska kännas meningsfullt måste 

förtroendet till och att kunna få inflytande över sitt arbete. Initiativförmågan ökar när 
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handlingsutrymmet att kunna påverka sitt arbete är möjligt. När medarbetare visar prov 

på initiativförmåga blir arbetsplatsen oftast mer dynamisk och kreativ. En ökad 

ansvarskänsla uppstår och därigenom förbättrat förtroende för organisationen i sin 

helhet (Tengblad 2007). 

3.3.3 Förutsättningar för kunskapsdelning 
Att dela med sig av sin kunskap är att ge bort någonting. I och med detta kräver 

erfarenhetsutbyte mellan individer ett ömsesidigt intresse av att hjälpa varandra och 

genom detta skapa nya möjligheter för andra att arbeta smartare. Roth m.fl. (2002) 

skriver att det finns fyra faktorer som möjliggör denna ömsesidighet. Första faktorn är 

en nära och öppen kommunikation mellan de anställda i det vardagliga arbetet. Den 

andra faktorn handlar om social kompetens vilket innebär att de anställda ska kunna 

bete sig och samarbeta i många olika sammanhang där individuella olikheter och 

erfarenheter påverkar arbetet. Tredje faktorn är en känsla av tillhörighet som styrs av att 

anställda känner sig känslomässigt hemma samt att de delar viktiga värderingar och 

synsätt med sina kollegor. Den fjärde och sista faktorn är förmågan att se varandra i en 

arbetsgrupp, inte bara som medarbetare, utan som mångfacetterade medmänniskor som 

besitter kvalitéer som i regel inte syns på ytan. Dessa fyra olika faktorer påverkar 

kunskapsbildningen samt förmågan att sprida kunskap inom företaget. Roth m.fl. (2002) 

poängterar att företag behöver i och med detta bygga grupper där anställda respekterar 

varandra, där de anställda är öppna och inte rädda för att säga sin mening. De anställda 

måste alltså bli bra gruppmedlemmar. Utöver detta måste de anställda få mer tid och 

möjlighet att lära känna varandra på ett djupare plan, än vad som sker i det vardagliga 

arbetet (Roth m.fl. 2002). 

3.4 Personliga incitament 
3.4.1 Individers behov 
 Att ha meningsfulla arbetsuppgifter, tillräcklig lön, samt bra arbetstider beskrivs som 

arbetsinriktade behov. Vidare förklarar Granér (1994) att individer dessutom söker sig 

till arbeten för att få sociala behov tillgodosedda. För att ett företag ska bli 

framgångsrikt behöver personalens behov tillgodoses. Bolman & Deal (2005) menar att 

det har visat att praktiskt taget alla människor har en hierarki av emotionella behov 

vilket innefattar grundläggande säkerhet, skydd och föda till behov av respekt 

tillfredsställelse samt en känsla av att uträtta något. Med tiden har dessa behov och 

värden kommit att inta en central och viktig plats i progressiva företags policy med 
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anmärkningsvärda resultat som följd. Behoven som har direkt koppling till motivation 

är olika från person till person, därför kommer Maslow’s (1987) behovstrappa att 

presenteras här nedanför i Figur 3. 

 
Figur 3: Maslow:s behovstrappa (1987, ss. 15-23, egen konstruktion) 

I grund och botten handlar Maslow:s (1987) behovsteorin om att människor motiveras 

av otillfredsställda behov och att vissa behov längre ned i hierarkin måste vara 

uppfyllda innan de högre behoven kan tillgodoses. 

3.4.1.1 Fysiska behov 
Det första steget i behovstrappan avser behoven som är mest avgörande för människors 

överlevnad, det vill säga: mat, vatten, syre och sömn (Maslow 1987). 

3.4.1.2 Trygghet 
Andra steget i behovstrappan omfattar behovet av att känna säkerhet och trygghet. Det 

kan exempelvis handla om att skapa en trygghet för framtiden såsom en fastanställning 

och sjukförsäkring kan bidra med (Maslow 1987). 

3.4.1.3 Gemenskap 
De sociala behoven handlar om att känna tillgivenhet, kärlek och tillhörighet. För att 

uppfylla dessa behov av sällskap, acceptans och deltagande i det sociala samhället har 

exempelvis relationer som; vänskap, romantiska förhållanden och familjer ett direkt 

sammanband (Maslow 1987). 

3.4.1.4 Uppskattning 
När de tre första behoven är uppfyllda, blir behov av uppskattning allt viktigare. De 

innefattar en väl grundad självrespekt och respekt från andra. En förutsättning för 

självkänslan är att prestationer uppskattas och respekteras av andra (Maslow 1987). 
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3.4.1.5 Självförverkligande 
Många individer har behovet av att vidareutvecklas, av att vara självmedvetna, skapa 

personlig utveckling och sikta mot framtida mål. Exempelvis att i ett arbetssammanhang 

utvecklas och klättra högre i karriärstegen (Maslow 1987). 

3.4.2 Individuella motivationer 
Enligt Hau m.fl. (2013) sker kunskapsutbyte sällan utan en stark individuell motivation. 

Motivation är en av de viktigaste faktorerna som påverkar anställdas intentioner att dela 

sina kunskaper, oavsett vilken typ av kunskap ska överföras. Författarna förklarar att 

social integration är en betydelsefull åtgärd för att motivera de anställda. Social 

integration möjliggör kunskapsdelning, det bidrar även till att det sker ett socialt utbyte. 

Fördelarna med ett socialt utbyte omfattar olika former, antingen monetära, till exempel 

bonus och befordran eller icke - monetära, exempelvis nöje och ömsedighet. Dessa 

kategorier motiverar anställda att dela med sig av sina kunskaper. Hau m.fl. (2013) 

förklarar att tidigare studier på individuell motivation har identifierat två kategorier, 

yttre och inre motivation. Yttre motiverade medarbetare drivs av de förmåner och 

belöningar som härrör från att dela sina kunskaper. Yttre motivation kan fångas upp av 

organisatoriska belöningar och ömsesidighet. Inre motiverade medarbetare tycker det är 

roligt att få dela med sig av sin kunskap och att hjälpa andra. Dessa personer ser nyttan 

av att få dela med sig av sin kunskap och att få ta del av andras kunskaper. 

Kunskapsutbytet och relationen är det som motiverar dessa människor. Kunskapsutbytet 

sker alltså när medarbetare får organisatoriska belöningar och att de känner att det finns 

en ömsesidighet inom företaget (Hau m.fl. 2013).  

Organisationer behöver människor, deras talanger, kompetens och energi och människor 

behöver organisationer för de många inre och yttre belöningar som organisationer 

erbjuder. Bolman & Deal (2005) skriver att när passformen är bra tjänar båda parterna 

på det. Individerna får en meningsfull och tillfredställande sysselsättning och 

organisationerna får den kompetens samt den energi som krävs för att de ska lyckas 

uppnå sina målsättningar. 



 

29 
 

4 Empiri 
Det empiriska materialet bygger på fem respondenters syn på att dela sina kunskaper. Respondenterna 

har förklarat och redogjort för incitament som ligger till grund för att de ska vilja dela sina kunskaper. 

Materialet har organiserats och strukturerats inom två huvudteman: Organisationen & dess inre liv och 

Personliga incitament.  

4.1 Medarbetare ”A” 
4.1.1 Bakgrund 
Medarbetare ”A” arbetar som telefonförsäljare inom försäkringar till både företag och 

privatkunder, och har varit aktiv på denna arbetsplats sedan ungefär ett år tillbaka från 

den dag som intervjun inträffade, 2013-05-15. Avdelningen som respondenten är 

verksam inom innefattar ungefär 100 anställda som ”A” kontinuerligen kommer i 

kontakt med – även chefer med en högre maktposition är inkluderade bland dessa. 

Telefonförsäljarna arbetar i sin tur i team om 15 personer, generellt i åldrarna 20-30 år, 

med en tilldelad arbetscoach. Det framgår dock att arbetet som telefonförsäljare till stor 

del innebär individuellt arbete; främst går arbetstiden åt till att försök rekrytera nya 

kunder och bredda försäkringar hos befintliga kunder. Dessa individuella prestationer, 

såväl som teamprestationer dokumenteras statistiskt där det synliggörs vad som är bra 

och mindre bra. 

4.1.2 Organisationen & dess inre liv 
Försäkringsbolaget har som många andra organisationer enligt respondenten, 

förutbildningar vid anställning där en viss struktur presenteras som önskas följas i form 

av: regler, säljteknik samt etiska och moraliska inställningar. Det sker därefter 

internutbildningar för att uppdatera den ständigt föränderliga information kring dessa 

områden, samt att samtliga får ta del av bolagets övergripande statistik i syfte att belysa 

förändringars betydelse för företaget och individen, samt för att skapa delaktighet i 

potentiella förbättringsmöjligheter.  

”A” beskriver tjänsten som ett utmanande arbete enligt följande citat: ”Det är ett 

krävande jobb där det krävs skinn på näsan för att faktiskt, över telefon, lyckas med att 

framstå som förtroendeingivande”. Respondenten anser sig dock vara en bland de mer 

utmärkande i sitt arbete, då ”A” tolkar sig själv framstå som duktig utifrån individuell 

statistik och diverse komplimanger från både medarbetare och överordnare. 
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Respondenten menar att detta ökar ”A”:s motivation att dela sin kunskap eftersom den 

anses värdefull, såväl som att söka efter ny kunskap och visdom för att kunna utveckla 

den individuella kunskapsbanken, och på så vis göra ett ännu bättre jobb och belönas 

ännu mer.  

Under intervjun med ”A” kommer vi in på organisationens val av struktur, vars 

företagskultur som är tolkas uppmana till kunskapsdelning. Företagskulturen upplevs av 

”A” som väldigt öppen och platt, där de behandlar varandra som jämlikar – en miljö där 

samtliga medarbetare tolkas inneha en positiv inställning till att samarbeta och hjälpa 

till när det behövs. Respondenten menar att då de arbetar i team för att uppfylla 

gemensamma mål, krävs en inställning att samverka, peppa och hjälpa till eftersom det 

främjar det gemensamma resultatet, som ”A” beskriver enligt följande: ”Det innebär att 

kunskapsdelningen sker naturligt, en företagskultur där vi peppar och hjälper varandra. 

Vi är trots allt ett team, och jag hjälper gärna de i behov!” Även en motiverande känsla 

att dela sin kunskap upplevs då ”A” blir tillfrågad att hjälpa till, ”A” beskriver detta 

med att en bidragande känsla av att vara viktig uppkommer. Att den kunskap som 

förmedlas till den frågande anses vara betydelsefull till dennes personliga utveckling på 

arbetsplatsen. Respondenten beskriver även en märkbar motivation ”A” innehar för att 

hjälpa de som tolkas vara i behov av det. Den öppna kulturen att våga säga någonting 

har haft så pass stor inverkan att då medarbetare ser förbättringsmöjligheter där kritik 

behöver anges, har de generellt mage att förmedla och diskutera detta med 

vederbörande, en inställning som även respondenten hade till oss som intervjuat med 

hänvisningen till kommentaren: ” Oj, det här får jag egentligen inte säga”. ”A” finner 

dock en begränsning i säga något till vissa personer eftersom de eventuellt tolkas bli 

sårade som ”A” gärna inte vill såra; exempelvis kollegor med en starkare relation, eller 

de som tolkas ha ett känsligt psyke. Eller att benägenheten att dela sin kunskap och 

hjälpa till påverkas av synen som innehas gentemot andra medarbetare, det vill säga ifall 

personen i fråga gillas eller inte. En annan reflektion som ”A” belyser tros påverka 

drivkraften att dela sin kunskap, är i de sammanhang där konkurrens styr. Det vill säga 

uppfattningen att på något sätt gynnas av att undanhålla kunskap som tolkas vara 

värdefull. 

4.1.3 Personliga incitament 
De personliga incitamenten som medarbetare ”A” anser ha störst betydelse för 

kunskapsdelningen, är att ”A” faktiskt är motiverad till att ha en hjälpvillig inställning 
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och vill utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som tolkas kompetent eftersom detta 

faktiskt uppmärksammas och belönas på ett tillfredställande vis av såväl företaget som 

anställda. ”A” menar att det skapar en känsla av att anses vara kunnig och viktig, att 

respondentens bidrag till företaget faktiskt har positiv betydelse för organisationen och 

andras kunskapsutveckling. 

Belöningar sker vid bra prestationer både verbalt av medarbetare och överordnare, och i 

pengar eller materiella ting och upplevelser. Vid dessa tillfällen då belöningar delats ut, 

ökar ”A”:s motivation att prestera ännu bättre eftersom det faktiskt uppmärksammas 

och belönas i den grad som det görs. 

4.2 Medarbetare ”B” 
4.2.1 Bakgrund 
Medarbetare ”B” är sedan januari 2013 anställd som administrations- och 

ekonomiansvarig hos ett företag vars huvudsakliga affärsinriktning är 

kompetensutveckling för företag och privatpersoner. Utgångspunkten är att utforma 

utbildningar för att tillgodose kunders behov av kompetensutveckling. Utbildningarna 

kan skilja sig allt från yrkeshögskoleutbildningar till skräddarsydda utbildningar utifrån 

organisationers behov. ”B” arbetar till största del individuellt, framförallt därför att 

administrativa uppgifter oftast utgår från självständigt arbete. Med det sagt menar 

respondenten inte att det utesluter ”teambaserat” arbete. Arbete i grupp förekommer 

också till viss del då det också handlar om att jobba med sitt kontaktnät för att få till rätt 

resurser och material till de utbildningar som utformas. Företaget har idag 25 anställda 

varav cirka 15 på plats i kontoret i Växjö. 

4.2.2 Organisationen & dess inre liv 
Efter en kortare bakgrund som ägnades åt respondentens arbetssituation tilläts ”B” tala 

kring kunskapsdelning och viljan att dela med sig av sina kunskaper. Under intervjun 

nämner respondenten flera gånger betydelsen av den öppenhet som finns inom 

organisationen som starkt bidragande till kunskapsdelningen. Detta beror enligt ”B” att 

det inte finns någon hierarkisk ordning och således ”ingen konkurrens om att klättra 

inom organisationen” som skulle kunna inverka negativt på kunskapsdelningen. 

Respondenten poängterar i detta sammanhang att organisationen lever efter principen 

”frihet under ansvar” vilket frambringar positiva känslor hos respondenten och är ett 

viktigt incitament för viljan att dela sin kunskap. Att inte behöva känna sig kontrollerad 
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och att de tillsammans med andra medarbetare jobbar mot uppsatta mål är enligt ”B” 

grunden för god kunskapsdelning. Det uppstår en ansvarskänsla som vill levas upp till 

och därför hjälper de andra medarbetare för att tillsammans lyckas nå dessa mål. När 

frihet läggs på medarbetarnivå känner ”B” att arbetet blir mer spännande och roligare då 

de kan styra och få utlopp för sin kreativitet. ”B” menar att i en sådan miljö där 

öppenhet är tydlig finns egentligen ”inga stora barriärer” för att dela sin kunskap. Det 

är naturligt att dela sin kunskap om andra behöver hjälp, speciellt då kulturen talar om 

gemenskap och tillsammans uppnå resultat.    

”B” exemplifierar principen ”frihet under ansvar” till sin introduktion av företaget då 

vederbörande nyanställdes. Förtroende gavs direkt av ledningen och därmed fick 

respondenten ta egna initiativ vilket gjorde att den ovan nämnda ansvarskänslan uppstod 

och att känslan av att känna sig behövd i organisationen. Som nyanställd menar ”B” att 

det är viktigt att ta hjälp av de medarbetare som redan finns inom organisationen för att 

göra ett så bra jobb som möjligt. Eftersom alla varit tillmötesgående har det underlättat 

för respondentens introduktion att snabbt anpassa sig till organisationens värderingar 

och synsätt. Detta hänvisas till den öppna kulturen som också blivit en del av vardagen 

för respondenten, där de hjälps åt. ”B” menar också att organisationen försöker 

upprätthålla den goda gemenskapen genom sidoaktivitet som inte tillhör jobbet. Detta 

kan exempelvis vara julfester för att öka sammanhållningen. Genom god 

sammanhållning ökar kunskapsdelningen och respondenten menar att ”om jag delar 

min kunskap, delar du din kunskap”. 

4.2.3 Personliga incitament 
Att dela sin kunskap till andra är enligt ”B” beroende på vilken tillit och vilket 

förtroende som finns till olika medarbetare. Tillit och förtroende är viktiga incitament 

för kunskapsdelning och respondenten återkopplar detta under intervjun till den öppna 

kulturen i företaget. Vem som helst kan fråga vem som helst och att svar alltid ges. Det 

finns ett vad respondenten kallar ”ge och ta” förhållande, att om jag hjälper någon, 

hjälper denne mig. 

4.3 Medarbetare ”C” 
4.3.1 Bakgrund 
Medarbetare ”C” jobbar sedan en längre tid tillbaka på en revisionsbyrå som har kontor 

på flera ställen i Sverige och bedriver inte bara redovisning utan även affärsutveckling. 
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Respondenten började som assistent på byrån och ansvarar sedan två år tillbaka för 

redovisningsavdelningen på företaget. Företaget har cirka 60 anställda i 

Kronobergsregionen. 

4.3.2 Organisationen & dess inre liv 
Vid frågor kring incitament till viljan att dela sin kunskap hänvisar ”C” under intervjun 

ofta till den kultur som finns i företaget. En naturlig och öppen kultur är det som 

respondenten ser som främsta incitament till kunskapsdelningen. I en hårt reglerad 

bransch faller det sig naturligt att dela med sig av sina kunskaper vilket annars kan få 

förödande konsekvenser. Medarbetarna måste hjälpa andra för att minimera misstag och 

för att lyckas med de uppdrag som åtas. Den öppna kulturen är något som ”C” anser ha 

förändrats en aning under den tiden sedan personen i fråga anställdes. Tidigare fanns 

vad respondenten kallar ett ”revirtänk” där medarbetare kunde klättra i olika karriärsteg 

vilket också kunde ge mer inflytande i företaget att exempelvis köpa aktier beroende på 

var vederbörande befann sig i karriärstegen. Detta menar ”C” inverkade negativt på 

kunskapsdelningen eftersom vissa medarbetare endast såg sin egen utveckling och att ta 

sig fram i de olika karriärstegen. ”Revirtänket” har med tiden minskat då medarbetare 

och företaget uppfattade detta som ett problem vilket inte minst kunde ses på den 

sjunkande kvalitet då vissa medarbetare åtog sig för många kunder som inte kunde 

hanteras, endast för att klättra i karriärstegen. Idag ser det lite annorlunda ut. Företaget 

har investerat mycket tid och pengar i sina medarbetare för att skapa en samhörighet 

genom exempelvis löpande feedback och aktiviteter utanför jobbet. Detta har lett till 

den öppenhet som respondenten menar finns idag. Det är lätt att kommunicera med 

andra då svar alltid ges ifall exempelvis någon har frågor, vare sig det gäller 

meddelandeform eller direkta samtal. Det finns heller ingen konkurrens utan istället en 

gemenskap att jobba mot uppsatta mål. Istället för att belönas för hur många kunder som 

anskaffas, belönas medarbetarna istället beroende på hur de lyckas med befintliga 

kunder. I samband med att ”C” talar om organisationskulturen som det största 

bidragande incitamentet till kunskapsdelning säger respondenten att det tydligt märks 

vid en överblick på kontoret. ”C” visar oss runt och menar att varje kontorsdörr står 

öppen för att påvisa öppenheten i företaget. Alla medarbetares kontorsdörrar står öppna 

för att de vill visa att de är tillgängliga för att hjälpa andra och uppmuntra till samtal 

genom sin tillgänglighet. ”C” menar att det är just denna öppenhet som finns som gör 

att respondenten själv känner sig delaktig och vill vara med och dela med sig av sina 

kunskaper. Respondenten sätter detta i relation till ett tillfälle där ”C” arbetade i 
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Tyskland för ett företag. Där menar ”C” att företaget var mer hierarkiskt uppbyggt och 

att medarbetare skötte sina uppgifter och gjorde inte mer än så. Den stängda kulturen 

som där fanns gjorde att kunskapsdelningen begränsades och respondenten kände sig 

heller inte motiverad att dela sina kunskaper eftersom ingen annan gjorde det. 

4.3.3 Personliga incitament 
Det nämndes tidigare att respondenten ifråga sedan två år tillbaka ansvarar för 

revisionsavdelningen vilket gjort att respondenten också fått större ansvar vad gäller att 

introducera nyanställda. Nyanställningar sker i en omfattning av cirka 200-250 nya 

medarbetare varje höst vad gäller för hela företaget. Detta innebär att ”C” varje höst 

ansvarar för en mindre grupp nyanställda. Att få det ansvaret från företagsledningen, att 

vara handledare för nyanställda, infriar en känsla hos respondenten av viktighet och att 

känna sig behövd. ”C” nämner också att det är kul att dela med sig av sina kunskaper, 

inte bara till nyanställda, utan till alla medarbetare för att se andra utvecklas och berikas. 

Samtidigt som respondenten önskar andra framgång genom delgivning av kunskap ser 

respondenten också att denne får mycket tillbaka. ”C” menar enligt följande: ”Man lär 

sig något nytt varje dag”. ”C” exemplifierar kunskapsdelningen med att hålla 

föreläsningar och utbildningar där respondenten finner tillfredställelse att dela med sig 

av sitt kunnande men att människor också lär sig mycket i interaktionen med andra 

människor.  Detta är vad respondenten kallar ”ge och ta”, att kunna förvänta sig en 

gengäld när ”C” hjälper någon annan. ”C” anser heller inte att lönen är den största 

faktorn till kunskapsdelning utan den största belöningen finner respondenten hos sina 

kunder om det arbetet som utförs uppskattas. 

4.4 Medarbetare ”D” 
4.4.1 Bakgrund 
Medarbetare ”D” arbetar som verksamhetskontrollant för en statlig verksamhet där 

arbetsuppgiften är att kontrollera ifall diverse organisationer är verksamma eller inte, för 

att därefter föra in informationen i ett datorsystem. Respondenten har varit anställd 

sedan januari 2013, och den sektion som respondenten arbetar på består av 23 personer 

varav samtligas arbetsuppgifter är liknande, men ändå inte samma. Företaget innehar 

således viss grad spetskompetens.  

Vid anställning gavs litteratur innehållande förhållningsregler samt en tilldelad mentor. 

Respondenten nämner att mentorskapet hade stor betydelse vid introduktionsprocessen, 
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medan de förhållningsregler som ”D” fick tillhanda till stor del tolkats som oväsentlig. 

Anledningen till detta, enligt respondentens tolkning, var att innehållets utformning 

skrivits av fel personer – personer som inte varit aktiva i de arbetsuppgifter som 

förhållningsreglerna berör, och brast därmed i kompetens att utforma dessa.  

De arbetsuppgifter och de initiativ som tillhör ”D”:s tjänst, sker enligt respondenten helt 

individuellt. Alla beslut tas av medarbetarna själva. Dock menar ”D” enligt följande 

citat att: ”Man kan inte allt...”, och behöver därmed i många fall utöka den individuella 

kunskapsbanken och fråga vederbörande. 

4.4.2 Organisationen & dess inre liv 
Den företagskultur som ”D” upplever och tolkar är stressfri och ”väldigt” öppen, i en 

jämförelse med tidigare ”stela” arbetsplatser. Stressfritt nämns i den bemärkelse att de 

inte har några deadlines för de mål som är uppsatta, och med öppenhet syftar ”D” på att 

konkurrens och rivalitet är obefintligt. Detta beskrivs med respondentens egna ord 

enligt följande: ”Jag upplever ingen rivalitet över huvudtaget. Antagligen beror detta 

på att vi har olika arbetsuppgifter, samt att vi inte konkurrerar om några belöningar. 

Och även fast vi inte arbetar i team här, så anser vi varandra som vänner och vill 

därmed att det ska gå bra för alla”. Vid de tidigare arbetsplatser som ansetts som stela, 

kände ”D” en begränsning i kunskapsdelningsprocessen. Där respondenten inte ville 

fråga vem som helst om hjälp, eftersom det tolkades vara påträngande.  

Respondenten tolkar även att företaget arbetar mot en ”öppenhet” i den mån att 

avdelningen som ”D” arbetar på inte har några kontor med stängda dörrar. Företaget 

nämns arbeta mot att få bort dessa ”stängda dörrar” i syfte att få en ökad interaktion och 

ökade diskussioner medarbetarna sinsemellan. Vilket ”D” nämner att de även arbetar 

med utanför arbetsplatsen. Medarbetarna tar initiativen och styr upp vänskapliga träffar 

på fritiden samt att de har utsett en ”festkommitté” som styr upp olika typer av events i 

syfte att öka gemenskapen och på så sätt arbeta bättre tillsammans. Det interna och 

externa företagsklimatet innefattar alltså en vänskaplig hjälpsamhet medarbetarna 

sinsemellan med ett ”ge och ta” – förhållande. De delar samma värderingar som i sin 

tur är fördelaktig för det gemensamma kunskapsutbytet. 

”D” nämner under intervjun att det inte finns något monetärt belöningssystem eller 

belöningar i materiella ting mer än den enskilda lönen. Det är dock vanligt att chefer 

och medarbetare ger emotionell uppmärksamhet vid utmärkande prestationer, som 
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belyses enligt följande citat: ”Det var ett tillfälle då mitt arbete blivit granskat, då 

chefen uppmärksammade att jag utfört mitt arbete på ett nytt och smidigare sätt, som 

också framfördes inför mina kollegor under ett torsdagsmöte. Chefen berömde mig och 

uppmanade mina kollegor att fråga mig ifall de själva skulle arbeta med något 

liknande. I situationen blev jag glad och kände mig viktig, såväl som uppskattad och 

behövd.”  Respondenten menar att motivationen att dela sin kunskap och sin hjälp 

ökade i och med detta eftersom det tolkades vara ett betydande bidrag till 

organisationen.  

4.4.3 Personliga incitament 
Med den frihet och det ansvar som råder i arbetsuppgifterna, vill ”D” utföra ett bra jobb 

eftersom det faktiskt är ”D” som ansvarar för det resultat som presenteras. 

Respondenten vill därför framstå som kompetent och vara ett positivt bidrag till 

företaget i helhet, och för att åstadkomma detta krävs en hjälpande och tillmötesgående 

inställning menar respondenten, som citeras enligt följande: ”Det finns ingen poäng att 

inte dela sin kunskap, det känns naturligt. Alla tjänar ju på det!”. Därför sker det också 

enligt respondenten att de meddelar och upplyser varandra om nytillkommen 

information som kan tänkas beröra vederbörande. Dock framgår det att ”D” tycker det 

är betydligt enklare att fråga och hjälpa någon som är trevlig, eftersom bemötandet 

sprider en känsla av trygghet. 

4.5 Medarbetare ”E” 
4.5.1 Bakgrund 
Medarbetare ”E” har över 40 års erfarenhet i en bransch där det krävs stora 

kvalifikationer för att kunna utföra ett säkert arbete som motsvarar samhällets krav. ”E” 

är sedan en tid tillbaka pensionerad men känner stor tillhörighet till branschen och det 

företag som respondenten varit anställd hos, vilket gjort att ”E” fortfarande är verksam i 

branschen. Företaget som ”E” huserar hos är medelstort med cirka 30 anställda, vars 

främsta ståndpunkt riktar sig mot kvalitet. ”E” har även startat en egen firma som 

konsult inom branschen. 

4.5.2 Branschen 
”E” berättar under intervjun hur branschen är på nedgång, framförallt vad gäller 

kunskapen, vilket hänvisas till politikers oförmåga att inte inse betydelsen av behövliga 

satsningar i branschen. Samtidigt finns heller inga renodlade utbildningar som är direkt 
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kopplade till branschen vilket skiljer sig från förr där respondenten menar att det 

praktiska stod i fokus. ”E” gick till en början som lärling och menar att det praktiska är 

en grundförutsättning för att förstå helhet kring branschen. Idag menar respondenten att 

nya medarbetare kommer direkt från olika utbildningar vilket gör att de saknar den 

praktiska erfarenheten. Samtidigt är ”E” medveten om att det finns mycket att lära av 

den nya generationen vad gäller teknologins framfart. Det måste till ett ”ge och ta” 

förhållande där den äldre genrationens mer praktiska erfarenheter måste sättas i relation 

till den nya generationens kunskaper vad gäller det mer teoretiska och teknologiska. 

Den äldre generationen är inte uppväxta med sådan utvecklad teknologi samtidigt som 

den nya generationen saknar den praktiska erfarenheten. ”E” menar att ”kunskapen förr 

fanns i huvudet på folk, idag finns den i datorn” varpå respondenten ytterligare påvisar 

betydelsen av att lära av varandra. Datorn är ett utmärkt verktyg för att bevara kunskap 

men att den kunskapen också måste omsättas i praktiken. Respondenten ser därför det 

som sin uppgift att vidare sprida sina kunskaper och lära ut de mer praktiska 

erfarenheterna till den nya generationen. ”E” ser heller ingen anledning till varför denne 

inte skulle dela med sig av sina kunskaper och belyser detta genom att ”kunskap ska 

användas, den ska inte tas med ned i graven”. 

4.5.3 Organisationen & dess inre liv 
Det är enligt ”E” fördelaktigt om organisationer frångår den hierarkiska uppbyggnaden 

och riktar sig mer mot platt organisation för att främja kommunikationen. ”E” har under 

sina verksamma år haft en rad olika förtroendeuppdrag och varit delaktig i både 

hierarkiska organisationer och platta organisationer och ser stora skillnader i framförallt 

hur kunskapsdelningen flödar i de båda organisationsstrukturerna. Hierarkiska 

organisationer tenderar enligt respondenten att skapa mer konkurrens bland 

medarbetarna där de oftast ser sin personliga utveckling och klättrandet i hierarkin som 

mer betydande snarare än att jobba tillsammans mot gemensamt lärande och uppsatta 

mål. I det företag som ”E” företräder idag jobbar ”E” mer mot en 

kommunikationsfrämjande struktur vilket respondenten menar uppmuntrar till bättre 

kunskapsdelning. Detta är enligt respondenten en grundförutsättning för komma nära 

andra medarbetare och att en lagkänsla uppstår. En öppen kultur är att föredra då det av 

”E” tolkas kunna hantera komplexa situationer lättare, speciellt i den komplexa bransch 

som ”E” förhåller sig i. Detta är också något som ”E” uppmärksammat under sina 

verksamma år då organisationer förr kunde uppfattas som mer ”diktaturliknande” kontra 

mot vad som idag uppfattas som mer öppet där allas delaktighet är betydande. 
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4.5.4 Personliga incitament 
”E” anser att dela sin kunskap är naturligt och att det i allra högsta grad är beroende av 

vilken personkemi som finns för olika medarbetare. ”E” berättar om ett typfall där en 

kollega haft bekymmer med en annan medarbetare och att sådana personliga krockar är 

mycket problematiska för både personerna och organisationen att hantera. 

Respondenten menar att en öppen kultur främjar goda samarbeten och att personkemin 

således förbättras då de jobbar tillsammans mot uppsatta mål. Vidare anser 

respondenten att människor måste trivas med sitt jobb och den branschen de verkar i 

eftersom det stimulerar till bättre kunskapsdelning. Om medarbetare frågar 

respondenten om någon form av kunskapsutbyte tycker ”E” att det är roligt att delge 

kunskap och känslan av viktighet uppstår då ”E” kan hjälpa andra. Med över 40 år i 

branschen har även ”E” i olika sammanhang uppmärksammats för sitt kunnande vilket 

för respondenten inneburit en känsla av att vara respekterad och uppskattad vilka enligt 

respondenten är viktiga incitament till viljan att dela sina kunskaper. 
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5 Analys 

I analyskapitlet har vi analyserat och jämfört materialet från intervjuerna mot den teoretiska 

referensramen som utarbetats under arbetets gång. Vi vill via analysen få ökad förståelse för hur 

medarbetare ser på att vilja dela sin kunskap, mer specifikt vilka incitament som ligger till grund för 

detta.  

5.1 Organisationen & dess inre liv  
Det framhålls av Bolman & Deal (2005) huvudsakligen två organisationsformer som i 

olika utsträckningar påverkar den personliga handlingsfriheten. Det talas då om de 

vertikala och horisontella perspektiven där det vertikala ses som mer hierarkiskt 

uppbyggd. En sådan hierarkisk organisering tenderar i större utsträckning begränsa 

handlingsfriheten då överordnade enheter styr underordnade enheter genom formella 

befogenheter. Vidare menar Ax m.fl. (2009) att det horisontella perspektivet kommit att 

bli mer intressant då företagsmiljön förändrats i många avseenden. Detta perspektiv är 

mindre formaliserat vilket skapar bättre förutsättningar för integration och 

kommunikation jämfört med det vertikala perspektivet. Handlingsfriheten ökar då ett 

horisontellt synsätt inte begränsas av formaliteter (Bolman & Deal 2005). I relation till 

respondenternas uttalanden där det frekvent talas om organisationen som en 

grundförutsättning för kunskapsdelning framhålls av samtliga respondenter att en platt 

organisation eller horisontellt synsätt är att föredra. Medarbetare ”C” belyser detta 

genom att beskriva hur företaget som ”C” förhåller sig förändrats över tid. Förr fanns 

vad ”C” menar ett ”revirtänk” där klättrandet inom den hierarkiska ordningen sågs som 

mer betydande än att jobba gemensamt mot uppsatta mål. Klättrandet inom 

organisationen menar ”C” begränsade kunskapsdelningen då konkurrens bland 

medarbetare infann sig. Idag ser det enligt ”C” annorlunda ut efter att problemet 

uppmärksammades vilket gjorde att företaget investerade mycket tid och pengar i sina 

medarbetare. Fokuseringen på medarbetare har lett till en mer decentraliserad 

organisation där öppenheten och kommunikationen är framträdande. Det som Bolman 

& Deal (2005) menar med att horisontella organisationer skapar bättre förutsättningar 

för integration och kommunikation går inte minst att se även på Medarbetare ”E:s” 

uttalanden där det framgår att de platta organisationerna anses vara mer 

kommunikationsfrämjande. I likhet med ”C” återgavs av ”E” berättelser från tidigare 

erfarenheter från arbetslivet då organisationsformerna kunde tyckas vara mer 
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”diktaturliknande”. Vidare menar ”E” att det som respondenten talat kring 

kommunikationsfrämjade också har stor inverkan på hur kunskap flödar i 

organisationer. Genom platta organisationer tolkas människor komma närmre andra 

medarbetare som gör att en lagkänsla uppstår. Denna lagkänsla som ”E” upplever 

återfinns även hos Medarbetare ”A” där organisationen är platt och öppen och en positiv 

inställning till att arbeta gemensamt, att peppa varandra för att uppnå gemensamma mål. 

Diskussionerna kring platta organisationer framhävs även på ett positivt sätt av 

Medarbetare ”B” där respondenten menar att det företag som ”B” förhåller sig i också 

jobbar mot en mindre formaliserad organisering. Det finns inte i större utsträckning 

någon hierarkisk ordning och ”ingen konkurrens att klättra inom organisationen” som 

skulle kunna inverka negativt på kunskapsdelningen. Noterbart är hur de tre (”B”, ”C” 

och ”E”) påpekar hierarkier som bidragande till att konkurrens bildas vilket direkt 

inverkar negativt till hur kunskapen flödar i organisationer.  

De diskussioner som förts hittills har mestadels behandlat organisationen och dess 

struktur som en grundförutsättning för kunskapsdelning. Samtliga respondenter 

förespråkar ett öppet företagsklimat där interaktion och kommunikation främjas, vilket 

oftast är resultatet av platta organisationer eller ett horisontellt synsätt enligt Bolman & 

Deal (2005). I mindre formaliserade organisationer ökar handlingskraften och att kunna 

påverka sitt arbete är enligt Ax m.fl. (2009) ett viktigt inslag när det gäller 

medarbetarskap. Medarbetarskap i sin tur utgör en viktig grund i platta organisationer 

vilket framgår i Tengblads (2007) modell som namngivits medarbetarskapshjulet. 

Modellen utgår från att öka samspelet på en arbetsplats genom fyra samverkande 

begrepp: öppenhet, gemenskap, engagemang och ansvartagande. Om det finns 

förtroende på en arbetsplats ökar det enligt Tengblad (2007) möjligheterna till bättre 

samarbete och gemenskap. Dessa leder i sin tur till ökat engagemang och 

meningsfullhet vilket är förutsättningar för viljan att ta ansvar och initiativ. Genom ökat 

initiativtagande ökar också förtroendet (Tengblad 2007). Den öppenhet som samtliga 

respondenter upplever i respektive organisation är anmärkningsvärd i den bemärkelse då 

det berör kunskapsdelning. Medarbetare ”D” nämner exempelvis att öppenheten i 

organisationen motverkat konkurrens och rivalitet och hänvisar till att tidigare upplevda 

arbetserfarenheter som varit stela och begränsat kunskapsdelningen. Öppenheten har för 

respondenten inneburit ett mer inbjudande klimat där exempelvis dörrarna inte hålls 

stängda i syfte att öka interaktionen bland medarbetarna. Ett lika tydligt exempel av 

öppenhet återges av Medarbetare ”C” som också påvisar öppenheten genom öppna 
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kontorsdörrar på sin arbetsplats. Denna symbolik är enligt dessa respondenter 

representativt för organisationens öppenhet. Många respondenter nämner också att en 

öppen miljö bidrar till att alltid få svar på frågor och funderingar. I relation till hur 

Tengblad (2007) beskriver hur medarbetarskapshjulet fungerar och att de fyra 

begreppen som beskrevs ovan samverkar finns en tydlig koppling till respondenternas 

uttalanden. Enligt Tengblad (2007) är en orsak till att många problem på en arbetsplats 

inte blir lösta är ofta beroende på att en öppen kommunikation saknas. Brist på öppenhet 

kan bero på avsaknad av förtroende till chefer eller medarbetare. Viktigt är därför att 

kommunikationen är öppen och ärlig för att lösa olika slags problem och att få 

medarbetare att känna trygghet samt att det finns en personlig kontakt och relation. 

Samarbeten stärks om det finns bra gemenskap mellan medarbetare. För välbefinnandet 

är det av mycket stor betydelse att medarbetare upplever en känsla av meningsfullhet i 

arbetsutförandet. För att det ska kännas meningsfullt måste förtroendet till och att kunna 

få inflytande över sitt arbete. Att få inflytande i sitt arbete framgår tydligt i ”B:s” 

organisation där medarbetare ges ”frihet under ansvar”. Således har medarbetarna på 

den organisationen möjligheter att påverka sitt arbete och utförande vilket är ett viktigt 

inslag i Tengblads (2007) modell. Initiativförmågan ökar när handlingsutrymmet att 

kunna påverka sitt arbete är möjligt. När medarbetare visar prov på initiativförmåga blir 

arbetsplatsen oftast mer dynamisk och kreativ. En ökad ansvarskänsla uppstår och 

därigenom förbättrat förtroende för organisationen i sin helhet (Tengblad 2007). I 

koppling till de fyra samverkande begreppen så går det urskilja hos respondenterna hur 

öppenheten leder till att en starkare gemenskap uppstår vilket i sin tur leder till ökad 

lagkänsla och att arbeta tillsammans mot uppsatta mål. ”B” beskriver öppenheten i 

likhet med ”A”, att arbeta tillsammans med andra infriar en ansvarskänsla som vill leva 

upp till. Då gäller det att hjälpas åt och därför finns ”inga stora barriärer” för att dela 

sin kunskap. ”C” och ”E” menar å sin sida att öppenheten leder till delaktighet och 

därför vill vara med och dela kunskap till andra.  I samband med den öppenhet som 

respondenterna talar om kan det urskiljas ord som ansvarskänsla, delaktighet, 

gemenskap och förtroende vilket är starkt kopplat till Tengblads (2007) teorier om 

medarbetarskapshjulet.  

Öppenheten, att känna gemenskap, ansvar, delaktighet och förtroende är, förutom 

viktiga inslag i medarbetarskap, också nära kopplat till den företagskultur som 

föreligger respondenternas organisationer. Ax m.fl. (2009) menar att företagskulturen 

påverkar hur personer kommunicerar, fattar beslut, utför olika handlingar och så vidare. 
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Det är också något som kommit att bli intressant när det talas om mindre formaliserad 

styrning. Det är svårt att inte se en koppling till respondenternas respektive 

organisatoriska öppenhet kopplat till kulturen. Alvesson (2009) nämner i sammanhanget 

att en positiv företagskultur knyter medarbetare närmre varandra vilket är starkt kopplat 

till många respondenters uppfattningar om den gemenskap som återfinns i deras 

organisation. Detta kan hänföras till Medarbetare ”C” där respondenten i tidigare 

arbetsförhållande verkat för ett företag utomlands. Respondenten berättar att där funnits 

en mer stängd kultur än vad som upplevs i det företag som ”C” förhåller sig i idag. 

Ingen kommunikation och förhållandevis mer konkurrensutbrett vilket gjorde att 

respondenten heller inte kände motivation att dela med sig av sin kunskap. Medarbetare 

”B” och ”E” beskriver liknande utsagor där ”B” uppfattar det positivt att inte känna sig 

kontrollerad (öppen kultur) och ”E” som tidigare nämnts kring tidigare 

arbetslivserfarenheter varit begränsad av ”diktaturliknande” organisationer (stängd 

kultur). Även Medarbetare ”D” har upplevt arbetserfarenheter på mer stängda miljöer 

där det känts påträngande att fråga om något slags kunskapsutbyte. Här kan skillnader 

uppfattas i hur öppen kontra stängd kultur inverkar på medarbetares vilja att dela sin 

kunskap. Öppen kultur är genomslående kunskapsdelningsfrämjande om det utgås från 

respondenternas uttalanden. 

En naturlig konsekvens av platta organisationer är att det enligt Ax m.fl. (2009) följs av 

en stark företagskultur, medarbetarskap och lärande. Lärande i dessa sammanhang 

uppkommer ur den inflytelserika och öppna kultur som uppstår då platta eller 

horisontella organisationer oftast fokuserar på att integrera och samordna människor. 

Det finns alltså större intresse för medarbetarna och deras inflytande i organisationen. 

Det talas då om hur arbetet kan utföras till det bättre (Ax m.fl. 2009). I exempelvis 

Medarbetare ”A:s” organisation finns utförlig statistik kring varje medarbetares 

prestationer. Att ha möjlighet att se vad som personligen kan förbättras ökar enligt ”A” 

initiativtagandet att fråga andra om kunskapsutbyte. Medarbetarna i den organisationen 

vet att om de vill utveckla sig själva måste de också hjälpa andra. Det finns ett 

gemensamt lärande i ”A:s” organisationen som ökar kunskapsdelningen. Enligt Roth 

m.fl. (2002) krävs ett ömsesidigt intresse av att hjälpa varandra om erfarenhetsutbyte 

ska uppstå. Det måste till en öppen kommunikation mellan de anställda i det vardagliga 

arbetet och även social kompetens, att kunna bete sig och samarbeta i många olika 

sammanhang samt att se varandra som mångfacetterade medarbetare (Roth m.fl. 2002). 

Hos många av respondenterna går det att urskilja hur kunskapsdelning sker via lärandet. 
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Många respondenters organisationer anordnar aktiviteter utanför jobbet samt olika 

utbildningar för att stimulera erfarenhetsutbyten och integration med andra medarbetare. 

Detta, att utforma sociala aktiviteter och utbildningar, är exempel på hur kunskap kan 

spridas och vad Ax m.fl. (2009) menar hur organisatoriskt lärande kan komma till stånd. 

Sammantaget finns en överensstämmelse med teoretiska utgångspunkter och 

respondenternas uttalanden om hur platta organisationer möjliggör öppnare kulturer 

som ger goda förutsättningar för lärande och medarbetarskap. Detta är en 

grundförutsättning för att kunskap ska delas. 

5.2 Personliga incitament 
Enligt Hislop (2005) påverkas viljan att dela sin kunskap oftast av sociala och kulturella 

aspekter. Kunskapsdelningen kan begränsas av att konflikter i olika frågor som rör 

relationen till medarbetare och/eller organisationen uppstår. Det kan också handla 

huruvida medarbetare behandlas på arbetsplatsen, oroligheter över sin kunskap och 

vilket organisatoriskt engagemang som finns. Det mest omskrivna är dock enligt Hislop 

(2005) det incitament som behandlar förtroendet i olika relationer. Medarbetare ”E” 

anser i dessa sammanhang att personkemin är avgörande för att dela sin kunskap och 

goda samarbeten ska uppstå. Respondenten minns särskilt en situation där en kollega 

hade konflikter med en annan medarbetare och att detta innebar stora konsekvenser för 

både personerna i fråga, men även för organisationen att hantera. ”B” menar också, i 

likhet till ”E”, att kunskapsdelningen är beroende på vilken tillit och vilket förtroende 

som finns till olika medarbetare. Finns ett förtroende är det större sannolikhet att 

kunskap delas. Hau m.fl. (2013) talar om yttre och inre motivation i relation till 

kunskapsdelning och menar att dessa två faktorer är viktiga att ta i beaktning. Yttre 

motivation behandlar huruvida medarbetare drivs av förmåner och belöningar för att 

dela kunskaper medan inre motiverade medarbetare tycker det är roligt att få dela med 

sig av sin kunskap och att hjälpa andra. De ser beroendeförhållandet i att få dela med sig 

av sin kunskap och att få ta del av andras kunskaper (Hau m.fl. 2013). Ur ”A:s” 

perspektiv ökar motivationen att dela kunskap vid monetära eller materiella belöningar, 

eftersom det påvisar att vederbörande gjort ett bra jobb. Detta kan ske i monetär form 

vilket kan ses som en yttre motivation. ”C” å sin sida menar att monetär belöning inte 

motiverar respondenten i samma utsträckning som ett erkännande hos exempelvis en 

kund. Det är genomgående för vad de flesta respondenter säger, att om bra arbete 

uppmärksammas så motiverar det till kunskapsdelning eftersom det infriar en känsla av 
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att vara viktig och behövd. Likadant sker om andra medarbetare frågar om någon form 

av kunskapsutbyte, en känsla av att vara kunnig och viktig uppstår då. Dessa incitament 

kan kopplas till vad Hau m.fl. (2013) benämner inre motivationer. Medarbetare ”D” 

exemplifierar detta stadium av inre tillfredställelse då en ny lösning kring hur 

respondenten på ett smidigare sätt kunde avregistrera kunder. Denna lösning 

uppmärksammades under ett torsdagsmöte inför andra medarbetare vilket gjorde att 

respondenten kände sig värdefull som infriade en känsla av viktighet. 

Bolman & Deal (2005) menar att praktiskt taget alla människor har en hierarki av 

emotionella behov, vilket innefattar grundläggande säkerhet, skydd, behov av respekt, 

tillfredsställelse och känsla av att uträtta något. En sådan behovshierarki presenteras av 

Maslow (1987) där första steget är fysiska behov som sedan följs av trygget, 

gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Dessa faktorer måste i tur och 

ordning uppfyllas för att uppnå nästa steg i hierarkin. De är dessutom viktiga för företag 

för att tillgodose sin medarbetare för att bli framgångsrikt (Maslow 1987). Det uppfattas 

en nära koppling till behovshierarkin och de uttalanden som respondenterna står för. För 

att motivera till kunskapsdelning måste det finnas en gemenskap på arbetsplatsen och en 

känsla av uppskattning som tidigare nämnts. Gemenskapen återfinns i många av 

respondenternas uttalanden där de oftast sätts i relation till vad de kallar ett ”ge och ta” 

förhållande. ”C” förväntar sig en gengäld ifall ”C” hjälper någon annan samtidigt som 

”C” tycker det är roligt att dela kunskap för att se andra utvecklas och berikas. ”B” 

känner också igen sig i ”ge och ta” förhållandet där ”B” menar att ”om jag hjälper 

någon, hjälper denne mig”. En grundläggande förutsättning är enligt ”E” att de trivs 

med sitt arbete och den bransch de verkar i. ”E” nämner att det i olika sammanhang 

givits olika förtroendeuppdrag på grund av sin kunskap vilket infriat en känsla av 

viktighet och känslan av att känna sig respekterad. ”E” menar också på detta ”ge och 

ta” förhållande, som de flesta andra respondenter framhävt, och sätter detta i relation till 

rådande generationsskifte där det ses som viktigt att lära av varandra. Den yngre 

genrationens mer teoretiska kunskap måste användas tillsammans med den äldre 

generationens mer praktiska erfarenheter. ”E” avslutar detta med att säga: ”kunskap ska 

användas, den ska inte tas med ned i graven”.  
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6 Slutsats 

Kandidatsuppsatsens slutsats lyfter fram vilka incitament som kommit fram och som ligger till grund för 

att medarbetare ska viljan att dela sina kunskaper till andra. Slutsatsen svarar därmed på 

kandidatuppsatsen syfte och problemformulering.  

Vår studie visar tydligt att en grundförutsättning för att kunskap ska delas är beroende 

på hur organisationen är uppbyggd och vilket företagsklimat som finns. Respondenterna 

föredrar plattare organisationer där ett öppet klimat främjas. Plattare organisationer 

framställs som kommunikations- och interaktionsfrämjande, vilket möjliggör ökad 

kunskapsdelning bland medarbetarna. Respondenterna anser att hierarkier i större 

utsträckning begränsar kunskapsdelningen då framförallt större konkurrens bildas bland 

medarbetarna, även avsaknad av kommunikation och interaktion upplevs. I mindre 

formaliserade organisationer anser respondenterna att konkurrensen minskar då 

fokuseringen inte riktar sig att klättra inom organisationen, vilket anses vara vanligt 

förekommande i hierarkiska organisationer. Istället menar respondenterna att en 

lagkänsla uppstår i mindre formaliserad organisering där de gemensamt vill jobba mot 

uppsatta mål.  

Öppenheten förespråkas också ha betydelse då det handlar om att skapa gemenskap, 

förtroende, ansvar och delaktighet. Öppenheten är oftast ett resultat av mindre 

formaliserad organisering och de ovan beskrivna begreppen är ur respondenternas 

tankar viktiga incitament för att kunskap ska delas. Att få handlingsfrihet att påverka sitt 

arbete, gemenskap att arbeta tillsammans mot uppsatta mål, känna sig delaktig och att 

det som utfärdas uppskattas. Skillnader i hur öppen kontra stängda miljöer har uppfattas 

kan tydligt ses hos respondenterna där stängda miljöer oftast inneburit en känsla av 

sänkt motivation och där det känts påträngande att fråga andra om någon form av 

kunskapsutbyte. Därför ses istället öppen kultur som mer inbjudande till samtal och 

kunskapsutbyte vilket återgavs i symbolisk form av ett par respondenter där de ville 

påvisa öppenheten genom öppna kontorsdörrar hos varje medarbetare på sin arbetsplats. 

Samtidigt menar respondenterna att olika sidoaktiviteter såsom utbildningar och andra 

sociala aktiviteter är en förutsättning för kunskapsdelning och nära kopplat till det som 

nämnts angående interaktion med andra medarbetare. 

Med organisationen som grundförutsättning för kunskapsdelning bryts detta ned till 

individnivå där det också handlar om personliga incitament. Respondenterna menar att 
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viljan att dela sin kunskap i allra högst grad beroende av vilken personkemi finns. Finns 

stor tillit och förtroende finns det inte mycket som står i vägen för att vilja dela sina 

kunskaper till andra medarbetare. Det talas också om känslan av viktighet när andra 

medarbetare frågar om någon form av kunskapsutbyte. Detta leder i sin tur till att känna 

sig behövd och uppskattad för de kunskaper som personen i fråga besitter. Det framhävs 

också att det är naturligt och kul att dela sina kunskaper för att se andra utvecklas och 

berikas. Kunskap ska användas och inte gå till spillo och därför ses det som viktigt att 

medarbetarna trivs med sitt arbete och den bransch de verkar i. 

Vi författare tolkar, utifrån material givet av samtliga respondenter, ett mönster. Ett 

mönster som visar att medarbetarnas vilja att dela sin kunskap starkt är kopplat till 

uppfattningen att få belöningar i diverse olika former. Kunskapsdelningen framgår först 

och främst vara mest gynnsam i en öppen företagskultur där värderingar delas, 

kommunikation och interaktion främjas, men att det viktigaste incitamentet tolkas av 

oss författare ligga i medarbetarnas förväntningar att vid kunskapsdelning få någonting i 

gengäld. Monetära och materiella belöningar är lätta att förstå i hur de erhålls 

(vanligtvis vid uppfyllandet av olika mål). Förutom materiella belöningar kan 

belöningar också avse icke-materiellt, även kallat emotionella belöningar. Emotionella 

belöningar avser exempelvis att få beröm verbalt, känna delaktighet, tolkningen att själv 

i framtiden få ta del av väsentlig kunskap vid behov. Ur det här, med olika former av 

belöningar, tolkar vi det som att ett viktigt incitament för att dela sina kunskaper är 

beroende på varje medarbetares önskan om att upprätthålla sin egen status. Vi kan se att 

många av respondenterna delar sina kunskaper då de känner sig viktiga, behövda, 

respekterade, få förtroende, känna tillhörighet och så vidare. Vi menar för att 

upprätthålla statusen av exempelvis viktighet uppfattas det ha betydelse att fortsatt ge 

ifrån sig något, exempelvis kunskap. I utbyte får man då fortsatt en känsla av att vara 

viktig medan motparten erhåller ny kunskap. Det handlar om ett ”ge och ta” och/eller 

ett utbytesförhållande där belöningen eller det som ges inte behöver komma tillbaka i 

samma form, bara det kommer tillbaka i en form som för vederbörande tolkas ha värde. 

Sedan är det individuellt vilken belöning som anses vara mest värdefull. Vår studie 

visar att både materiella och icke-materiella belöningar vid kunskapsdelning 

förekommer.  
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7 Reflektioner 
Vi vill först och främst börja med att säga att vi tycker att det har varit ett intressant 

projekt i att öka förståelsen för varför medarbetare delar sina kunskaper. Ämnet som 

behandlades har också berört oss och de intervjuer vi genomfört hos våra respondenter. 

Vi tänker då framförallt på hur villiga respondenterna har varit att delge sin syn på 

kunskapsdelning till oss under intervjuerna. Vi har dock inte känt att respondenterna har 

hållit inne på viktig information utan snarare tvärtom. Det har känts naturligt och i vissa 

fall har respondenterna delat information som uppfattats vara mer hemlighetsfull. Det 

har också kunnat ses hos några respondenter där de efter intervjun velat visa runt på 

kontoret och berätta mer ingående om företaget. Det talar om ett starkt förtroende oss 

emellan och vi tycker att detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till, att skapa en naturlig 

miljö, speciellt då ämnet behandlar liknande område. Under intervjuerna har vi märkt att 

medvetenheten hos respondenterna har ökat kring kunskapsdelning och att de i större 

utsträckning förstått varför företaget gör si och så, varför det investeras mycket tid och 

pengar i medarbetarna, varför det ges frihet under ansvar och så vidare. 

Till vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att studera vilka typer av 

kunskaper det är medarbetare delar med sig av. Vi har ju som sagt ökat förståelsen för 

varför medarbetare delar sina kunskaper, men inte berört vilken typ av kunskap som 

delas. Vi tänker då framförallt kring tacit kunskap eftersom det enligt teorier är svårare 

att överföra till andra eller kanske helt omöjligt. Går det eventuellt mäta överförbarheten 

av tacit kunskap eller inte och hur pass mycket av den kunskap som delats har omsatts 

hos motparten. 

En annan intressant aspekt hade varit att göra undersökningen i större omfattning, det 

vill säga med fler respondenter – i syfte att se om resultatet som rapporten mynnat ut i 

skulle kunna generaliseras.  
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