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Abstract:

The main aim of this thesis is to explore how members of a certain Facebook-group, i.e. Save the 
Food – Malmö, share knowledge with each other. The main research questions in this thesis adress 
whether the selected social media channel, i.e. Facebook, help to enhance this member-to-member 
knowledge sharing process, and what kind of knowledge is being shared. 

The thesis is based on theories that provide an overview of how knowledge is considered to be 
shared in the best ways across social media and what limitations these may have.  Therefore, the 
theoretic  framework  is  primarily  based  on  knowledge  management  research  and  knowledge 
management  in connection to social media. The general attitude among the respondents shows that 
social media are an useful tool for networking, information and knowledge sharing and that social 
media are a helpful tool for informal communication between groups members. Even though there 
are some negative attitudes towards Facebook among the respondents, this study shows, however, 
that the respondents still believe that there is considerable potential in using social media in relation 
to networking, knowledge sharing and organizing activities such as dumpster diving.

The thesis is based on qualitative methods. The empirical data were collected through informant 
interviews. The results of the thesis show that social media, in this case Facebook, are used as a  
means  to  share  knowledge  within  the  ”Save  the  food  –  Malmö”  group.  However,  due  to  the 
limitations pertaining to what kind of knowledge can be shared across social media channels such 
as  Facebook  and  others,  the  knowledge  sharing  process  needs  to  be  complemented  with 
interpersonal  interaction  between  the  memebers  in  real  life  to  ensure  the  application  and 
externalisation of the shared knowledge. 

Nyckelord: knowledge management, sociala medier, kunskap, kvalitativ metod, delningsekonomi, 
dumpstring, matsvinn, Facebook, kollaborativ ekonomi 

3



Innehållsförteckning

1. Inledning och bakgrund.                                                                                                          s.5-7

            1.1 Bakgrund                                                                                                
            1.2 Problemformulering                                                                               

2. Syfte och forskningsfrågor.                                                                                                      s.8-9

2.1 Syfte                                                                                                       
2.2 Forskningsfrågor                                                                                    
2.3 Avgränsning                                                                                           
2.4 Uppsatsens disposition                                                                          

3. Studiens teoretiska utgångspunkt.                                                                                      s.10-19 

3.1 Tidigare forskning 
3.2 Teoretiskt ramverk                                                                                 

3.2.1   Kunskap                                                                                      
3.2.2   Kunskapsdelning och Knowledge Management 
3.2.3   Sociala medier och kunskapsdelning

3.3 Forskningsperspektivet

4. Metodval och datainsamlingsmetod.                                                                                  s.20-24 

4.1 Metoddiskussion
4.2 Semi-strukturerade djupintervjuer
4.3 Forskningsetik

5. Resultat djupintervjuer                                                                                                            s.25-36  

           5.1 Intervju Frida
           5.2 Intervju Anton 
           5.3 Intervju Heather 
           5.4 Intervju Jonas 
           5.5 Intervju Victoriya 
 

6. Resultat och analys                                                                                                                   s.37-44  

          6.1 Diskussion resultat djupintervjuer
          6.2 Slutsats
          6.3 Forskningsreflektion
          6.4 Förslag på vidare forskning

Referenslista                                                                                                                              s.45-48

Bilagor                                                                                                                                             s.49

4



1. Inledning och bakgrund

Nedan följer en redovisning av studiens bakgrund och problemformulering.

1.1 Bakgrund

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation Food and Agriculture Organization of the United 
Nations  (FAO) står  livsmedelsproduktionen för en mycket  stor  del  av människans påverkan på 
klimat och miljö (FAO, 2013; Schütt, 2015, s. 100). Samtidigt uppgår matsvinnet i världen till 1.3 
miljarder ton årligen (FAO, 2011). Den globala livsmedelsproduktionen har således stor negativ 
påverkan på vår planet men trots detta så slängs ofantliga mängder livsmedel, nära en tredjedel 
(ibid) innan det ens har hunnit nå konsumenten. För Sveriges del innebär detta att svenska hushåll 
slänger runt 35% av all mat som köps in enligt Naturvårdsverket (2012). 

Matsvinn som miljöproblem har således blivit en viktig politisk fråga och ett hett debatterat ämne 
som diskuteras i både i tryckt traditionell media (https://www.svd.se/fn-vill-stoppa-matsvinnet) och 
i sociala medier. Detta pågående resursslöseri har fått människor att reagera och i respons har den 
ofta ideologiskt präglade aktiviteten ”dumpstring” (från engelskans dumpster diving, se Jakobsson, 
2015, s. 16) fått spridning och fäste i Sverige (se bland annat Adervall Berglund, 2015; Jakobsson, 
2015).  Dumpstring  innebär  att  ”dyka”  ned  i  soptunnor  och  containrar  tillhörande  mestadels 
matbutiker (men dumpstring kan även ske i soptunnor tillhörande andra typer av butiker såsom 
klädbutiker med flera) med det uttalade syftet att finna ätbar mat och ta med hem för konsumtion. 
Dumpstring handlar alltså om att ta till vara på saker som annars skulle ha slängts och därmed ha 
producerats  i  onödan (Jakobsson,  2015,  s.  17).  En del   av den mat  som hittas  i  matbutikernas 
soptunnor delas sedan med andra människor utanför närmsta familjen och grannskapet genom bland 
annat  webbsidor  som  Foodsharing  (www.foodsharing.de)  och  Facebook-grupper  som  ”Mat 
bortskänkes  Malmö”  och  ”Save  the  food  Malmö”(www.facebok.com/save  thefoodmalmo  ). 
Dumpstring  går  således  att  betrakta  som en del  av  den så  kallade  delningsekonomin eller  den 
kollaborativa ekonomin.

Delningsekonomin, delandets ekonomi eller samverkansekonomin är mer eller mindre olika namn 
för samma företeelse, nämligen en nygammal typ av ekonomi (bytes, hyres- och låneekonomin) 
som växer sig allt större och får alltfler människor att inse att istället för att äga något så räcker det 
med att ha tillgång till det som efterfrågas oavsett om det är ett verktyg, en skjorta eller en bilfärd 
(Bradley, 2015, s.13). Delningsekonomi innebär nya former av ägande, nya juridiska kontrakt, nya 
former av (mikro)lån med mera kring vilket en hel affärssubkultur har växt fram (Mason, 2017, s. 
16). Delandets ekonomi kännetecknas dock kanske framförallt av delandet av diverse ting (såsom 
kläder,  verktyg  mm),  bostäder  (Air  BnB  och  Couchsurfing)  och  diverse  tjänster  för  transport 
(kollaborativ  samåkning via skjutsgruppen.se eller  alternativ-privattaxi  via Uber) men delandets 
ekonomi innefattar även kunskapsavhängiga initiativ som Sourceforge och GitHub likväl som all 
den information och kunskap som delas via wikihow, Wikipedia och Youtube för att nämna ett fåtal 
(ibid).  Utöver  alla  dessa så existerar det ytterligare tusen och åter  tusentals forum på nätet där 
information  och kunskap delas  mellan miljontals  användare.  Gemensamt för  i  princip samtliga 
ovanstående exempel är att de ofta, men inte alltid, är knutna till någon typ av digital plattform där  
kommunikation och delning av information och kunskap mellan användarna sker (Bradley, 2015, s. 
17-18 ), vilket är fokus för denna vetenskapliga undersökning.  

Det är framförallt framväxten av digitala plattformar som, tack vare internet och digitaliseringen, 
har underlättat för personer att dela på det de har oavsett om det är materiella ting eller information 
och kunskap (Botsman, 2010, s. 55 och Mason, 2017, s. 15-17). Delandets ekonomi betraktas å ena 
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sidan som en fantastisk möjlighet till minskad miljöpåverkan, nya affärsmodeller och stärkta sociala 
relationer  men  å  andra  sidan  så  betraktas  delandets  ekonomin  som  ett  potentiellt  hot  mot 
välfärdssamhället  (Bradely, 2015, s. 14). Som exempel kan nämnas bland annat osäkerhet i hur 
ekonomiska aktiviteter  inom delningsekonomin ska beskattas och därmed komma samhället  till 
gagn  (loblog.lo.se/avtal-loner-och-arbetsrätt/eld-airbnb-och-farliga-saker),  potentiella  risker  för 
lönedumpning och osäkra arbetsförhållanden inom olika branscher (http://www.politism.se/kawa-
zolfagary/det-ar-inte-delningsekonomi-det-ar-svarttaxi)  samt  juridiska  svårigheter  då 
delningsekonomin stundom utmanar rådande nationella lagar och regelverk (Bradely, 2015, s. 13). 
Delandets ekonomi innefattar både kommersiella och icke-kommersiella delar, det vill säga såväl 
hyra och byta som låna, ge och få. 

Termen kollaborativ ekonomi bygger på det kollaborativa inslaget i delandets ekonomi och som 
betonar att människor är medskapare av varor eller tjänster och inkluderar bland annat aktiviteter 
som byteshandel och kollektivboende samt värden som öppenhet och samverkan (Botsman, 2010, s. 
180). I och med den digitala utvecklingen och internet så har möjligheten och omfånget att dela 
resurser och tillgångar förändrats hävdar Botsman (2010, s. 55). Som exempel kan nämnas att hyra 
ut bostad via Air BnB tillhör den kommersiella delen av delningsekonomi och bör således inte 
betraktas  som  ett  exempel  ur  den  kollaborativa  ekonomin.  Detsamma  gäller  för  den  privata 
taxitjänsten  Uber.  Däremot  så  hör  alternativen  Coachsurfing  och  Skjutsgruppen,  som i  princip 
erbjuder samma sak som Air BnB och Uber, fast utan kostnad, till den kollaborativa ekonomin. Det 
kollaborativa inslaget bygger som sagt på att människor är medskapare av de tjänster eller varor 
som erbjuds. Som ytterligare ett exempel, för att  förtydliga skillnaden mellan den övergripande 
termen  delningsekonomi  och  den  mer  specifika  termen  kollaborativ  ekonomi,  kan  nämnas 
coworking space (http://en.wikipedia.org/wiki/Coworking) som är en form av öppet kontorlandskap 
där användarna får tillgång till dels kontorsplats och dels kontorsutrustning men även ett nätverk av 
i form av andra medlemmar. I detta nätverk delas idéer, kunskap och  kontakter vilket skapar ett 
slags  gemensamt  community  bland  dess  användare  och  som  bygger  på  ett  kollaborativt 
förhållningssätt till varandra (Botsman, 2010, s. 167-169). Det finns en skillnad i hur premisserna 
ser ut  för den vara eller  tjänst som ska konsumeras och det är  ofta antingen den kommersiella 
aspekten  eller  den  kollaborativa  aspekten  som  avgör  om  något  kan  betraktas  att  tillhöra  den 
kollaborativa ekonomin eller inte (Bradley, 2015, s. 17). 

Många människor som verkar inom den kollaborativa ekonomin har ofta ett stor ideologiskt och 
miljömässigt grundat engagemang bakom deltagandet i diverse kollaborativt knutna ekonomiska 
aktiviteter (Bradley, 2015, s. 13). Som exempel kan nämnas klädbibliotek, verktygspooler, ”hoffice” 
och ”wiki-hows” samt mobilappar, sociala medier och webbsidor som användarna använder för att  
skänka bort alltifrån gamla leksaker till, som denna studien delvis kommer att studera, överbliven 
eller ”dumpstrad” mat (se ovan). Maten kan alltså antingen vara över från en middag tidigare på 
kvällen eller så kommer maten direkt från en soptunna, fullt ätbar, ursprungligen från en matbutik i 
närheten. Oavsett om det är verktyg, kläder eller mat som delas så är den gemensamma nämnaren 
ofta  digitala  plattformar  och  väldigt  ofta  används  sociala  medier  som  verktyg.  Den  sociala 
nätverkstjänsten  Facebook används  som en digital  social  medieplattform där  många så  kallade 
grupper  (groups)  och  sidor  (pages)  har  startas  som,  enligt  ovanstående  beskrivning,  kan  sägas 
tillhöra den kollaborativa ekonomin även om Facebook i sig givetvis är en kommersiellt driven 
affärsverksamhet (Martínez & Sandberg, 2017, s. 67). 

Delningsekonomins (inklusive  den kollaborativa  ekonomins)  framväxt  och spridning de senaste 
åren  har,  sammanfattningsvis,  till  stor  del  möjliggjorts  tack  vare internet  och  digitaliseringen 
(Botsman, 2010, s. 56 och Bradley, 2015, s. 17).
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1.2 Problemformulering

I denna uppsats kommer jag framförallt att fokusera på den sociala medieplattformen Facebook och 
i  uppsatsen  så  används  begreppet  sociala  medier  i  betydelsen  webbrelaterade  tjänster  där 
användaren kan konversera, ta del av och utbyta information, länkar, bilder med mera samt ges 
möjlighet att knyta kontakter. Ofta består sociala medier av så kallat användargenererat innehåll och 
som exempel  på  sådana  communities  kan  nämnas  bland  annat  Facebook,  Youtube  och  Twitter 
(Leigert, 2009). Sociala medier kan alltså förstås som digitala plattformar för  användargenererat 
innehåll som tillgängliggörs i ett öppet nätverk av människor (ibid). Det är den digitala och tekniska 
utvecklingen som har gett  upphov till  ett  helt  nytt  sätt  för  människan att  skapa relationer  med 
varandra och på kort tid har sociala medier dessutom fått en alltmer framträdande plats i vår vardag 
och i  den offentliga debatten  (Olsson, 2017, s.  9).  Svenska internetanvändare utgör  ungefär  90 
procent av hela befolkningen och sju av tio internetanvändare använder sig av Facebook som är den 
största sociala medieplattformen (ibid). Miljontals människor lägger mycket tid och energi av sina 
liv för att skapa nya nätverk i framförallt webbaserade nätverk och applikationer, varav många är 
inte  enbart  personliga  utan  detta  nätverkande  rör  även  arbete,  ideelt  engagemang  och 
affärsmöjligheter kopplat till dessa relationsskapande aktiviteter (Åblad, 2011, s. 12). 

Facebook som nämns ovan är en kommersiell social nätverkstjänst som används av miljontals och 
åter  miljontals  människor  dagligen  (Stakston,  2012,  s.  15)  och av  alla  registrerade  Facebook-
användare så besöker 65 procent sidan varje dag (Buchanan, 2015). Facebook används som en plats 
för  att  skapa  nya  (och  upprätthålla  gamla),  relationer,  nätverk,  gemenskaper  och  sammanhang 
(Åblad, 2011, s. 11). På Facebook finns det ett stort antal sidor (pages) ofta kopplade till enskilda 
personer, företag och organisationer samt väldigt många så kallade grupper (groups) som samlar 
medlemmar  intresserade  av  ett  visst  ämne,  en  viss  fråga,  företeelse  eller  aktivitet  (exempelvis 
dumpstring).  I  dessa grupper  samlas personer med gemensamma intressen för att  diskutera och 
utbyta  erfarenheter,  information  och  kunskap  med  varandra.  Liksom  andra  sociala  medier  är 
Facebook  att  betrakta  som  en  sfär  för  mellanmänsklig  interaktion  (handling)  i  allmänhet  och 
kommunikation  i  synnerhet  (Andersson,  2017,  s.  21).  I  dessa  grupper  sker  en  förmodad  och 
omfattande informations- och kunskapsdelning mellan både bekanta och främlingar. Frågan är dock 
hur denna kunskapsdelning egentligen går till, i praktiken, och om grupperna av dess användare 
primärt förstås som en plattform för kunskapsdelning eller först och främst som en social mötesplats 
där  socialisering  och  gemenskap  står  i  centrum? Kan  eller  bör  grupper  på  Facebook  således, 
generellt  sett,  förstås  som  en  plattform  för  kunskapsutbyte  och  lärande  och  hur  upplever 
medlemmar  ur  sådana  grupper  dess  eventuella  funktion  som  en  informations-  och 
kunskapsutbytande digital plattform? Jag vill undersöka hur användarna inte bara använder sig av 
en sådan grupp för kunskapsdelning utan också undersöka hur användarna betraktar och förstår 
deras  medlemskap  i  grupperna  samt,  enligt  deras  förståelse  och  synsätt,  vad  de  anser  vara 
gruppernas primära funktion. 

Eftersom det jag ämnar undersöka handlar om kunskapsdelning så är det framförallt knowledge 
management-litteratur som jag kommer att använda mig av för studien.  Knowledge management 
och  vad  det  innebär  kommer  att  behandlas  utförligare  i  teoriavsnittet  i  kapitel  tre.  Begreppet 
knowledge  management  kan  dock,  i  stora  drag  och  väldigt  kortfattat,  bäst  förstås  som  ett 
paraplynamn  för  många  olika,  men  närliggande  teoretiska  perspektiv  på  frågan  om 
kunskapsöverföring  och  kunskapsdelning  och  innefattar  bland  annat  organisatoriskt  lärande, 
strategic management, innovationer och IKT (Jonsson, 2012).  Uppsatsen ämnar inte att kartlägga 
alla  de  övriga  olika  aktiviteter  som  inkluderas  i  delandets  ekonomi  eller  den  kollaborativa 
ekonomin. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Nedan  följer  en  redogörelse  av  studiens  syfte,  forskningsfrågor,  avgränsning  samt  uppsatsens 
disposition. 

2.1 Syfte

Syftet  med  denna  uppsats  är  att,  ur  ett  Knowledge  management-perspektiv,  undersöka  hur 
användare  inom  den  kollaborativa  ekonomin  använder  sig  av  den  sociala  medieplattformen 
Facebook för att dela information och kunskap med varandra. Syftet  är också att undersöka vilken 
användning och betydelse denna informations- och kunskapsdelning har för de användare som är 
aktiva i Facebook-gruppen ”Save the food – Malmö”.

Till syftet hör även är att även ta reda på vilken eller vilka av Knowledge Management-teorierna 
som bäst förklarar den kunskapsdelning som sker i Facebook-gruppen “Save the food - Malmö”.

2.2 Forskningsfrågor

Studiens forskningsfrågor är följande: 

1. Vad för typ av information och kunskap delas av medlemmarna i gruppen ”Save the Food – 
Malmö”?

2. Hur delas denna information och kunskap?

3. Vilken funktionen fyller gruppen för den enskilda medlemmen? 

Med utgångspunkt från de tre forskningsfrågorna presenterade ovan så är framförallt de enskilda 
användarnas synsätt och perspektiv av särskilt intresse i denna uppsats.  Studien fokuserar således 
både på kunskapens innebörd, hur denna uppfattas och förstås samt vilken funktion och betydelse 
denna kunskapsdelning har för de enskilda medlemmarna i gruppen. 

2.3 Avgränsning

Uppsatsens ämnar endast att undersöka den icke-kommersiella delen av delningsekonomin, det vill 
säga  den  så  kallade  kollaborativa  ekonomin,  och  då  endast  studera  den  informations-  och 
kunskapsdelning som sker på den sociala nätverkstjänsten Facebook. En ytterligare avgränsning är 
att det endast är en specifik Facebook-grupp som ska studeras, nämligen gruppen ”Save the Food 
Malmö”, som är en grupp för så kallade ”dumpstrare” i Malmö-området (se ovan). Via Facebook-
gruppen kan medlemmarna bland annat informerar varandra om vilka matbutiker i Malmö med 
omnejd som erbjuder möjligheten att ”dumpstra”, det vill säga möjligheten att ta överbliven och 
slängd, men fullt ätbar, mat från livsmedelsbutikernas soptunnor samt informera varandra om hur 
man rent praktiskt går tillväga när man dumpstrar eller hur man bör uppträda vid eventuellt möte 
med polis eller väktare. 

Utmaningen med den valda avgränsningen kunskapsdelning i Facebook-gruppen “Save the Food- 
Malmö” är att det eventuellt kan försvåra att dra generella slutsatser om det studerade fenomenet 
utifrån  den  valda  Knowledge  management-teorin.  Det  kan  därför  göra  det  svårt  att  applicera 
teorierna eller delar av teorierna i denna uppsats. Valet att studera Facebook-gruppen “Save the 
Food - Malmö” utgår delvis från ett personligt intresse för ämnet, vilket stärkt mitt engagemang för 
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forskningsfrågorna. Dumpstring som fenomen anser jag vara ett viktigt exempel på ett miljömässigt 
ansvarstagande och en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Att genom sociala medier underlätta för 
spridandet av information och kunskap om aktiviteten är dessutom ett bra sätt att involvera fler 
människor och samtidigt  underlätta för en förbättrad kommunikation mellan medlemmarna. 

2.3 Uppsatsens disposition

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund om delandets ekonomi och kollaborativ ekonomi och hur 
detta  är  kopplat  till  aktiviteten  känd  som  dumpstring.  Därefter  presenteras  uppsatsens  syfte, 
forskningsfrågor, avgränsning och disposition.

Följande kapitel  (kapitel  3) är ett  teorikapitel  som redogör  för  uppsatsens centrala begrepp och 
teorier  kring  kunskap,  kunskapsdelning,  Knowledge  Management  och sociala  medier.  I  samma 
kapitel  redovisas  även  mitt  här  valda   forskningsperspektiv.  I  kapitel  4  presenteras  studiens 
metodval  och  datainsamlingsmetod  samt  en  kortare  metoddiskussion  och  uppsatsförfattarens 
forskningsetiska ståndpunkt. I kapitel 5 presenteras intervjumaterialet och följs upp med en analys 
och slutsats av djupintervjuerna och följs vidare av en forskningsreflektion.  
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3. Studiens teoretiska utgångspunkt

Nedan följer en redogörelse för uppsatsens centrala begrepp och teorier samt tidigare forskning. 
Därefter presenteras uppsatsförfattarens forskningsetiska perspektiv.

3.1 Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning kring både sociala medier och knowledge management och frågor 
knutna  till  kunskapsdelning/kunskapsöverföring  samt  kombinationen  sociala  medier,  IKT  och 
knowledge management och kunskapsdelning/kunskapsöverföring (Ahlson & Stupljaninhe 2017, 
Andersson & Truedsson 2017, Gustle & Sjöberg 2011, Song 2007, Säntti  2008, Yip 2011 med 
flera). Mycket av forskningen har tittat på knowledge management-processer inom organisationer 
och företag (se bland annat Andersson & Truedsson 2017, Ahlson & Stupljaninhe 2017 och Säntti 
2011) men  fokus för den här uppsatsen berör framförallt ett så kallat nätverksbaserat delande av 
kunskap bland, mer eller mindre, aktiva medlemmar som frivilligt anslutit sig till den för studien 
berörda Facebook-gruppen ”Save the  food – Malmö”.  De teorier  och begrepp som presenteras 
nedan är dock likväl applicerbara på det som är studiens huvudsaliga syfte; nämligen att undersöka 
kunskapsdelning via sociala medier med den enda skillnaden att kunskapsdelningen inte sker inom 
en  organisation  utan  istället  mellan  medlemmar  i  en  så  kallad  ”grupp”  via  den  digitala 
nätverkstjänsten Facebook.
 
Gaál et al (2015) visar att framväxten av flertalet olika sociala medier har blivit en integrerad del av 
väldigt  många  människors  vardag.  Detta  har  underlättat  och  banat  väg  för  olika  typer  av 
kollaborativa aktiviteter mellan personer oavsett var de befinner sig i världen. Crowd-sourcing är en 
sådan kollaborativ aktivitet och kan beskrivas som att en större grupp människor samlas och genom 
att dessa delar med sig av sin kunskap med målet att tillsammans försöka lösa ett visst problem eller 
tillsammans skapa något nytt (Botsman, 2010, s. 59). Det bästa exemplet på crowd-sourcing får 
anses vara Wikipedia  där användare, genom kollektiva insatser online, har lyckats bygga upp en 
öppen digital encyklopedi, med 8,5 miljarder sidvisningar i månaden vilket gör Wikipedia till den 
sjätte mest populära sajten i världen (Mason, 2017, s. 165) och där alla kan skriva och redigera 
artiklar om allehanda ämnen (Stakston, 2012, s. 55 och Snickars, 2014, s. 121 ).

Även Säntti  (2008) menar att  sociala medier möjliggjort  för en bredare kommunikation och att 
kunskap på så sätt kan utnyttjas i nya kontexter och sammanhang. Exempelvis menar Säntti så går 
det numera att  på olika sätt  kombinera anställdas idéer och kunskap i  nya former tack vare de 
verktyg  som  sociala  medier  tillhandahåller.  Det  är,  enligt  Groth  (2002),  mycket  tack  vare 
mobilernas  inbyggda  sensorer,  avancerade  system och  notifikationsmöjligheter  som exempelvis 
anställda i en organisation i realtid kan bli medvetna om vad andra i deras omgivning gör och har 
för  kunskap  för  att  på  sätt  kartlägga  var  en  specifik  kunskap  vid  en  given  tidpunkt  inom en 
organisation finns. 

Däremot  menar  både  Yip  (2011)  och  Gustle  och  Sjöberg  (2011),  som  undersökt  hur  företag 
använder sig av sociala medier för kommunikation och kunskapsöverföring, att de anställda inom 
en organisation ibland likväl, trots den nya tekniken, föredrar att använda sig av redan etablerade 
kanaler  för  kommunikation  eller  rentav  föredrar  kommunikation  öga  mot  öga  vid  tillfällen  för 
kunskapsöverföring. Denna aspekt  lyfter även Groth (2002) fram som positiv och viktig att behålla 
inom en organisation, trots teknologins och sociala mediers många fördelar när det gäller delning av 
information och kunskap.  

Enligt  Jones  (2001)  är  organisatoriskt  lärande  en  serie  av  processer  där  företag  förbättrar  sina 
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prestationer genom lära sig från den feedback de samlar in och skapa ny kunskap utifrån denna. 
Jones (2001) menar att kollaborativa IT-lösningar som byggts upp under en längre tid, och används 
för att  skapa interna sociala  nätverk,  kan komma att  fungera som en viktig  resurs  och därmed 
förenkla  lärandeprocessen  genom knowledge  management  inom en  organisation.  Songs  (2007) 
undersökning däremot visar att informations- och kommunikationsteknologier (IKT) fullt ut kan 
stödja överförandet av data till information men när det kommer till överförandet av  information 
vidare till kunskap så sker detta överförandet bara delvis via IKT. Istället kan IKT-verktyg (såsom 
sociala medier), enligt Song, användas för att koda och sprida kunskap men dessa sociala medier-
verktyg säkerställer då varken skapandet av ny kunskap eller appliceringen av nuvarande kunskap. 
Detta  beror  enligt  Song  i  hög  grad  på  den  företagskultur  som råder  inom organisationen  och 
huruvida  denna  stödjer  att  IKT-verktyg  (såsom  sociala  medier)  används  för 
kunskapsöverföring/kunskapsdelning eller inte.

3.2 Teoretiskt ramverk

De  teoretiska  ramverk  och  begrepp  jag  har  valt  att  utgå  ifrån  för  denna  studie  är  kunskap, 
kunskapsdelning, knowledge management och sociala medier. De olika ramverken och begreppen 
använder jag som teoretiska verktyg för att kunna undersöka kunskapsdelning via sociala medier ur 
olika perspektiv och synvinklar. 

3.2.1 Kunskap 

Denna uppsats berör i huvudsak frågan om kunskapsdelning via sociala medier i allmänhet och 
kunskapsdelning på den sociala nätverkstjänsten Facebook i synnerhet. I denna, för studien valda 
Facebook-grupp, ”Save the Food – Malmö”, sker således ett  förmodat  kunskapsdelande mellan 
medlemmarna och gruppen  fungerar  därför  som ett  bra  exempel  på  det  som denna studie  vill 
undersöka, nämligen kunskapsdelning på sociala medier bland användare inom den kollaborativa 
ekonomin. För att kunna titta närmre på huruvida kunskap delas via sociala medier eller ej och  hur 
denna kunskapsdelning i så fall går till så måste vi först förstå och ha definierat vad kunskap är för 
något.Trots att kunskapsbegreppet används flitigt i vår vardag så finns det idag ingen samstämmig 
definition av av vad begreppet kunskap egentligen innebär (Runsten & Werr, 2016, s. 55).  Frågan 
om vad som är kunskap är i mångt och mycket en filosofisk fråga och har diskuterats sedan Platons 
och Aristoteles dagar (Jonsson, 2012, s. 96).

Men för att likväl kunna ge en definition på vad kunskap är så behöver vi först och främst skilja på 
två olika  typer  av  kunskap,  nämligen teoretisk kunskap (även kallad  för  explicit  kunskap)  och 
praktisk kunskap (även kallad  för  implicit  eller  tyst  kunskap,  se  bland annat  Jonsson,  2012).  I 
nedanstående  kapitel  ska  vi  ytterligare  fördjupa  oss  i  skillnaderna  mellan  explicit  och  implicit 
kunskap men generellt sett är teoretiskt kunskap sådant som står i en bok och kan exemplifieras 
genom ett väldigt specifikt påstående såsom ”Stockholm är Sveriges huvudstad” eller ”bilen står i 
garaget” (Wikforss, 2017, s. 14). Praktisk kunskap handlar i sin tur om sådant som vi kan, inte  
sådant  som vi  vet.  Som exempel  kan  nämnas  att  kunna  spela  tennis,  läsa  eller  prata  engelska 
(Wikforss, 2017, s. 15). Det finns ett samspel mellan teoretisk och praktisk kunskap då i princip alla 
handlingar förutsätter teoretisk kunskap men det kan vara mer eller mindre medvetet. För att lära sig 
att cykla så behöver man veta vilken funktion exempelvis pedalerna på en cykel fyller och hur dessa 
används. Den stora filosofiska frågan handlar om i vilken utsträckning den praktiska (implicita) 
kunskapen kan reduceras till teoretisk (explicit) kunskap och därmed lättare delas eller överföras 
mellan två individer (ibid). Vad är då kunskap i sig för något? Är kunskap det som finns som tankar 
i våra huvuden eller är det endast en komponent i sammanhanget? Wikforss (2017, s. 23) ställer upp 
tre  kriterier  för  kunskap som måste  vara  uppfyllda  för  att  något  ska kunna betraktas  som just 

11



kunskap. Dessa är: 
• En övertygelse, ett psykologiskt tillstånd med ett specifikt kognitivt tankeinnehåll (det 

regnar eller jorden är rund).
• Övertygelsen måste vara sann. Tankeinnehållet måste i någon mån överensstämma med 

hur det faktiskt är i världen: Det regnar (på riktigt). Jorden är rund (på riktigt).
• Övertygelsen måste slutligen vara baserad på någon form av goda skäl eller evidens. 

Den som råkar gissa rätt (det regnar, jorden är rund) kan inte anses ha kunskap i frågan.

Omformulerat kan man sammanfatta det som: Du måste själv tro på det, det måste vara sant och du 
måste ha goda skäl att tro på det (Frans, 2017, s. 20). Om vi av olika anledningar inte kan ta reda på  
något själv (att det till exempel regnar) så kan vi alltid rådfråga en eller flera experter. I exemplet 
”det regnar” så skulle en expert kunna vara en som befinner sig utomhus och som kan intyga att det 
regnar eller inte. Eller så skulle en ”expert” även kunna vara någon som har kunskap i ett specifikt  
område,  exempelvis  dumpstring,  det  vill  säga  en  person  som besitter  någon  form av  kunskap 
gällande dumpstring, explicit eller implicit eller bägge delarna, och då, i relation till någon som inte 
besitter denna kunskap, kan agera som ”expert” för vederbörande. Utifrån det perspektivet så skulle 
Facebook-gruppen  ”Save  the  food  –  Malmö”  kunna  betraktas  som  en  digital  mötesplats  där 
okunniga eller  nya och därmed antagligen oinsatta gruppmedlemmar möter experter och där en 
kunskapskonversation sker  kontinuerligt  mellan gruppens medlemmar.  En kunskapskonversation 
kan förstås som en social process mellan individer. Kunskap antas då skapas genom en interaktion 
mellan implicit och explicit kunskap (Jonsson, 2012, s.137). Då detta perspektiv används av många 
andra forskare (se ovan), så är det också denna kunskapsdefinition som jag ställer mig bakom och 
kommer att utgå ifrån i min fortsatta studie.

3.2.2 Knowledge Management och kunskapsdelning

Enligt Alvesson (2004, s. 46) så är kunskap dock, trots definitionerna ovan av bland annat Wikforss 
(2017), Frans (2017) och Jonsson (2012), ett alltför brett och besvärligt begrepp och som därmed 
kan användas på för många olika och skiftande sätt.  Inom knowledge management-teorin, som är 
relevant för denna uppsats, så finns det två dominerande epistemologiska synsätt på kunskap och 
kunskapsöverföring (Jonsson, 2012, s. 48). Det första perspektivet betraktar kunskap som ett ting 
eller  ett  objekt  vars  främsta  funktion  är  att  skapa  konkurrensfördelar  för  företaget  eller 
organisationen. Detta kallas för det objektivistiska perspektivet (Hislop,  2013, s.16-17).  Det andra 
perspektivet intar istället  ett  så kallat processperspektiv, där kunskap förstås och definieras som 
något som uppstår i det dagliga handlandet (Jonsson, 2012, s. 49). Detta synsätt kallas även för det  
praktikbaserade perspektivet (Hislop, 2013, s. 31).  Kortfattat kan knowledge management-teorin 
alltså delas in i, å ena sidan, det fält (det objektivistiska) som fokuserar mer på kodifiering, lagring 
och IKT som verktyg för ett utnyttjande (exploatering) av kunskap och, å andra sidan, det fält (det  
praktikbaserade) som fokuserar mer på utforskning (exploration) (Hislop, 2013, s. 87) av kunskap 
och lyfter fram bland annat social interaktion mellan individer som en viktig faktor i sammanhanget 
(Hislop,  2013,  s.  37-38).  Dessa  två  ovanstående  epistemologiska  perspektiv  på  knowledge 
management och kunskapsöverföring, det vill säga kunskap som antingen exploaterbar eller som 
utforskande, kan till  och med förstås som två konkurrerande epistemologier inom fältet (Hislop 
refererad  i  Jonsson,  2012,  s.  49).  Beroende  på  vilken  epistemologi  som man  hänger  sig  åt  så 
påverkar detta de knowledge management-strategier som man inom en organisation eller ett nätverk 
senare  väljer  att  söka  implementera.  Innan  vi  berör  vilken  typ  av  strategi  som hör  till  vilket  
perspektiv kan det vara värt att än en gång lyfta fram en av de mest välrefererade taxonomier av  
kunskap,  nämligen  taxonomin  om implicit  (tyst)  och  explicit  kunskap  (Jonsson,  2012,  s.  51). 
Skillnaden  mellan  dessa  två  typer  av  kunskaper  kan  exemplifiera  de  två  dominerande 
kunskapsperspektiven  beskrivna  ovan  (ibid).  Denna  taxonomi  kommer  hädanefter  att  ligga  till 
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grund för hur kunskap kopplat till knowledge management förstås som koncept inom ramen för 
denna studie. Hislop (2013, s. 21) definierar explicit kunskap som objektiv, kodifierbar, lätt att dela 
och opersonlig. Implicit kunskap definieras som subjektiv, personlig, svår att dela och kodifiera 
samt  kontextspecifik.  Att  kodifiera  kunskap  innebär  att  överföra  kunskap  till  någon  typ  av 
dokument  (Hislop,  2013,  s.  57).  Ur  ett  objektivistiskt  perspektiv  så  är  den  ovan  beskrivna 
kunskapsdikotomin  den  gällande  och  explicit  och  implicit  kunskap  är  alltså  två  helt  olika, 
separerade från varandra, typer av kunskap (Hislop, 2013, s. 22). Detta innebär att förhållningssättet 
gentemot de två olika kunskapstyperna skiljer sig åt. Ur ett objektivistiskt perspektiv så är det inga 
problem att kodifiera och dela explicit kunskap, det handlar främst om effektiv kommunikation och 
här spelar IKT (informations- och kommunikationsteknik) en viktig roll.  Genom exempelvis ett 
intranät eller via e-mejl kan den kodifierade explicita kunskapen spridas till anställda i ett företag 
och till medlemmar i en organisation eller grupp och på så sätt fungera som en ”förvaringsplats” av 
kunskap.  Utgår  man  från  ett  objektivistiskt  perspektiv  så  är  IKT-verktyg  en  grundbult  och  en 
oumbärlig del av ett företags kunskapsöverföringsstrategi (Hislop,  2013, s. 207). 

Utgår man däremot från ett praktikbaserat perspektiv på kunskap så är synen på kunskapsöverföring 
och val av metod inte lika entydig. Förespråkare av ett praktikbaserat perspektiv menar att kunskap 
är  ”inbäddat” i  handlingar  och därför  är  det  inte  möjligt,  enligt  vissa forskare,  att  explicitgöra 
implicit  kunskap  (Jonsson,  2012,  s.  52).  Individen  och  de  sociala  interaktionerna  samt 
organisationskulturen  spelar  istället  här  en  avgörande  roll  om  en  effektiv  kunskapsöverföring 
mellan exempelvis en organisations medarbetare ska kunna ske. Det praktikbaserade perspektivet 
ser kunskapsöverföring som ett givande och tagande och där det är viktigt att skapa gemensamma 
värderingar och antaganden inom en organisation eller ett nätverk om en effektiv kunskapsdelning 
mellan  medarbetarna  ska  kunna  ske  (ibid).  En  aspekt  som  helt  saknas  i  det  objektivistiska 
perspektivet är att individen kanske inte alltid vill dela med sig av sin kunskap. Förståelsen för 
individens  vilja  (eller  ovilja)  att  dela  med  sig  av  kunskap  är  i  sammanhanget  viktig  och  bör 
uppmärksammas enligt förespråkarna (Jonsson, 2012, s. 159).

Det är däremot antagligen den redan beskrivna dikotomin mellan implicit och explicit kunskap som 
bäst kan fungera som en förklaring till varför det har varit svårt att implementera olika knowledge 
management-initiativ. Detta är givetvis även kopplat till den objektivistiska perspektivet (även det 
beskrivet ovan) som länge var det dominerande synsättet på kunskapsöverföring  inom knowledge 
management-litteraturen  (Jonsson,  2012,  s.  49).  Kort  sagt  innebär  detta  att 
kunskapsöverföringsprojekt  baserade på ett  objektivistiskt perspektiv har inneburit  att  fokus har 
legat på den explicita och kodifierbara kunskapen där framförallt olika typer av IKT-verktyg har 
varit regel och därmed har man förbisett de övriga aspekterna kring exempelvis implicit kunskap 
och hur denna kunskap ska delas. Detta har haft sin grund i att kodifierad explicit kunskap har 
betraktas som lättare att  hantera,  lagra och dela än vad implicit  kunskap har betraktats att  vara 
(Hislop, 2013, s. 57). 

Generellt sett anses det svårare att överföra implicit kunskap enbart genom teoretiska redogörelser, 
försök  exempelvis  lära  en  person  att  cykla  genom att  endast  berätta  hur  man  gör  per  telefon 
(Wikforss, 2017, s. 15) men därmed är det inte sagt att  det inte går.  Den specifika kunskapens 
eventuella komplexitet och samspelet mellan den teoretiska och praktiska kunskapen skapar sämre 
eller bättre förutsättningar för en lyckad kunskapsöverföring. Det finns bland annat den så kallade 
SECI-modellen,  som  beskriver  hur  kunskap  överförs  och  skapas.  Modellen  beskriver  hur 
individuell kunskap, genom en fyrstegs-process – socialisering, externalisering, kombination och 
internalisering  bildar organisatorisk kunskap (Jonsson, 2012, s. 76). 

Fyrstegs-processen kan kort sammanfattas på följande sätt:
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• Socialisering syftar till att överföra implicit kunskap mellan individer.
• Externalisering syftar till att artikulera implicit kunskap till explicita begrepp. 
• Kombination syftar till att kombinera olika olika enheter av explicit kunskap.
• Internalisering syftar till att ”förkroppsliga” explicit kunskap, med andra ord göra kunskapen 

ifråga till en del av arbetssättet och kulturen (Jonsson, 2012, s. 136-138). 

Det  är  framförallt  genom  externaliseringsprocessen  som  SECI-modellen  blir  relevant  när  vi 
diskuterar implicit kunskapsöverföring då den förklarar hur implicit kunskap blir explicit. Även om 
modellen som sådan har blivit kritiserad så har den gett upphov till en rad andra modeller inom 
fältet,  men  framförallt  så  är  det  modellens  fyrstegs-process  som  använts  för  att  förklara  hur 
organisatorisk kunskap skapas (Jonsson, 2012, s. 136). Intressant i det här sammanhanget är dock 
att  länge så var  det  objektivistiska synsättet  på kunskap det  rådande,  med betoning på explicit 
kunskap och kunskap som ett ting/objekt, och som därmed påverkade hur strategier utformades i 
kunskapsöverföringsprojekt (Jonsson, 2012) och som skulle kunna fungera som en förklaring till 
varför många initierade knowledge management-projekt har misslyckats. Ett alltför snävt fokus på 
hur  den  explicita  kunskapen  ska  delas  inom  en  organisation  genom  främst  IKT-lösningar 
kontrasteras  mot  det  praktikbaserade  perspektivet,  där  individen  och  social  interaktion  står  i 
centrum och som leder till helt andra strategier vad det gäller kunskapsöverföring. Det viktiga, ur ett 
praktikbaserat perspektiv där en annan syn på kunskap råder är, snarare än att förlita sig på tekniska 
lösningar,  att  skapa  ”kunskapsprocesser”  för  att  främja  interpersonell  kommunikation  och 
kollaborationer  och på så sätt befrämja en kunskapsöverförande organisationskultur (Hislop, 2013).

Det har förekommit kritik mot knowledge management som vetenskaplig teori, en kritik som bland 
annat  har  lyft  avsaknaden  av  en  definition  av  de  två  väldigt  centrala  begreppen  kunskap 
(knowledge) och hantering (management). Själva begreppet ”knowledge management” har enligt 
Jonsson (2012,  s.  27)  av  vissa  kritiska  forskare  betraktats  som en  oxymoron  och en  paradox. 
Kunskap  är,  enligt  detta  kritiska  synsätt,  inte  statisk  utan  rörlig  och  processorienterad  och  då 
knowledge management  handlar  om att  kontrollera  och skapa ordning är  begreppet  i  sig  alltså 
motsägelsefullt.  Dessutom så  har  knowledge  management  teorin,  åtminstone  den  tidigare  eller 
”första  generationens”  knowledge  management,  kritiserats  för  att  ha  ett  alltför  tekniskt, 
instrumentellt och statiskt fokus på kunskapsöverföring samt ett för stort fokus på IKT. En stor del 
av den kritik som riktats mot den ”första generationens” knowledge management, utöver ett alltför 
stort teknikfokus, berör det faktum att helheten ofta har glömts bort i olika knowledge management-
initiativ och projekt. De sociala, organisatoriska och kulturella aspekterna har i detta sammanhang 
ofta  förbisetts  (Jonsson,  2012,  s.  159).  Kunskap  har  istället  betraktas  som en  resurs  färdig  att 
exploatera (se ovan). Kritiken har berört det faktum att istället för att handla om kunskapsöverföring 
eller  kunskapsdelning,  med betoning på  ordet  kunskap,  så  har  åtminstone,  återigen,  den  tidiga 
knowledge management-litteraturen  i  praktiken  snarare  handlat  om informationsöverföring  eller 
hantering av information och därmed har effekten av kunskapsöverförande eller kunskapsdelande 
uteblivit (Jonsson, 2012, s. 160). Det går även att tänka sig, då knowledge management var nytt och 
”häftigt”,  att det fanns för stora förväntningar på vad resultaten av ett knowledge management-
projekt egentligen skulle kunna ge en organisation i form av konkurrensfördelar och effektivare 
kunskapsöverföring. Det  teknikfokuserade  perspektivet  på  kunskap,  där  synsättet  att  diverse 
tekniska lösningar för kodifiering av kunskap var allt som behövdes för lyckad kunskapsöverföring, 
har idag ersatts av ett mer multidisciplinärt förhållningssätt där fokus numera snarare ligger på en 
kombination av IT och social interaktion. Knowledge management-teorin har alltså utvecklats över 
tid  från  ett  ämne  med  ett  stort  IT-fokus  till  ett  mer  sociokulturellt  och  individrelaterat 
multidisciplinärt  forskningsfält  (ibid).  Ytterligare  en  annan  kritik,  som  Jonsson  nämner,  är  att 
knowledge management  är  alltför  normativ och handlar  mer om strategiska  överväganden som 
utgår från hur det borde gå till eller hur man som forskare vill att det ska gå till att överföra kunskap 
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i en organisation än hur det faktiskt förhåller sig på organisationen i fråga (2012, s. 23). 

IKT-verktyg kan dock användas på olika sätt för att skapa förutsättningar för ett kunskapsdelande 
inom en  organisation  eller  ett  företag.  IKT kan  bland  annat  användas  för  att  skapa  en  digital 
struktur, såsom ett intranät, och om en sådan struktur redan finns inom en organisation så  kan den 
befintliga strukturen användas för att bland annat möjliggöra och underlätta för medarbetarna att 
söka efter och finna personer inom organisationen som har rätt typ av expertkunskap som de letar 
efter.  Ingen  kodifiering  av  kunskap  sker  alltså  i  någon  egentlig  mening  utan  istället  överförs 
kunskap via den sociala interaktion som kan uppstå när den som söker efter en viss typ av kunskap 
finner den person som innehar den (Hislop, 2013).

Facebook-gruppen som är ändamål för denna studien skulle således i praktiken kunna fungera som 
ett TMS (transactive memory system) som enligt Hislop (2013) kan definieras som ”knowledge 
relating to the distribution of expertise within teams whereby team members have an understanding 
of who posses what specialist knowledge” (s. 210). 

Chois (2010) undersökning av två stora koreanska företag visar att ett IKT-understött TMS skapar 
en positiv utveckling vad det gäller  en mer effektiv kunskapsöverföring i  organisationer (Choi, 
2010). Däremot menar Choi att ett effektivt kunskapsdelande i sig inte är tillräckligt utan måste 
kompletteras  med  en  så  kallad  kunskapsapplicering.  Det  är  alltså,  tillägger  Choi,  viktigt  att 
organisationen i fråga försöker säkerställa appliceringen av kunskapen och inte bara delandet via 
TMS (ibid). Chois synsätt uppmärksammar således skillnaden mellan att enbart dela kunskap och 
att  se  till  att  denna delade kunskap verkligen ”appliceras”.  Det  är  således inte  TMS i  sig som 
genererar, eller skapar, denna kunskap mellan medarbetarna utan TMS fungerar snarare som en så 
kallad, digital,  knowledge broker (kunskapsmäklare), vars huvudsakliga uppgift då blir att koppla 
samman individer med varandra i en organisation (Jonsson, 2012, s. 87). TMS, kan förvisso, utifrån 
ett synsätt förstås som en kunskapsbank, men kunskapen i sig är inte kodifierad utan det krävs en 
interaktion mellan två individer för att kunskapen ska kunna överföras. Facebook-sidan och dess 
innehåll,  skulle kunna, om innehållet  är tillräckligt relevant och innehåller adekvat information, 
fungera som ett TMS förutsatt att de aktiva i gruppen på något sätt hade lyckats göra sina kunskaper 
sökbara men ej möjliga att ta del av förrän personlig interaktion har ägt rum. Denna funktion saknas 
dock på Facebook och hade antagligen krävt ett stort mått av engagemang av användarna inom 
gruppen för att kategorisera och ”tagga” metadata om sina respektive kunskaper inom respektive 
område. 

Den stora utmaningen som jag ser det är  de sociokulturella faktorerna som bland annat Hislop 
(2013) tar upp och tillskriver ett stort värde för att en kunskapsöverföringskultur i en organisation 
ska finnas och fungera väl. Att bara förlita sig på ett tekniskt digitalt system, såsom ett intranät eller 
dylikt, visar forskning enligt Hislop, slår oftast inte ut väl om man inte också har tagit hänsyn till 
den organisationskultur  samt de sociokulturella  faktorerna som råder  (2013).  Med tanke på det 
sammanhang som gruppen “Save the Food - Malmö”s  medlemmar befinner sig i, så får man anta 
att de sociokulturella faktorer, såsom hög motivation och beredvillighet, som antagligen råder är 
fördelaktiga för gruppens aktiva medlemmar vad det gäller det informations- och kunskapsdelande. 

Den  ”andra  generationens”  knowledge  management-litteratur  lyfter  även  i  betydligt  större 
utsträckning  än  den  tidigare  forskningen  fram  just  motivation  som  en  viktig  faktor  för 
kunskapsöverföring (Jonsson, 2012). IKT är fortfarande en viktig faktor, framförallt eftersom det 
idag är en grundförutsättning för de flesta företag,  men det är inte den faktor som i slutändan 
motiverar medarbetarna och får de att  vilja vara med och skapa en kunskapsöverföringskultur i 
organisationen (ibid). Att det finns hinder för ett lyckat kunskapsöverförings-initiativ är uppenbart 
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och Jonsson listar ett antal olika exempel på detta, däribland olämplig företagskultur, brist på tid, 
bristande  insikt  om  knowledge  management,  bristande  insikt  om  den  egna  kunskapen  samt 
otillräcklig IT-infrastruktur (2012). Enligt Riege, refererad i Jonsson (2012) så måste en strategi för 
att  lyckas  vara  kopplad  till  en  kunskapsöverföringskultur  med  motiverade  medarbetare  som är 
villiga  att  överföra  kunskap.  Motivation  kan  förstås  som  antingen  intrinsic  motivation,  alltså 
individens inre motivation, och extrinsic motivation, yttre motivation, där medarbetaren motiveras 
genom yttre faktorer, eller belöningar, som exempelvis lön eller bonus av olika slag (ibid). Detta är 
dock något som vi får anta existerar bland gruppens medlemmar i ganska stor hög grad. Deltagandet 
i gruppen är helt frivilligt och för att bli en del av Facebook-gruppen måste du själv aktivt söka upp 
den samt skicka en förfrågan om gruppmedlemskap. Detta indikerar att det bör finns någon form av 
inre motivation (intrinsic motivation) hos personen som vill bli medlem i gruppen.  

Sammanfattningsvis kan knowledge management-teorin alltså delas in i det objektivistiska fältet 
eller  i  det  praktikbaserade  fältet  och  dessa  två  ovanstående  epistemologiska  perspektiv  på 
knowledge management  kan till  och  med förstås  som två  konkurrerande epistemologier   inom 
kunskapsfältet (Hislop refererad i Jonsson, 2012, s. 49). De bägge synsätten påverkar  hur man 
utformar olika strategier för kunskapsdelning och beroende på vilket synsätt man väljer, kopplat till 
diskussionen  om implicit  eller  explicit  kunskap  ovan,  så  kan  sociala  medier  för  ändamålet  en 
kunskapsdelande nätverksplattform ses och förstås som en bättre eller sämre idé beroende på vilken 
typ av kunskap vi väljer att dela; det handlar återigen om taxomin implicit eller explicit kunskap. 
Kunskapsdelning inom organisationer och företag tillhör de vanliga studieobjekten inom knowledge 
management-litteraturen och kanske  är  denna nätverksbaserade sektor,  som Facebook får  anses 
tillhöra, svårare att ringa in inom ramen för den knowledge management-teori som finns att tillgå? 

3.2.3 Sociala medier som ett verktyg för kunskapsdelning

Det finns många fördelar med sociala medier för att skapa en effektivare kunskapsöverföringskultur 
inom en organisation eller ett nätverk. Som ett exempel kan nämnas att i och med att människor 
interagerar med varandra via sociala medier så kan man anta att det ”knyter ihop” nätverket eller  
organisationen. Sociala medier gör också att det blir lättare att skapa, utvärdera och dela innehåll 
samt interaktionen blir synlig i och med öppenheten, åtminstone mellan medlemmarna på en sida 
eller i en grupp (Stakston, 2012, s. 12 - 13). 

I detta sammanhang blir även värderingar viktiga. Trots att jaget i vår digitala tidsålder står i fokus 
så konstitueras fortfarande  jaget i  mångt och mycket i relation till,  och i samverkan med andra 
människor. Individen står således inte i konflikt med kollektivet däremot blir individens värderingar 
i relation till en specifik grupp viktig. Stämmer inte individens värderingar överens med en viss 
grupp så kan individen med lätthet  byta  grupp tack vare den digitala  utvecklingen och sociala 
medier  (Stakston,  2012,  s.  13).Detta  har  underlättats  ytterligare  genom  framförallt  det  sociala 
nätverket  Facebook som har  betytt  mycket  för  utvecklingen  på  sociala  medier  och  fått  många 
internetanvändare att förstå webbens potential vad det gäller nätverkande och relationsbyggande 
(Stakston, 2012, s. 15).

En viktig del i detta relationsbyggande är själva delandet. Att dela information, bilder, text, video 
med mera är att  betrakta som en social  praktik (Snickars,  2014, s. 92). Oavsett  form så är allt  
delande  att  betrakta  som  distribuerad  information  och  för  en  social  nätverksplattform  som 
Facebook, men det gäller även många andra sociala medier och webbforum, så är kulturen att dela, 
delandets kultur,  en oundgänglig del för att det sociala nätverket ska fylla sin funktion som ett 
socialt nätverk (Snickars, 2014, s. 91). Ett socialt nätverk kan i korthet beskrivas som en plattform 
där  människor  samlas  i  syfte  att  kommunicera  med  varandra  och  det  finns  framförallt  tre 
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kännetecken som definierar ett  digitalt socialt nätverk; nämligen nätverkets struktur, hur mycket 
privat information som både medlemmar och icke-medlemmar har tillgång till samt möjligheten för 
den enskilda användaren att själv bestämma hur mycket information som man vill tillgängliggöra 
för  andra  användare  (Åblad,  2011,  s.  14  -15).  Något  som  förenar  digitala  sociala  nätverk  är 
möjligheten för användarna att skapa profilsidor, lägga upp bilder och möjligheten att bygga ett 
nätverk av vänner och bekanta (ibid). 

Att användare kan dela med sig av händelser, information och upplevelser till varandra utgör en 
viktig social funktion och utan dess existens vore exempelvis Facebook otänkbart (Snickars, 2014, 
s. 92). Det digitala delandet har alltså varit både den tankefigur och praktik som i stort sett har drivit 
på framväxten av den användargenererade webben såsom vi känner den idag menar Snickars (2014, 
s.  93).  Den  användargenererande  webben  har  exempelvis  möjliggjort  kollaborativa 
gemensamhetsprojekt som Wikipedia (ibid) men förklarar även deltagandet i mindre konstellationer 
såsom  i  diverse  Facebook-grupper  där  medlemmarna  tillsammans  skapar  det  gemensamma 
innehållet genom just att dela meddelanden och, oavsett form, information med varandra och på så 
sätt upprätthåller den för gruppen så viktiga sociala funktionen (Snickars, 2014, s. 96 - 97).  När 
användare av sociala medier delar med varandra, och detta är något som hög grad uppmuntras av 
företagen bakom de sociala nätverken på nätet , så skapas en miljö där användaren kan känna sig 
trygg och därmed vill användaren fortsätta dela med sig av mer och mer information (Snickars,  
2014, s. 96). För att bli en del av gemenskapen så delar den enskilde användaren med sig och då alla 
andra användare också gör det så bildas ett socialt sammanhang där delandet utgör grunden för dess 
användare. På detta sätt skapas således även tilliten mellan användarna (Snickars, 2014, s. 97). 

I stora drag är alltså en social nätverkstjänst som Facebook en plattform där människor samlas i  
syfte för att dels kommunicera och dels utbyta information med varandra . Men det slutar inte där 
utan kommunikationen i sig fyller självklart även olika syften för olika personer. Olika nätverk har 
helt enkelt olika syften (Åblad, 2011, s. 14). För denna studie så relevanta Facebook-grupp ”Save 
the Food – Malmö” ser vi (se nedan) att gruppen rentav kan fylla flera olika funktioner beroende på 
vem användaren är och vad den vill ha utav sitt medlemskap. Däremot utgår medlemskapet i mångt 
och mycket från den redan ovan beskrivna aktiviteten  delande. Delandet av information, oavsett 
form, utgör en slags grundförutsättning för medlemmarna i en sådan grupp och kan förstås som den 
funktion eller digital aktivitet som skapar förutsättningarna för att tillit ska uppstå bland och mellan 
användarna (Snickars, 2014 och Åblad, 2011). 

Till diskussionen om tillit kan man även koppla det så välkända begreppet  socialt kapital som i 
korthet  används  som en  samlande  beteckning  för  social  sammanhållning,  socialt  stöd,  sociala 
nätverk och social  integrering i  ett samhälle (Rönning & Starrin, 2011, s. 9). Ett samhälle med 
mycket socialt kapital är ofta att betrakta som ett gott samhälle eftersom socialt kapital kan förstås 
som summan av de beteende som är inriktat mot allmänhetens goda, antingen direkt i det civila 
samhället eller på den politiska nivån (Gil de Zúñiga et al, 2012, s. 319). På individnivå handlar 
socialt kapital om de resurser vi har att tillgå i våra sociala nätverk och som kan komma oss tillgodo 
när vi behöver dem (Rönning & Starrin, 2011, s. 23). Uppbyggandet av detta sociala kapital sker 
genom att vi själva är duktiga på att visa andra omsorg och göra personer i vår närhet tjänster, som 
exempelvis att  delta i  gemensamma verksamheter och aktiviteter.  På detta sätt  skapas tillit  och 
förtroende mellan människor och bägge dessa komponenter är oerhört viktiga i sociala relationer . I 
sådana här sammanhang är betydelsen av sociala nätverk stor. Sociala nätverk är de arenor där 
socialt kapital skapas och där det kan utvecklas och till sist nyttjas (Rönning & Starrin, 2011, s. 28). 

Facebook och andra sociala medier i vår digitala tidsålder erbjuder via sina plattformar möjligheten 
för sina användare att skapa dessa sociala nätverk på nätet. Ofta använder sig nätverkstjänsterna av 
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relativt enkla publiceringsplattformer som till låg kostnad möjliggör för användarna att uttrycka sig, 
kommunicera och på sätt komma i kontakt med varandra. Nätverksplattformarna kan även i många 
fall  fungera  som ett  verktyg  som möjliggör  en  snabb  och enkel  sökning  bland  stora  mängder 
information. Möjligheten för i princip vem som helst att utbyta erfarenheter och kunskap genom 
sociala medier är något som dessutom även stärker det informella civilsamhället  (Stakston, 2012, s. 
12 - 19). Sociala medier belönar så att säga de användare som söker gemenskap och är villiga att 
dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra (Shirky, 2011, s. 88). Frågan är dock hur 
mycket kunskap, och vilken typ av kunskap, som faktiskt går att dela via sociala medier. 

Den tidigare knowledge management-litteraturen har blivit kritiserad för att ha haft ett alltför stort 
fokus på IKT som lösningen på allehanda knowledge management-problem (Hislop, 2013) och en 
del av kritiken har berört frågan om huruvida implicit kunskap ens är möjlig att kunskapsöverföra 
via IKT (Panahi, Watson &  Partridge, 2013). Den implicita kunskapen ska, enligt kritikerna, vara 
svår,  för  att  inte  säga omöjlig,  att  kodifiera  och därmed också svår att  dela  via  IKT, även här 
inkluderat sociala medier (Hislop, 2013). Detta synsätt skulle då kunna tolkas som att det talar emot 
att  sociala  medier  lämpar  sig  för  ett  effektivt  kunskapsutbyte  när  det  gäller  så  kallad  implicit 
kunskap men skulle samtidigt kunna fungera betydligt bättre för utbyte av explicit kunskap. 

När man diskuterar sociala medier som ett sätt att kunskapsöverföra eller kunskapsdela inom en 
organisation eller ett nätverk så måste organisationens eller nätverkets målsättning med att använda 
sociala medier sättas i relation till val av typ av sociala medier. Som redan berörts ovan så är kanske 
ett  användande av sociala medier inte nog för att  överföra implicit  kunskap men kanske duger 
sociala  medier  i  en  del  fall  att  överföra  explicit  kunskap.  Ett  synsätt,  som har  blivit  kritiserat 
(Hislop, 2013), är att för att kunskap ska kunna delas eller överföras måste hänsyn även tas till de 
sociokulturella  faktorerna  som  existerar  inom  en  organisation  eller  ett  nätverk.  Den  stora 
utmaningen ligger i att få folk att träffas fysiskt för underlätta ett effektivare kunskapsöverförande. 
Det går eventuellt inte att förlita sig på enbart sociala medier för en effektiv kunskapsöverföring 
(Song 2007, Hislop 2013, Jonsson 2012 med flera) men en av fördelarna med sociala medier är att  
de kan, som ett första steg, få människor att interagera med varandra (Åblad, 2011, s. 19; Stakston, 
2012, s. 14-15) och då, eventuellt på sikt, öppna upp för kunskapsöverföring via social interaktion 
och  interpersonella  möten.  Det  sistnämnda  får,  utifrån  ovanstående  diskussion  kring 
kunskapsdelning och kunskapsöverföring, ses som en förutsättning för att implicit kunskap ens ska 
vara möjlig att dela. 

Är kunskapsdelning via sociala medier möjligt då det, i detta fall, handlar om något väldigt konkret 
och praktikorienterat som dumpstring, och som utifrån den existerande knowledge management-
litteraturen jag tagit del av, får betraktas som inte tillräckligt beaktat inom kunskapsgenren. Det kan 
således finnas en eventuell utmaning i att försöka applicera knowledge management-teorierna på en 
så pass praktikorienterad aktivitet som dumpstring faktiskt är. Samtidigt finns det inom knowledge 
management-litteraturen en väldigt tydlig skiljelinje mellan de två dominerande epistemologiska 
synsätten (Jonsson, 2012, s. 48) nämligen det objektivistiska perspektivet (Hislop, 2013, s. 16-17) 
och det praktikbaserade perspektivet (Hislop, 2013, s. 31) och som beroende på vilket synsätt man 
utgår ifrån ger vid handen att det visst går att kunskapsdela (det objektivistiska) eller inte alls går,  
eller åtminstone, är väldigt beroende på vad för typ av kunskap det rör sig om (det praktikbaserade). 
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3.3 Forskningsperspektivet

Nedan följer en redogörelse av det perspektiv som legat till grund och som har präglat min hållning 
som forskare i denna studie.  Perspektivet styr således hur jag anser att kunskap (kan) skapas och 
som  därmed  påverkat  mitt  val  av  metod  och  datainsamlingsmetod  som  ligger  till  grund  för 
uppsatsen.
 
Verkligheten  kan förstås  som en individuell,  social  och kulturell  konstruktion.  I  sådana fall  så 
förskjuts intresset för en forskare mot hur den studerade människan i fråga uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten (Backman, 2008, s. 53). Det så kallade ”kvalitativa perspektivet” innebär, 
till skillnad från ett mer traditionellt och naturvetenskapligt sätt att se på världen, att individen ingår  
i och är en del av en subjektiv omvärld och verklighet (ibid). Det kvalitativa perspektivet är alltså 
mer intresserat av individen och istället för att fråga hur en objektiv verklighet kan tänkas se ut så 
ställer forskaren istället frågan hur individen tolkar och (om)formar sin egen verklighet (Backman, 
2008,  s.  54).  Det  är  alltså  begrepp  som innebörd,  kontext  och  process  som är  viktiga  för  det 
kvalitativa perspektivet.   Med innebörd avses här  att  forskaren intresserar  sig  för  hur  individer 
upplever, tolkar och därefter strukturerar den omgivande verkligheten, utifrån och i relation till sina 
tidigare erfarenheter och kunskaper (ibid). Detta intresse för att studera hur människan uppfattar och 
tolkar sin omgivning och verklighet styr således vilka metoder som används av en forskare för 
insamlandet av data. Denna studie styrs av ett kvalitativt perspektiv och som därmed påverkat valet 
av metod (se nedan). 
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4. Metodval och datainsamlingsmetod

Nedan följer en redogörelse för studiens metodval med en metoddiskussion, motivering för studiens 
val  av  en  semi-struktuerad  djupintervju  som  datainsamlingsmetod  samt  ett  par  rader  om 
forskningsetik. 

4.1 Metoddiskussion

När det kommer till val av metod (research methods) så finns det ett flertal att välja emellan och för 
denna  studie  så  faller  valet  på fallstudien  (praktikfall,  cases) som  metodval  (Eriksson  & 
Wiedersheim-Paul, 2014, s. 133). Skillnaden mellan en vetenskaplig metod som fallstudie, och en 
vetenskaplig teknik eller datainsamlingsmetod är inte alltid glasklar och det kan därför vara svårt att 
dra en klar gräns mellan dem (Ejvegård, 2003, s. 31). Metod är emellertid det vetenskapliga sätt 
man väljer att  närma sig ett  specifikt ämne samt hur en ämnar att  behandla detta ämne medan 
vetenskaplig teknik, eller datainsamlingsmetod, åsyftar det sätt som en väljer att samla in material 
för att sedan, bland annat, kunna beskriva en företeelse eller en process (ibid). Detta kan ske genom 
exempelvis intervjuer som är valet för denna studie. 

I  fallstudier  möter  man ofta  verkliga  människor  vilket  kan  underlätta  kommunikationen av det 
forskningsresultat man kommer fram till då dessa ofta är mer konkreta för dess läsare (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014, s. 133). Backman (2008, s. 55) betonar att en fallstudie undersöker ett 
fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte 
alltid  är  givna.  En  fallstudie  kan  vara  antingen  deskriptiv  (förklarande)  eller  explorativ 
(undersökande). 

I denna uppsats är min fallstudie Facebook-gruppen ”Save the Food – Malmö”, och som redan 
påtalats, är studieobjektet aktiva medlemmar i den specifika gruppen och hur dessa delar kunskap 
med varandra. Fallstudien och dess resultat ger en djupare förståelse för hur kunskapsdelning sker 
via sociala medier i allmänhet, en så kallad ”empirisk gestaltning” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014, s. 135).

Metodvalet för den här vetenskapliga studien motiveras således med att fallstudier som vetenskaplig 
metod är ett bra metodval när komplexa sociala fenomen ska undersökas och där kvalitén på det 
insamlade  materialet  är  det  centrala  snarare  än  data  av  kvantitativ  natur.  Sådana  metodval, 
kvantitativa, lämpar sig bättre för studier som hellre vill besvara hur mycket eller hur många för att 
nämna ett par exempel. Den stora bärande frågan i detta fall är snarare hur och varför och då passar 
fallstudien som metodval  bättre för att öka möjligheten att samla in den typ av relevant data som 
kan besvara ovanstående frågeställning. Detta förhållningssätt, att studera det subjektiva statt det 
objektiva, kallas i vetenskapliga sammanhang för det kvalitativa perspektivet (Backman, 2008, s. 
53). Något som ytterligare karaktäriserar fallstudien som metodval är att fokus ofta, men inte alltid, 
ligger på något samtida fenomen, till  skillnad från historiska fenomen, samt,  vilket kommer att 
beröras nedan,  ofta  innebär antingen en observation eller  en intervju av något  slag eller  bägge 
delarna. På grundval av det område som ska undersökas så finner jag, bland annat till följd av det  
kvalitativa forskningsperspektivet jag anammat, att fallstudier är det bäst lämpade metodvalet för 
denna studie och som vetenskaplig teknik eller datainsamlingsmetod ska jag använda mig av en 
kvalitativ forskningsintervju.

4.2 Semi-strukturerade djupintervjuer 

Intervjuandet som metod är en populär metod att använda bland många aspirerande och etablerade 
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forskare. En grund till dess popularitet tros vara den delvis spridda uppfattningen att en intervju är 
något relativt enkelt att utföra (Kvale & Brinkman, 2009, s. 31). Detta är dock, enligt en Kvale och 
Brinkman, en missuppfattning då intervjun som datainsamlingsmetod,  för att få till stånd en lyckad 
intervju,  beror på många olika faktorer såsom färdighetsnivån hos intervjuaren, kunskapsnivån om 
det valda ämnet samt en förståelse inför de teoretiska problem som är kopplade till intervjun som 
teknik för att frambringa kunskap (2009, s. 32).

Inför varje intervjuprojekt bör den undersökande forskaren ställa sig en rad frågor kring valet av 
metod. Först och främst bör undersökningens syfte styra valet av metod (se ovan). Syftet med en 
undersökning eller en studie bör ha ett avgörande inflytande på vad vi väljer att undersöka, hur vi 
gör  det  och  varför vi  gör  det  (Andersen,  2012,  s.  19).  Det  finns  enligt  Andersen  flera  olika 
kategorier av syften (2012, s. 20) men kategorin som denna studie sällar sig till är ett förstående 
sådant, det vill säga ett förstående syfte av en,  å ena sidan deskriptiv,  och å andra sidan explorativ 
natur.  Det  är  undersökningens  syfte,  problemformulering  och  objektområde  (den  del  av 
verkligheten  som  undersöks)  som  således  ska  ligga  till  grund  för  vilka  metodlogiska 
tillvägagångssätt en forskare använder sig av (Andersen, 2012, s. 37). En kvalitativ djupintervju i ett 
uttalat forskningssyfte producerar kunskapen socialt  i det samband som uppstår mellan intervjuaren 
och intervjupersonen/informanten (Kvale & Brinkman, 2009, s. 98). Kvaliteten på den data som 
produceras beror dock på kvaliteten hos intervjuarens ämneskunskaper och färdigheter (Kvale & 
Brinkman, 2009, s. 32).

Genom intervjun så får forskaren en möjlighet att förstå ett ämne på djupet utifrån en eller flera 
individers unika perspektiv (Gillham, 2008, s. 19). Är det möjligt att samla in data på något annat, 
bättre sätt så ska det alternativ såklart väljas framför intervjumetoden. Däremot, om vi beaktar vad 
för typ av data vi är ute efter i denna studie så förefaller valet av datainsamlingsmetod vara tydligt 
enligt  mitt  sätt  att  se  det.  Vi vill  förstå  hur  Facebook-användarna  betraktar  sitt  engagemang  i 
gruppen (hur  subjektet  uppfattar,  och motiverar,  sitt  engagemang i  Facebook-gruppen),  vad för 
information  och  kunskap  de  delar  med  varandra  samt  se  hur  de  delar  denna  information  och 
kunskap  med  varandra.  Vi  vill  alltså  gå  på  djupet  vad  det  anbelangar 
kunskapsdelning/kunskapsöverföring bland  användarna  på  Facebook-gruppen  ”Save  the  Food 
Malmö”. Vi är ute efter informanternas subjektiva uppfattning kring hur de personligen använder 
sig  av  gruppen  och  vad  deras  erfarenheter  är,  men  hela  tiden  med  ett  bibehållet  fokus  på 
kunskapsdelning  och  kunskapsöverföring.  För  att  uppnå  detta  så  förefaller  det,  som  redan 
diskuterats ovan, vara en god idé att använda sig av intervjumetoden som datainsamlingsmetod. 

Enligt Pickard (2013) så beror typen av intervju man väljer att göra på en rad faktorer. Hur mycket 
tid har du till ditt förfogande, huruvida du har tidigare erfarenhet av vald intervjumetod och hur pass 
väl insatt du är i ämnet. Dessa frågor bör tas i beaktande när man väljer intervjumetod då utfallet 
kommer att  påverka det fortsatta forskningsarbetet och i  slutändan ens analys av det insamlade 
informationsmaterialet.  Pickard  delar  upp  intervjumetoderna  i  framförallt  två  delar,  den 
strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Vad det gäller den ostrukturerade intervjumetoden 
menar Pickard (2013) att ”unstructured interviews are used to gain a holistic understanding of the 
thoughts and feelings of the interviewee: you are hear to learn about their point of view” (s. 199).

Den så kallade semi-strukturerade djupintervjun ska i detta fall genomföras för att styra intervjun i 
en riktning som i högsta möjliga mån garanterar att data faktiskt samlas in, det vill säga, att ett antal 
frågor är förberedda i förväg och att det finns en tydlig linje och mål med intervjun; forskaren vet i 
viss mån vad för  svar  som behöver samlas in för att  kunna analyseras  och på sikt  införlivas  i 
studien. Det bör dock samtidigt lämnas utrymme för ett visst mått av flexibilitet från forskarens sida 
hur själva intervjun och dess genomförande ska genomföras i praktiken. Målet är för forskaren att  
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använda sig av öppna frågor för att i största möjliga mån låta den intervjuade använda sina egna ord 
och formuleringar för att förklara hur hen ser på ett visst skede eller företeelse. Frågorna är således 
förberedda men forskaren ska vara öppen för de eventuella digressioner som kan förekomma under 
intervjuns  gång och betrakta  dessa  som ytterligare  insamlad data,  samt,  förutsatt  att  eventuella 
avvikelser  från  huvudtemat  fortfarande  kan  anses  relevant  för  studien,  spinna  vidare  på 
informantens tankar och ställa nya,  oförberedda frågor till  informanten.  Här gäller  det  dock att 
forskaren är  uppmärksam på vad som sägs och kan respondera på vad informanten sagt  på ett 
tillbörligt vis. 

Målet med en kvalitativ forskningsintervju är att  få ta del av vad som försiggår i informantens 
huvud. De synsätt, värderingar och upplevelser som finns i en person måste expliceras, kodifieras 
och förmedlas till intervjuaren på något sätt och en intervju kan vara en bra metod om intervjuaren 
söker kvalitativ, beskrivande, ”in-depth” data som är specifik för just den individen som intervjuas 
(Pickard, 2013, s. 196). I den här studien vill jag skapa mig en bild av hur mina informanter tänker 
kring frågan om kunskapsdelning och kunskapsöverföring inom Facebook-gruppen samt hur de ser 
på  deras  eget  engagemang  och  eventuell  applicering  av  delad  eller  överförd  kunskap.  Den 
kvalitativa forskningsintervjun kan, som redan diskuterats,  se ut på ett flertal olika sätt; den kan 
vara väldigt formell och strukturerad eller så kan den vara väldigt informell och ostrukturerad eller 
så kan den vara en blandning av bägge delarna, så kallade ”semi-strukturerade” intervjuer (Pickard, 
2013, s. 195). 

Det är utifrån Pickards syn på intervjumetod som jag har valt en semi-strukturerad intervjumetod 
som utgångspunkt för studien.  Varför jag har valt en semi-strukturerad intervjuform istället för en 
helt strukturerad eller helt ostrukturerad och informell beror helt enkelt på att jag vill lämna rum för 
följdfrågor som kan komma i anslutning till informantens svar men jag vill även bibehålla en viss 
stringens i de frågor som jag ställer, därav behovet av att i förväg ha förberett ett antal frågor och se 
till att dessa blir ställda. Att ha förberedda frågor är ett av de kriterier som gäller en strukturerad 
intervju (Pickard, 2013, s. 199) men vad det gäller svaren så anser jag det bör finnas utrymme för, 
från intervjuarens sida, oförberedda, tillika spontana, frågor, som ger möjlighet att gräva än djupare 
i informantens huvud eller inom ramen för intervjun reagera på något oväntat. Därför har jag valt att 
en  semi-strukturerad  intervju  då  den  har  delar  från  både  strukturerade  och  ostrukturerade 
intervjuformer såsom de beskrivs i Pickard (2013, s. 195- 200). 

Vad det gäller kvantitativa metoder så kan inte dessa ge den djupförståelse som behövs för studien 
och då syftet med studien inte är att enbart beskriva utan även förstå den kunskapsdelning som sker 
mellan medlemmarna i Facebook-gruppen så har kvantitativa metoder således helt sonika valts bort. 
I detta fall ses alltså kvantitativa metoder inte leda till hög validitet då min frågeställning och mitt  
syfte är av kvalitativ art. Kvalitativa metoder kan dock kritiseras för att resultatet riskerar att bli 
subjektivt och att det då inte går att generalisera då det anses vara för få intervjuade personer i en  
sådan utförd studie. Det intressanta för studien är, som redan beskrivits ovan, de fem personernas 
individuella syn på deras engagemang i gruppen med fokus på kunskapsdelning. Därav metodvalet.

Intervjuerna får dock anses ha låg reliabilitet då det inte går att göra det presenterade resultatet 
intersubjektivt testbart  (Thurén, 2007, s. 172). I en kvalitativ studie som denna så gäller dock en 
annan typ av validitet. Mitt intresse för dumpstring som fenomen har till viss del även, eventuellt, 
påverkat min objektivitet som forskare under studiens gång. Det är dock svårt som forskare i en 
kvalitativ studie helt bortse från den förförsteålse och värderingar som en har. En forskare kan dock 
för att söka motverka detta, exempelvis genom att tydligt redogöra för forskningsprocessen och 
styrka validiteten av en kvalitativ studie (Patel & Davidsson, 2003, s. 102-106).
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Ett problem med själva intervjumetoden skulle exempelvis kunna vara att det föreligger en risk för 
styrning,  feltolkning  eller  helt  sonika  missförstånd  av  informanternas svar.  Som ett  försök  att 
undvika dessa risker har intervjuerna spelats in och frågorna ställts på ett sådant sätt för att i mesta 
möjliga mån undvika att medvetet styra  informanternas svar. En viss styrning av intervjuerna har 
dock skett för att säkerställa att informanterna svarat på de frågor som ställts .

Ett inlägg publicerades direkt på sidan ”Save the Food – Malmö” där en kort beskrivning av ärendet 
presenterades och att fem intervjupersoner söktes för studien. Detta tillvägagångssätt valdes då det 
skulle vara mer fruktbart  än om  meddelanden skulle  ha skickats  direkt till  några slumpmässigt 
utvalda  medlemmar.  Detta  direkta  tillvägagångssätt för  att  kontakta  potentiella  intervjupersoner 
kändes inte bekvämt utan målsättningen var istället att få tag på de som visade intresse för studien 
och självmant ville vara med. Att nå de aktiva medlemmarna i gruppen var målsättningen och därför 
valdes detta tillvägagångssätt. De personer som var intresserade av att deltaga skulle således behöva 
kontakta mig istället för tvärtom.  Ett inlägg skrevs och detta publicerades i gruppen och sedan 
inväntades svar från potentiella  informanter. Efter en viss väntan erhölls kontakt med totalt fem 
personer som antingen hade skrivit till mig direkt via Facebooks egna meddelande-funktion eller 
som hade kommenterat det postade inlägget och på så sätt påvisat intresse av något slag.

Fem intervjuer slutfördes med två män och tre kvinnor, vilket innebar att en viss spridning bland 
könen  finns,  även  om  kön  i  sig  inte  var  av  särskilt  intresse  för  studien.  Vad  det  gäller 
ålderspridningen var den inte särskilt stor. De intervjuade var mellan 28 och 30 år gamla. Det som 
däremot ansågs var av intresse för studien var att de informanter som kontakt upprättades med var 
att betrakta som aktiva medlemmar. Dessa medlemmar som kontaktade mig var sannolikt  aktiva 
medlemmar då de dels uppmärksammade inlägget som publicerades i gruppen och dels, i någon 
mån åtminstone, hade ett  så pass stort engagemang att de ville bidra till  att sprida kännedom i 
frågan om matsvinn och dumpstring och därmed kunde dessa personer även tänka sig att ställa upp 
på  en  forskningsintervju.  Antagandet  är  att  aktiva  medlemmar  i  större  utsträckning  än  passiva 
medlemmar i gruppen kunskapsdelar mer. Det primära fokuset var att framförallt nå ut till de aktiva 
medlemmarna i gruppen för att få ett så bra och adekvat underlag till studien som möjligt. Den 
eventuella  negativa  effekten  av  detta  var  då  att  urvalet  till  viss  del  begränsades  då  de  passiva 
medlemmarna uteblev  men detta  betraktas  likväl  som något  positivt  för  studien  då,  som redan 
påtalats,  sannolikheten  ökade  att  de  kontaktade  medlemmarna  var  att  betrakta  som aktiva 
medlemmar.    

Tid och plats bokades med respektive informant och intervjuerna genomfördes en efter en. Då de 
personer som intervjuades var obekanta så genomfördes intervjuerna på en allmän plats, i detta fall 
på ett café i Malmö. Nackdelen med detta var att sorl och brus skulle kunna påverka kvalitén på det 
den inspelade intervjun men då en bra mikrofon användes för att fånga upp så bra ljud som möjligt 
var detta inget problem. 

Begreppet ”mättnad” används inom metodlitteraturen för att beskriva när ett empiriskt material är 
tillräckligt stort för att kunna se likheter och dra paralleller mellan olika informanters uttalanden 
(Eriksson-Zetterquist  &  Ahrne  2015,  s.  42).  Eftersom  de  för  studien intervjuade personerna 
betraktades  som  aktiva  medlemmar  i  gruppen  så  var  bedömningen,  efter  fem  genomförda 
djupintervjuer, att en ”mättnad” i materialet var uppnått och att ytterligare intervjuer antagligen inte 
skulle tillföra något mervärde för studien. 

23



4.3 Forskningsetik

Vetenskapsrådet presenterar i sitt dokument ”Forskningsetiska principer”  (Vetenskapsrådet, 2018) 
fyra  grundläggande  krav  som  forskaren  bör  vägledas  av.  Dessa  fyra  grundkrav  är 
informationskravet,  samtyckeskravet,  nyttjandekravet  samt  konfidentialitetskravet.  Tillsammans 
värnar dessa fyra grundkrav principerna om att de intervjuade är införstådda och väl informerade 
om undersökningens syfte samt hur de insamlade uppgifterna kommer att användas inom ramen för 
studien. De intervjuade deltar frivilligt och har godkänt att intervjuerna spelas in för att säkerställa  
en bättre dokumentation och underlätta såväl intervjun i sig som efterarbetet för forskaren. Mina 
informanter har även fått välja att vara anonyma om så önskats och samtliga har blivit erbjudna att 
ta del av det färdiga resultatet innan publicering. 
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5. Resultat djupintervjuer

Nedan följer en redovisning av de fem djupintervjuer som genomförts för att samla in adekvat data 
för studien. Intervjuguiden som använts finns som bilaga 1.

5.1 Intervju Heather

Heather är 30 år och bor i  Malmö och är sedan nästan ett  år  tillbaka föräldraledig.  Heather är 
numera aktiv i styrelsen på ett företag, Rude Food, som ägnar sig att hämta, eller för att använda 
Heathers egna terminologi, ”rädda” mat som skulle slängas av matbutiker runtom i Malmö. Den 
”räddade” maten används sedan för att laga restaurangmat som därefter säljs av företaget. En form 
av organiserad dumpstring enligt Heather själv. Heather är  skapare av gruppen ”Save the Food – 
Malmö” som är fokus för denna uppsats. 

Tema: Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi och dumpstring

Heather känner varken till begreppet delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi men utifrån vad 
hon tror så handlar i alla fall delningsekonomi, enligt henne, om att dela med sig av resurser som 
inte nödvändigtvis är pengar. Att man helt enkelt delar med sig till varandra, oavsett om det handlar 
om mat, prylar eller kunskap, sammanfattar hon sin gissning. Ett begrepp som Heather dock mycket 
väl känner till sedan tidigare är dumpstring och dumpster diving. Även om Heather inte varit lika 
aktiv sedan hon fick barn så har dumpstring varit en stor del av hennes liv de senaste fem sex åren 
och hon betraktar sig själv definitivt som en dumpstrare av allra högsta grad. 

När Heather 2011 kom till Malmö för att plugga så hade hon för tillfället väldigt lite pengar och 
behövde hitta kreativa sätt i sin vardag för att få ekonomin att gå ihop. I samband med detta så 
snubblade hon över begreppet dumpster diving och vad det innebär och påbörjade sin egen research 
på området för att söka förstå vad det innebär och om det var något som hon eventuellt skulle kunna 
ägna sig åt.  Heather fick genom sina sökningar på nätet  reda på tips och information om olika 
matbutiker i Malmö som lämpade sig väl på dumpstring och hon började så smått på egen hand att  
cykla runt i Malmö för bilda sig en egen uppfattning om hur saker och ting förhöll sig. Sakta men 
säkert började Heather pröva sig fram och började, utan några egentliga förkunskaper eller tidigare 
erfarenhet, att dumpstra bland matbutikerna i staden. 

Från början så visste du alltså inte alls hur man dumpstrade utan bara prövade dig fram?

Jag visste inte hur man skulle gå tillväga i början. Det enda jag visste var att matbutikerna 
slängde jättemycket mat och om man tittade i deras sopor så borde man nog kunna hitta mat  
som går att äta. Jag cyklade runt överallt, kollade in var deras sopor fanns någonstans, om 
det gick att dumpstra och sedan började jag bara med det. 

Heather hittade mycket information på nätet om dumpstring i USA, i Stockholm och Göteborg men 
hon hittade väldigt lite om dumpstring i Malmö där hon bodde. Väldigt lite information om just 
Malmö fanns tillgängligt på nätet vid den tidpunkten och Heather saknade ett samlat nätverk där 
lokala  Malmö-dumpstrare  kunde  utbyta  information  med  varandra  och  bilda  ett  så  kallat 
”community”. Hennes behov av ett sådant nätverk växte sig starkare så till slut beslöt sig Heather  
för  att  starta  Facebook-gruppen  ”Save  the  Food  –  Malmö”  med  målsättningen  att  hitta  andra 
dumpstrare och lära av varandra.

Tema: Sociala medier, Facebook och gruppen ”Save the Food – Malmö”
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Heather använder sig inte av Twitter alls men Instagram använder hon i begränsad utsträckning 
medan Facebook är det primära valet för henne när kommer till sociala medier. Hon intar dock en 
kritisk hållning gentemot nätverkstjänsten och problematiserar den då hon anser att Facebook har 
förändrats de senaste åren och blivit alltmer tydligt kommersiellt inriktad då den, enligt henne, så att 
säga ”matar” dess användare med konstant information,  inbäddad reklam och liknande. Det har 
accelererat till en sådan grad att människor nuförtiden bara stirrar på sina telefoner dagarna i ända 
säger Heather. Hon försöker därför begränsa sitt användande av Facebook och använder i nuläget 
främst Facebook för att ta del av information och för att kommunicera med personer i de nätverken 
som hon är med i, som exempelvis gruppen ”Save the Food – Malmö”. 

Genom Facebook-gruppen ”Save the Food – Malmö” så försökte således Heather nå ut till en större 
grupp för att försöka få fler att börja dumpstra som ett sätt att ”rädda” maten. Till en början, medan 
gruppen fortfarande var att betrakta som liten, så upplevde Heather att det fanns en annan typ av 
sammanhållning mellan medlemmarna. Men intresset för gruppen växte och det gjorde även antalet 
medlemmar och när gruppen hade över hundra medlemmar så upplevde Heather att karaktären hade 
förändrats.  Gruppen hade  gått  från att  vara  ett  intimt  ”community”  till  att  bara  bli  en  sida  på 
Facebook där medlemmar mest la upp bilder på vad de själva hade lyckats dumpstra.  

Då antalet medlemmar växte så växte också gruppen helt oerfarna dumpstrare i gruppen och många 
av inläggen kom att handla om hur man gjorde när man dumpstrade och en hel del förfrågningar om 
att  få ”hålla  hand” (vilket  innebar  att  få  följa  med en redan erfaren dumpstrare första  gången) 
förekom och enligt Heather fortfarande förekommer i en ganska så stor utsträckning.  

Vad fanns  kvar av gruppen efter att  den hade växt  så  väldigt  snabbt?  Det  sociala  försvann men 
informationsutbytet fanns kvar?

Informationsutbytet är kvar då det fortfarande är många som lägger upp bilder på det man 
har dumpstrat. Jag har förstått att vissa personer lägger upp bilder på mat som de har hittat  
men tyvärr innebär inte det alltid att de vill dela med sig av varken maten eller berätta vilken  
plats de har dumpstrat på. Då blev jag personligen knäckt av det eftersom det gick emot lite 
vad jag tyckte att gruppen skulle vara och hur den var tänkt att fungera. Idag känns det som 
att faktiskt är främst är nya medlemmar som har störst utbyte av gruppen då den typen av 
information  som de  söker  finns  lättillgänglig  i  gruppen  genom bland  annat  kartor  och 
liknande.

Tema: Kunskapsöverföring, kunskapsdelning och informationsutbyte via sociala medier.

Vad ville du få ut av gruppen som du startade för snart sju år sedan?

Den sociala aspekten var viktig men det var nog först och främst informationsutbytet som 
jag var ute efter.  Jag kände att det som jag hittade behövde även andra få reda på att det 
fanns. Många personer som jag har pratat med tror att det bara är dålig mat som slängs, typ  
rutten mat, men jag upptäckte det fanns så mycket bra mat i soporna och då kände jag att  
detta måste uppmärksammas. Hur kan detta ens få ske? Jag misstänkte att jag inte var den 
enda aktivisten som tyckte att  detta var för jävligt  och jag ville liksom upplysa fler  om 
matsvinnet.  

För Heather  så  var  Facebook ett  smidigt  verktyg för  att  hitta  andra potentiella  dumpstrare och 
samtidigt ville hon upplysa hennes medmänniskor om hur illa ställt det faktiskt är vad det gäller 
matsvinnet. Att starta en Facebook-grupp är något som vem som helst kan göra och via gruppen så 
är det lätt att sprida text, bild och video till varandra. Som ett sätt att få fler intresserade och konkret 
visa vad som slängs i matbutikernas sopor la Heather tidigt ut bilder på den mat hon dumpstrat.
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Sammanfattning Heather: 

Trots att Heather inte känner till begreppen delningsekonomi och kollaborativ ekonomi är hon väl 
förtrogen med  vad begreppen  innebär  i  praktiken.  Heather  startade  gruppen ”Save  the  Food – 
Malmö” för snart sju år sedan och har varit aktiv i frågan kring dumpstring sedan dess. Hennes 
anledning  till  att  överhuvudtaget  starta  en  sådan  grupp  på  Facebook  var  för  att  hon  dels  av 
ekonomiska skäl kände sig nödgad att börja dumpstra och således ville få kontakt med folk för att  
lära sig mer men hon ville även få tag på andra som var nyfikna på vad det innebär i hopp om att  
sprida kännedom kring dumpstring och vad det egentligen är. Heather ville helt sonika få fler att  
börja dumpstra, få fler, enligt hennes egna ord, att ”rädda maten” som slängts av matbutiker och 
genom Facebook-gruppen inspirera personer till att göra just detta men samtidigt skapa ett nätverk 
där lokala dumpstrare kunde utbyta information med varandra. Trots en kritisk hållning gentemot 
vad  hon  anser  vara  Facebooks  kommersialisering  de  senaste  åren  så  är  Facebook  fortfarande 
Heathers primära val när det kommer till sociala medier.

5.2  Intervju Anton

Anton är 29 år, ursprungligen från Tibro men flyttade till Malmö för att plugga miljövetenskap. 
Ägnar sig åt musik på sin fritid, betraktar sig själv som systemkritisk och jobbar för närvarande på 
Arbetarnas bildningsförbund, ABF.

Tema: Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi och dumpstring

Anton  känner  både  till  begreppet  delningsekonomi  och  begreppet  kollaborativ  ekonomi,  detta 
mycket tack vare hans jobb på ABF vilket innebär att han dels själv får gå på och arrangera många 
olika föreläsningar om allehanda ämnen däribland delningsekonomi och kollaborativ ekonomi. I 
stort, menar Anton, handlar delningsekonomi och kollaborativ ekonomi, trots att det finns en viss 
skillnad mellan begreppen och dess innebörd, om att använda resurser på ett bättre sätt samt att man 
delar på ägandeskapet.  Vad det anbelangar själva aktiviteten dumpstring så beskriver Anton det 
väldigt konkret när han säger att dumpstring handlar om att leta efter och ta mat som någon har 
slängt. Oftast är det matbutiker som slänger maten som han dumpstrar men även restaurangmat går 
att dumpstra enligt Anton.  

Hur tycker du att dumpstring och kollaborativ ekonomi hänger ihop? 

Jag har nog inte reflekterat så mycket över det men förutom att man inte vill att resurser 
slängs utan att man vill tillvara så mycket som möjligt utav det så skulle jag nog säga att  
många  dumpstrar  faktiskt  delar  friskt  med  varandra.  Där  finns  det  en  koppling  till  
kollaborativ ekonomi men jag vet inte om det är kopplat på något annat sätt. 

Anton  vidareutvecklar  sitt  resonemang  och  menar  att  det  för  dumpstrare  faller  sig  ganska  så 
naturligt att dela med sig eftersom, om man exempelvis har hittat mer mat än vad man behöver så  
har man dumpstrat helt i onödan om man sedan måste kasta samma mat som man hittat. Av den 
anledningen, menar Anton, delar dumpstrare naturligt med varandra i större utsträckning. Många av 
inläggen på Facebook-gruppen ”Save the food – Malmö” är just sådana inlägg där personer som 
dumpstrat  mycket  skriver  vad  de  har  och  andra  som är  intresserade  gärna  får  ta  del  av  deras 
”skörd”. 

Anton har dumpstrat i ungefär fyra år och började främst av ekonomiska skäl. Till en början så var 
det bara han och hans dåvarande flickvän som dumpstrade och de lärde sig på egen hand. Anton 
hade hört talats om hur dumpstring tidigare och därför var själva aktiviteten i sig inget för honom. 
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Att  dumpstra  passar  dessutom rätt  bra  för  en  ung  student  som bara  lever  på  CSN  och  läser 
miljövetenskap menar Anton själv. Dessutom är det enligt Anton kul att dumpstra. Det innebär ett 
spänningsmoment  i  vardagen.  Att  dumpstra  är  också  en  social  grej  som  Anton  gärna  gör 
tillsammans med sina kompisar. Sedan ska man inte heller förringa betydelsen av vad sådana inlägg 
gör för en egen självbild tillägger Anton. 

Tema: Sociala medier, Facebook och gruppen ”Save the Food – Malmö”

Anton tycker att sociala medier, och då framförallt Facebook lämpar sig väldigt bra för en sådan här 
typ av aktivitet som dumpstring då nätverksplattformen väldigt snabbt kopplar ihop främlingar med 
varandra utifrån ett gemensamt intresse, i detta fall dumpstring, och snabbt låter förhoppningsvis 
relevant information spridas bland exempelvis gruppens medlemmar. I gruppen ”Save the food – 
Malmö” kan ett sådant inlägg av en medlem bland annat handla om hur mycket mat som det finns  
att dumpstra just i detta nu på just den där matbutiken säger Anton. Det är väldigt lätt att dela med 
sig av denna typ av information till medlemmarna i en Facebook-grupp och då det resulterar i att  
mindre mat slängs i onödan så är det något fantastiskt enligt Anton. 

Hur använder du dig av Facebook i övrigt?

Jag använder Facebook jättemycket.  Främst skriver jag till  mina kompisar på messenger 
men jag kollar också event för att se vad jag ska hitta på för kul till helgen. Även större  
fester som nyårsfester planeras ju på Facebook och sedan använder jag det en hel del i jobbet 
med då jag behöver administrera olika Facebook-sidor som vi använder oss av. 

Facebook är  alltså  något  som Anton använder  sig  av  väldigt  mycket,  framförallt  för  att  kunna 
kommunicera med personer han känner men även för att hålla koll på vad som händer, framförallt  
då genom olika ”events” som sker runtom i Malmö. Även Instagram är något som Anton använder 
sig av en hel del och när han exempelvis har dumpstrat något så brukar han lägga upp bilder på den 
dumpstrade maten i sitt bildflöde. 

Anton hade först gått med i en nationell Facebook-grupp för dumpstrare men saknade den lokala 
anknytningen och eftersökte en liknande grupp för dumpstrare fast för Malmö-området istället och 
fann det i gruppen ”Save the food – Malmö”. Han har varit med i Facebook-gruppen i ungefär ett år. 
En stor anledning till varför Anton ville vara med i gruppen var för att han dels ville sprida det han 
redan  visste  om dumpstring  men  han  ville  även  ta  del  av  andras  så  kallade  ”smultronställe”. 
Gruppen fungerar som inspiration, eller snarare som en påminnelse, för Anton då han får ta del av 
andras inlägg om hur mycket mat som faktiskt finns i matbutikerna. Det blir även en påminnelse om 
hur pass skevt det enligt honom är att det fortfarande slängs så mycket mat. 

Tema: Kunskapsöverföring, kunskapsdelning och informationsutbyte via sociala medier.

Ytterligare en av de stora anledningarna till varför Anton ville hitta en grupp för dumpstrare på 
Facebook var just informationsutbytet som han visste förekom mellan medlemmarna. Anton hade 
tidigare  varit  med  i  en  annan,  nationell,  Facebook-grupp för  dumpstrare  men  den samlade  för 
många  dumpstrare  från  hela  landet  så  det  som var  intressant  för  Anton,  den  lokalt  förankrade 
kunskapen,  upplevde han att  den,  om den ens  förekom, drunknade i  det  allmänna flödet  i  den 
gruppen. Den lokala aspekten var således en för Anton viktig aspekt i sammanhanget utöver de som 
redan nämnts ovan. 

Då Anton redan hade dumpstrat under uppemot fyra års tid så var det inte direkt kunskap om hur 
själva dumpstrandet går till som han var ute efter eftersom det visste han redan. Så den kunskap 
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eller information han sökte handlade inte om hur utan den var mer specifikt orienterad och handlade 
mer om, som redan nämnts ovan, att få inspiration och få kännedom om lokala matbutiker som på 
olika sätt var intressanta att känna till. 

Vad kunde Facebook-gruppen ge dig utöver information om andras ”smultronställen”? 

Numera brinner jag mer för att mindre mat ska slängas och en sådan här grupp är helt enkelt  
effektivare,  i  och  med  att  man  tipsar  varandra,   då  det  leder  till  att  det  dumpstras  mer 
generellt. Sedan är det så för mig, då jag och mina kompisar mest dumpstrar periodvis, så 
skulle gruppen även fungera som en påminnelse om att det, dumpstring, är något jag borde 
göra. Så det är ett sätt för mig att hålla mig ”peppad”. Gruppen blir ett sätt att ”pusha” sig  
själv. Just det, jag borde kanske dumpstra mer.

Sammanfattning Anton:

Anton är väl förtrogen med begreppen delningsekonomi och kollaborativ ekonomi, mycket tack 
vare hans jobb på ABF där han bland annat arrangerar föreläsningar om ovanstående ämnen. Det 
borde, menar Anton, förefalla sig ganska naturligt bland dumpstrare att vilja dela med sig till andra. 
I Facebookgruppen ”Save the Food – Malmö” förekommer det många sådana inlägg där personer 
som dumpstrat vill dela med sig av det som de har hittat. På så sätt finns det enligt Anton en tydlig  
koppling mellan kollaborativ ekonomi och dumpstring. Anledningen till att Anton började dumpstra 
var framförallt av ekonomisk nödvändighet men det är inte anledningen till att han har fortsatt att 
dumpstra. Anton menar att själva aktiviteten ”att dumpstra” är förenat med nöje och är något han 
och hans vänner kan göra tillsammans bara för att det är spännande. Att hitta andra att dumpstra 
med borde numera, enligt Anton, vara lätt mycket tack vare grupper som ”Save the Food – Malmö” 
på Facebook. Genom gruppen är det lätt att dela med sig av information om bra lokala ställen att 
dumpstra på vilket, enligt Anton, borde leda till att fler dumpstrar vilket är positivt i hans ögon. Just 
den  lokala  aspekten  av  gruppen  var  en  av  anledningarna  till  varför  han  gick  med  i  gruppen. 
Facebook använder Anton inte enbart för att tillgå Facebook-gruppen ”Save the Food – Malmö” 
utan han använder även den sociala nätverksplattformen till att kommunicera med vänner och få 
kännedom om ”events” och andra evenemang som han kan tänkas vara intresserad av. 

5.3  Intervju Victoriya

Victoriya är 28 år och bor i Malmö. Hon är heltidsstuderande och läser in högskolebehörighet på 
Komvux med siktet inställt på att läsa på högskola eller universitet längre fram. Hennes främsta 
fritidssysselsättning är dels att dumpstra och dels att laga mat på det hon har dumpstrat.   

Tema: Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi och dumpstring

Victoriya  har  hört  begreppet  delningsekonomi  tidigare  men  har  glömt  bort  vad  det  betyder. 
Kollaborativ ekonomi är för henne ett helt okänt begrepp. Victoriya har dumpstrat i över fyra år och 
hennes främsta anledning till varför hon dumpstrar är för att hon tycker att det slängs för mycket 
mat.  Matsvinnet  är  för  stort  helt  enkelt  tycker  Victoriya  och  anser  att  matbutikerna  inte  gör 
tillräckligt för att minska på svinnet. Hon tycker att dock att det är bra att det numera finns initiativ  
där vissa matbutiker går i bräschen och istället för att slänga mat väljer att exempelvis sälja maten 
för  kraftigt  reducerat  pris  istället.  Det  är  dock främst  på grund utav  etiska  skäl  som Victoriya 
dumpstrar men hennes uppväxt i en familj som har levt på gränsen till existensminimum har lärt 
henne att hitta andra sätt att leva på för att få vardagen att gå ihop och där dumpstring nu har  
kommit att bli ett sätt att göra detta på. 
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Varför dumpstrar du Victoriya?

För mig handlar det om en slags medvetenhet. Jag har valt att leva på, inte enbart, men dels 
dumpstrad mat men även mat som skänks bort av organisationer, så kallade matbanker, som 
till exempel Kontrapunkt som finns här i Malmö. Ibland går jag även in till matbutiker och 
frågar om de har mat som de har tänkt slänga och som jag kan få istället eller om jag kan 
köpa en viss matprodukt till reducerat pris?

Victoriya  säger  att  hon  dumpstrar  av  tre  olika  anledningar.  Dels  gör  hon  det  på  grund  av  en 
miljömedvetenhet, dels för att hennes uppväxtförhållanden var sådan att hon tidigt fick lära sig att  
värna om maten då familjens resurser var knappa och dels för att själva dumpstrandet i sig fungerar 
bra i hennes liv och det är något som Victoriya nu har gjort i över fyra år och visat sig fungera bra. 

Victoriya  började att dumpstra på egen hand men fick höra talas om Facebook-gruppen ”Save the 
food  –  Malmö”  och  ansökte  om medlemskap.  För  henne  kom gruppen  att  fungera  både  som 
inspiration och som en tillgång. 

Som ny medlem kontaktade Victoriya personer som var medlemmar i gruppen och frågade om det 
fanns några som ville dumpstra tillsammans med henne men trots att hon vid ett flertalet tillfällen 
har dumpstrat tillsammans med andra så har hon insett att hon ändå föredrar att dumpstra själv.

Victoriya  dumpstrar numera oftast själv och beskriver det som att det finns något ”meditativt”eller 
”spirituellt” i att gå och dumpstra på egen hand. Samtidigt är dumpstring tillsammans med andra ett  
bra sätt att lära känna personer som har olika bakgrunder och som man kanske inte skulle ha träffat  
annars påpekar Victoriya. 

Tema: Sociala medier, Facebook och gruppen ”Save the Food – Malmö”

Victoriya betraktar sig själv som en miljömedveten och engagerad människa och har, mycket tack 
vare  gruppen  ”Save  the  food  -  Malmö”,  utvecklats  som  dumpstrare  och  Victoriya  anser  sig 
exempelvis ha blivit modigare när det kommer till dumpstring. Hon är därför positiv till sociala 
medier som just Facebook eftersom det har hjälpt henne mycket vad det gäller att få tillgång till  
information om hur man bäst dumpstrar och vad man ska tänka på när man gör det. Hon använder 
sig inte av andra sociala medier såsom Instagram men hon har varit, och fortsatt är, aktiv i diverse 
internetforum samt läser bloggar där frågor om matsvinn och dumpstring diskuteras. Det är således 
inte enbart Facebook-gruppen ”Save the food – Malmö” som har fungerat som en ”tillgång till 
information” för Victoriya. Sociala medier är enligt Victoriya inte den enda kanalen för få tillgång 
till information om dumpstring och andra relaterade ämnen. 

Vad var anledningen till varför du ville gå med i Facebook-gruppen ”Save the food – Malmö”?

Om man är ny på området eller är intresserad av att börja dumpstra så är det jättebra att följa  
allt och läsa vad folk skriver om området och ta del av vad andra skriver, både positivt och  
negativt. Jag personligen är inte särskilt aktiv längre men från början var det viktigt för mig 
för att få inspiration och information. Däremot så svarar jag ibland på vissa inlägg om någon 
ny medlem skriver något och undrar över något då brukar jag svara. Jag fick själv ut mycket 
av att vara med i gruppen när jag var ny, ”sharing is caring” liksom. Det händer även ibland 
att jag faktiskt ställer frågor i gruppen om jag känner att det finns behov. För mig är det i  
nuläget ganska så sällan. 

Victoriya dumpstrar numera inte bara i Malmö utan dumpstrar även i andra städer runtom i Sverige.  
Detta gör hon för att hon tycker det är intressant att se vad som finns i andra delar av landet och för 
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att möta andra dumpstrare. 

Tema: Kunskapsöverföring, kunskapsdelning och informationsutbyte via sociala medier.

Victoriya är inte särskilt aktiv i gruppen utan skriver kanske något inlägg eller svarar på någon 
kommentar ungefär en eller två gånger i månaden. Hon brukar däremot emellanåt erbjuda någon ny 
medlem att följa med henne för att dumpstra för att visa hur det går till i praktiken. Gruppen är  
enligt henne bra för att få tips och inspiration om dumpstring men ibland kan det, enligt Victoriya,  
vara bra att för en ny medlem att följa med och på egen hand  lära sig att dumpstra. 

Victoriya delar gärna med sig av vad hon vet om dumpstring och ser ingen egentlig konkurrens 
mellan gruppens medlemmar utan ser det snarare som att alla har ett gemensamt mål och det är att 
minska  matsvinnet.  Men  motiven  och  anledningarna  till  varför  man  dumpstrar  kan  självklart 
variera. 

Som  självutnämnd  veteran  känner  Victoriya  ett  visst  ansvar  gentemot  framförallt  de  nya 
medlemmarna och i den mån hon kan ge svar på en fundering eller ge ett tips så gör hon gärna det.  
För egen del är Victoriya fortsatt intresserad av veta vad som är aktuellt och, trots att hon inte är  
jätteaktiv  i  gruppen  längre,  så  ser  hon  ett  behov  av  att  relevant  information  sprids  mellan 
medlemmarna i gruppen. Som exempel nämner hon om exempelvis en matbutik införskaffar en 
kompressor,  som  omöjliggör  dumpstring  då  en  sådan  förstör  all  mat,   vilket  då  ändrar 
förutsättningarna för att dumpstra och då är relevant information för gruppens alla medlemmar som 
aktivt dumpstrar. 

Sammanfattning Victoriya: 

Victoriya känner sedan tidigare till begreppet delningsekonomi men är inte helt förtrogen med vad 
det exakt innebär. Däremot känner hon väl till dumpstring eftersom det är någon som hon har ägnat 
sig åt i över fyra år. Hennes främsta anledning till varför hon dumpstrar är att hon tycker det helt 
enkelt  slängs  för  mycket  mat  men  även  en  ansträngd  ekonomisk  livssituation  har  varit  en 
bidragande  orsak  till  varför  hon  överhuvudtaget  började  att  dumpstra.  Victoriya  började  att 
dumpstra på egen hand och utan några egentliga förkunskaper men fick så småningom höra talas 
om Facebook-gruppen  ”Save  the  Food  –  Malmö”  och  ansökte  om medlemskap.  Gruppen  har 
fungerat som både en källa för inspiration och som en tillgång för henne främst genom att hon har  
hittat andra att dumpstra med. Av den anledningen är Victoriya positiv gentemot Facebook eftersom 
den sociala nätverksplattformen har hjälpt henne att komma i kontakt med andra dumpstrare och på 
så sätt fått tillgång till information om hur man dumpstrar och vilka matbutiker som är bäst. Då 
Victoriya nu har dumpstrat i ett antal år så brukar hon ibland ta sig tid och besvara på frågor från 
nya medlemmar i gruppen och som inte är så insatta i hur det praktiska kring dumpstring går till. 

5.4  Intervju Jonas

Jonas är 30 år och bor i Malmö och är för tillfället arbetslös men har planer på att flytta ut på  
landsbygden och starta ett matkooperativ tillsammans med några vänner till honom. På sin fritid 
ägnar sig Jonas åt konst och musik på olika sätt. 

Tema: Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi och dumpstring

Jonas känner till begreppet delningsekonomi men menar att begreppet, enligt honom, används på 
olika sätt inom olika fält och att olika personer associerar begreppet till olika saker. Dels finns den 
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kommersiella delen av delningsekonomi och då nämner Jonas som exempel taxitjänsten Uber men 
även andra aspekter av delningsekonomin som mer handlar om att privatpersoner sinsemellan delar 
saker och tjänster med varandra. Som exempel nämner han ”car-pooling” och verktygsbibliotek. 
Begreppet kollaborativ ekonomi har han hört talas om men kan inte sätta fingret på vad det innebär 
eller redogöra för.   

Jonas betraktar sig själv som en dumpstrare och menar, på min fråga om en eventuell koppling 
mellan  delningsekonomin  och  dumpstring,  att  det  definitivt  finns  en  koppling  mellan  både 
delningsekonomin och den kollaborativa ekonomin och dumpstring men menar att de tar sig olika 
uttryck. Som ett exempel på hur delningsekonomi och dumpstring hänger ihop så nämner Jonas att 
det finns ett så kallat ”dumpstrings-företag” i Malmö som samarbetar med matbutiker och samlar in 
mat som egentligen skulle kastas och förädlar den, det vill säga, använder sig av råvarorna för att 
laga  restaurangmat och sedan sälja  denna.  Där  finns  en kommersiell  aspekt  men som saknas  i 
kopplingen mellan den kollaborativa ekonomin och dumpstring då det, enligt Jonas, i sådana fall 
snarare handlar om att privatpersoner, utan ekonomiskt vinstintresse, delar upp maten mellan sig 
som de har funnit när de dumpstrat tillsammans. 
Jonas har dumpstrat i ungefär ett år och det var genom en nära bekant till honom som gjorde han att 
började. Tankarna på att dumpstra hade han dock haft länge men det hade helt enkelt inte blivit  
något av det förrän hans nära bekant väldigt konkret tipsade honom om en lokal matbutik som hade 
ett väldigt bra utbud bland soporna.   

Hur kommer det sig att du började dumpstra?

Jag hörde om det första gången i en tidning om veganism och blev då nyfiken på det. Jag  
ville sedan själv ta reda på hur det faktiskt såg ut i en matcontainer för att från början hade  
jag mina fördomar om hur det egentligen var. Men jag blev positivt överraskad första gången 
jag dumpstrade då det visade sig att den slängda maten faktiskt var förvånansvärt fräsch. 

Tema: Sociala medier, Facebook och gruppen ”Save the Food – Malmö”

Jonas  använder  sig  inte  av Twitter  eller  Instagram och förstår  inte  riktigt  syftet  med dessa två 
sociala mediekanaler. Facebook däremot använder sig Jonas gärna av då han tycker att Facebook är 
användbart och ett väldigt effektivt verktyg för att organisera och för att få till mellanmänskliga 
möten och mellanmänsklig kommunikation som annars inte hade varit möjlig. Trots allt negativt 
som är kopplat till  nätverkstjänsten så anser Jonas att  Facebook besitter  en enorm potential  för 
personer som vill sätta igång och starta saker tillsammans med andra. Däremot förhåller sig Jonas 
väldigt negativt inställd till den kommersiella aspekten av Facebook samt, enligt Jonas, det faktum 
att  de  tjänar  pengar  på  den data  som dess  användare  genererar.  Jonas  framhäver  hans  kritiska 
hållning gentemot Facebook i sig dels hur det fungerar idag och dels till hur Facebook skulle kunna 
använda sig av all den insamlade data i framtiden. Här oroar sig Jonas över centraliseringen av makt 
till vad han betraktar som toppen eller eliten i samhället. Här kopplar Jonas samman Facebook, 
Google  och  andra  digitala  storföretag  och  hur  de,  enligt  honom,  samarbetar  med  amerikansk 
underrättelsetjänst  och  det  militärindustriella  komplexet.  Det  hela  känns  väldigt  olustigt  enligt 
Jonas. 

Trots denna olustkänsla och din kritiska hållning till  Facebook så väljer du likväl att fortsätta att  
använda dig av nätverkstjänsten.  Hur kommer det sig och på vilket sätt  använder du Facebook i 
övrigt?

För  Facebook  i  övrigt  så  använder  jag  det  till  för  att  hålla  koll  på  vad  som  händer  
evenemangsmässigt samt mötesmässigt för att bland annat organisera och samordna i olika 
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grupper som jag är med i. För evenemang eller andra typer av åtagande så kan detta göras på 
ett enkelt sätt genom Facebook. 

Vad det gäller gruppen ”Save the Food – Malmö” så såg Jonas en post från gruppen för ungefär ett  
år sedan som gav honom ett hum om vad den handlade om; att det var en grupp för att dela, inte 
bara dela information, utan även rent konkret dela dumpstrad mat med varandra. Det är en känsla 
som Jonas kunde relatera till då det har hänt när han har dumpstrat att han har hittat väldigt mycket 
av en viss produkt som han önskar att han enkelt kunnat dela med sig av till andra. Genom gruppen 
möjliggjordes denna för Jonas viktiga aspekt och detta var för honom den främsta anledningen till 
varför han ansökte om medlemskap i gruppen; att kunna tipsa om överflöde av en viss vara men 
även själv kunna ta del av andras medlemmars dumpstrade överflöd. 
Dock så har Jonas inte varit särskilt aktiv i gruppen då han inte har dumpstrat särskilt mycket själv 
sedan han gick med i gruppen och därmed har han, enligt honom själv, inte haft rätt att exempelvis 
ta del av vad andra delar med sig. Jonas menar att hans förhållningssätt gentemot dumpstring och 
delandet av mat innebär för hans del att om han inte själv dumpstrar och delar med sig av detta så 
har han inte heller rätt, så länge han inte dumpstrar, att ta del av vad andra vill dela med sig i  
gruppen.  Han  utvecklar  resonemanget  och  menar  vidare  att  han,  som  privilegierad  person  i 
samhället, inte ska ta andras eventuella mat utan han försöker själv vara selektiv i vad han väljer att  
ta när han väl dumpstrar. Jonas försöker exempelvis att inte ta för mycket mat utan istället väljer att, 
till förmån för andra grupper i samhället, bestående av mindre bemedlade och mer utsatta personer, 
lämna kvar denna maten då han anser att personer från dessa grupper är i större behov av den maten 
än vad han är.  

Tema: Kunskapsöverföring, kunskapsdelning och informationsutbyte via sociala medier.

Trots att Jonas har valt att inte ta del av vad andra gruppmedlemmar delat med sig av i form av 
dumpstrad mat genom gruppen så har Jonas likväl hela tiden haft ett öga på gruppen för att se vad 
som är på gång vad det gäller dumpstring i Malmö. Han har på detta sätt ändå fått en inblick i vad 
för typ av diskussioner kring dumpstring som förs av medlemmarna samt kunnat ta del av matnyttig 
information  om  diverse  matbutiker  i  staden  men  framförallt  så  hans  medlemskap  i  gruppen 
inneburit att han har fått en känsla av hur det generella klimatet för dumpstrare i Malmö är. Här 
återknyter Jonas till den tidigare diskussionen om olika grupper i staden som dumpstrar och jämför 
med en annan stad, Lund, som han tidigare bott, och dumpstrat i och konstaterar att situationen i  
Malmö är mer akut för vissa då den sociala nöden är större. 

Vad hade du för tankar kring vad du själv skulle få tillbaka genom ditt medlemskap i gruppen? 

Jag hade inga speciella tankar om vad jag själv skulle få tillbaka utan det handlade mest om 
att få ta del av allmänna tips om dumpstring i Malmö men även varningar om specifika 
butiker, om vad som är på gång, på vilka tider väktare kanske finns på vissa butiker och om 
polisen har utökat sin övervakning och liknande. 

Sammanfattning Jonas: 

Jonas  känner  till  begreppet  delningsekonomi  men  menar  att  det  finns  en  skillnad  mellan  den 
kommersiella  delen  av  delningsekonomin  och  den  del  som mer  handlar  om att  privatpersoner 
sinsemellan delar saker och tjänster med varandra. När det gäller dumpstring så har Jonas dumpstrat 
i ungefär ett år men har känt till begreppet i ett antal år. Facebook är enligt Jonas ett effektivt och 
användbart verktyg för att organisera och få till mellanmänskliga möten men utöver det så förhåller 
sig Jonas negativ till nätverkstjänsten. Här uttrycker Jonas oro över all den data som Facebook har 
samlat  på  sig  om väldigt  många  människor.  Trots  detta  så  fortsätter  Jonas  att  använda  sig  av 

33



Facebook och hans medlemskap i gruppen ”Save the Food – Malmö” är bara en del av de aktiviteter 
som han ägnar sig åt på Facebook. Gruppen har dock möjliggjort för honom att komma i kontakt 
med andra lokala dumpstrare och ta del av den information som rör dumpstring i Malmö. Jonas 
anser dock att dumpstring i första hand bör vara för personer som är i mest behov av det, i hans 
ögon personer som har det sämre ekonomiskt ställt. Han vill heller inte ta del av andras fynd som 
bortskänkes via gruppen om han inte  för tillfället  dumpstrar,  en aktivitet  som han endast  gör i 
perioder. 

5.5  Intervju Frida

Frida är 28 år och bor i Malmö. Hon är för tillfället arbetslös men har ett extrajobb som hundpassare 
ibland. Utöver det så gör hon inte så mycket om dagarna utan hon tycker om att ta det lugnt och titta 
på TV.

Tema: Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi och dumpstring

Frida känner inte till begreppen delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi sedan tidigare. De är 
för henne helt  nya ord.  Dumpstring som begrepp och praktik känner Frida dock väl till  och är 
numera införstådd med vad det innebär. För ungefär två år sedan dumpstrade hon för första gången 
och  hon  har  sedan  dess  dumpstrat  aktivt  på  mer  eller  mindre  regelbunden  basis.  Den  främsta 
anledningen till varför Frida dumpstrar är för att spara pengar, och det var också anledningen till  
varför hon började, men nu handlar inte dumpstrandet för henne bara om att spara pengar utan det  
handlar lika mycket om att ”rädda mat” och eventuellt matöverskott skänker hon även gärna bort. 
Den senaste tiden så har hon även börjat att dumpstra andra saker än mat för att sedan sälja detta  
som ett sätt att tjäna lite extrapengar. 

Vad fick dig att börja dumpstra? 

Jag såg ett inlägg i Facebook-gruppen ”Mat bortskänkes Malmö” där det var någon som 
skänkte bort mat men som också tipsade om Facebook-gruppen ”Save the food – Malmö”. 
Jag klickade på länken och kollade in för att se vad det var för grupp. Då visste jag inte  
riktigt va dumpstring vad för någonting men så ser jag på bilderna i gruppen hur mycket mat 
som har hittats i matbutikernas soptunnor och så blir jag jättenyfiken. 

Frida går med i gruppen ”Save the food – Malmö” men till en början så vågar hon inte att gå ut  
själv och dumpstra utan frågar först om det finns någon som skulle kunna tänka sig att följa med 
henne ut första gången och visa hur man gör. Responsen uteblir dock så Frida beger sig likväl ut på 
egen hand för att prova att dumpstra och börjar med att kolla runt i hennes närområde vad för  
dumpstrings-möjligheter det egentligen finns. Första dumpstrings-tillfället ger ett magert resultat 
men hon förstår att dumpstringen i sig kan ge upphov till mycket gratis mat om man bara hittar rätt  
soptunna eller container. 
Som ny dumpstrare tar Frida emot många tips och råd från Facebook-gruppen ”Save the food – 
Malmö” däribland tips  om vad för  typ  av kläder  och utrustning man bör ha med sig när  man 
dumpstrar. Genom gruppen får Frida även reda på vilka matbutiker som är lättast att dumpstra i och 
vilken tid på dygnet som bäst lämpar sig för detta ändamål. 

Gruppen ”Save the food – Malmö” är en så kallad öppen grupp på Facebook vilket innebär att vem 
som helst kan ta del av innehållet och allt som läggs på gruppens vägg. Detta innebär, och är något 
som oroar Frida, att även en potentiell ägare till en matbutik kan se vem som är aktiv i gruppen och 
se vem eller vilka som dumpstrar. Detta faktum gör att Frida, som till en början delade bilder i 
gruppen på vad hon hittat när hon dumpstrat, numera väljer att inte vara lika aktiv vad det gäller 
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postandet av sådana typer av inlägg då hon gärna vill förbli anonym gentemot matbutikerna och 
deras ägare.

Frida  dumpstrar  ungefär  en  till  tre  gånger  i  veckan  och  brukar  ibland,  genom  fotografering, 
dokumentera hennes fynd för att sedan dela detta på Facebook så att andra medlemmar kan ta del av 
och se vad hon har hittat. Detta gör Frida för hon dels är stolt över vad hon har hittat och vill gärna 
visa andra hur mycket mat hon har ”räddat”.

Tema: Sociala medier, Facebook och gruppen ”Save the Food – Malmö”

Frida använder sig inte av några andra sociala medier än Facebook men den tycker hon å andra 
sidan att Facebook är bra då det är möjligt att på ett lätt sätt dela med sig av länkar, bilder och text  
samt att det är ett bra verktyg att använda för att hålla kontakt med vänner och bekanta. I gruppen 
”Save the food – Malmö” är Frida numera inte jätteaktiv men hon använder Facebook i  övrigt 
regelbundet och är aktiv i andra Facebook-grupper. 

Varför ville du gå med i Facebook-gruppen ”Save the food – Malmö”?

Jag vill vara med i en ”community” där det fanns en massa andra dumpstrare. Det tyckte jag 
var häftigt att se vad alla har räddat och vad de gör med maten efteråt. Det är många som  
skriver vad de gör med all maten som de har hittat, de berättar att de har delat med sig av den  
hittade  maten  till  vänner,  släkt  och  andra  i  deras  närhet  som  kanske  har  det  jobbigt  
ekonomiskt. Det tyckte jag var häftigt att ta del av. Jag ville inte bara titta på bilder och få 
tips om var man dumpstrar och sedan bara köra mitt egna race utan jag ville även vara med i  
gemenskapen som finns i gruppen.  

Frida tycker att just dela med sig av bilder och tips är viktigt för gruppen men hon har förstått att  
gruppens medlemmar agerar lite olika.  Vissa medlemmar är precis som Frida aktiva och postar 
inlägg medan andra kanske bara kommenterar andras inlägg och medan vissa andra bara läser och 
tar del av bilderna och inläggen. Behållningen med gruppen enligt Frida bland annat alla tips som 
man tar del av som medlem. Hon nämner exempel på när hon har fått användning av konkreta tips  
från gruppens medlemmar som hjälpt henne i situationer som Frida hamnat i när hon har varit ute 
och dumpstrat. 

Tema: Kunskapsöverföring, kunskapsdelning och informationsutbyte via sociala medier.

Genom att vara med i gruppen så får man direkt kontakt med personer som har stor erfarenhet av att 
dumpstra och som man kan lära sig av vilket påskyndar inlärningsprocessen, speciellt om man är ny 
medlem i gruppen. Frida säger att om hon själv skulle försöka finna samma information från början 
på nätet så skulle det antagligen vara svårare för henne att kanske få svar på en konkret fråga som 
rör dumpstring. 
Genom gruppen kan man till exempel ställa en fråga och få svar av någon gruppmedlem som har 
mer erfarenhet och kanske vet hur man exempelvis ska bete sig i mötet med en väktare. Många 
frågor som ställs  av gruppens medlemmar är enligt  Frida av mer konkret  karaktär och rör just 
specifika tips om hur man gör när dumpstrar på en viss matbutik. Många inlägg görs också av nya 
medlemmar som frågar efter någon att gå ut och dumpstra med första gången. Är det något man 
undrar så är det fritt fram att ställa en fråga i gruppen och den besvaras ofta av andra säger Frida. 

Gruppen används av Frida även som ett diskussionsforum där hon ibland initierar olika typer av 
diskussioner om olika ämne för att ta del av vad de andra gruppmedlemmarna tycker och tänker.  
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Inom gruppen ryms enligt Frida många olika tankar och åsikter om vad dumpstring är och hur det  
ska gå till och vad som är okej och inte okej. Genom att diskutera olika dumpstrings-relaterade 
ämnen, dela bilder på ”räddad mat” och andra typer av inlägg med varandra så fortsätter gruppen att 
vara  både  aktuell  och  relevant  för  Frida  trots  att  hon numera  är  väl  insatt  i  hur  man gör  när 
dumpstrar. 

Sammanfattning Frida: 

Frida känner inte  till  begreppen delningsekonomi och kollaborativ  ekonomi sedan tidigare men 
dumpstring som begrepp och praktik känner hon väl till. Frida har dumpstrat i ungefär två år är en 
aktiv dumpstrare som dumpstrar på en regelbunden basis. Den främsta anledningen till varför Frida 
dumpstrar är en ekonomisk sådan, det är ett sätt för henne att både spara och tjäna pengar. Den 
etiska aspekten är  dock viktig  för  henne men det  var  inte  anledningen till  varför  hon en gång 
började. Frida går med i grupepn ”Save the Food – Malmö” för att få tag på personer som kan lära 
henne att dumpstra men gensvaret uteblir och hon börjar så smått att dumpstra på egen hand men 
får tips och inspiration från de andra medlemmarna i gruppen. Frida använder inga andra sociala 
medier än Facebook men tycker att nätverkstjänsten är ett bra verktyg för att hålla kontakt med 
vänner och bekanta. Genom en grupp som ”Save the Food – Malmö” känner sig Frida även som en 
del av ett ”community” och tycker det är häftigt att ta del av vad andra dumpstrare har hittat och 
vad de gör med maten efteråt. Gruppens främsta behållning är dock alla tips som man får ta del av 
av erfarna dumpstrare menar Frida. 
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6. Resultat och analys

6.1 Diskussion resultat djupintervjuer

Nedan följer en diskussion med analys kring resultatet från djupintervjuerna vars syfte och ambition 
är att förstå hur de fem intervjuade individerna förhåller sig till och betraktar deras medlemskap i 
gruppen  ”Save  the  food  –  Malmö”  med  fokus  på  gruppens  instrumentella  funktion  ur  ett 
kunskapsdelande perspektiv. 

I denna studie har jag undersökt hur medlemmar i Facebook-gruppen ”Save the food – Malmö” 
delar kunskap med varandra och vad för typ  av kunskap det faktiskt handlar om (explicit  eller 
implicit kunskap). Själva aktiviteten att dumpstra är en väldigt praktikorienterad aktivitet, nästan att 
betrakta  som  ett  “kunnande”  likt  cykling, och just  därför  har det  varit  intressant  att  se  hur 
medlemmarna i denna Facebook-grupp delar med sig av denna kunskap och vad för typ av kunskap 
det egentligen är som delas. Redan i ett tidigt skede så behövde dock det teoretiska ramverket vara 
lagt  och  begrepp  som  kunskap,  knowledge  management,  sociala  medier  kopplat  till 
kunskapsdelning/kunskapsöverföring  behövdes  gentemot  läsaren  utredas  närmare.  Detta  är  den 
begreppsapparat som studien i stort sett utgår ifrån och som har präglat denna analys och slutsats-
del och som har kopplats till det material som jag samlat in från min informanter.  

Facebook-gruppen ”Save the food – Malmö” verkar fylla framförallt två huvudsakliga funktioner 
för dess medlemmar.  Först  och främst är  det en digital  mötesplats där personer intresserade av 
dumpstring  kan  komma  i  kontakt  med  andra  dumpstrare  och  genom  bild,  video  och  text 
kommunicera med varandra. Vi lyfter således här fram den nätverkande aspekten i sammanhanget 
där sociala medier fungerar som en plattform för möten,  virtuella såväl som ”verkliga”,  mellan 
människor  som  exempelvis  är  intresserade  av  ett  visst  ämnesområde  och  således  börjar  att 
interagera med varandra  (Åblad,  2011, s.  19;  Stakston,  2012, s.  14-15).  Denna aspekt  ska inte 
underskattas då behovet av social nätverk är stort hos oss människor (se ovan).  Sociala nätverk 
anses  exempelvis  vara  de  arenor  där  socialt  kapital  skapas  (Rönning  & Starrin,  2011,  s.  28). 
Heather, som startade gruppen, var tydlig med att hon ville nå ut till andra i syfte att “sprida ordet” 
och till en början var den nätverkande aspekten för henne extra viktig. Sociala medier är ofta enkla 
publiceringsplattformer , som till en låg eller ingen kostnad, möjliggör en effektiv kommunikation 
mellan  dess  användare  och  lämpar  sig  således  väl  för  en  sådan  nätverksskapande  funktion 
(Stakston, 2012, s. 12 - 13).  Den andra aspekten var den kunskapsdelande aspekten som Heather 
nämner som en viktig anledning till varför hon startade gruppen. Huruvida sociala medier, som kan 
förstås som ett IKT-verktyg, lämpar sig för att kunskapsöverföra implicit kunskap (som dumpstring 
enligt uppsatsförfattaren får betraktas som) har blivit kraftigt kritiserat och ifrågasatt av bland annat 
Hislop (2013) och Panahi, Watson &  Partridge (2013) med flera (se ovan). Detta synsätt innebär att 
sociala medier inte är ett effektivt sätt för kunskapsutbyte när det gäller så kallad implicit kunskap 
men får samtidigt antas fungera betydligt bättre för utbyte av explicit kunskap som bland annat 
Säntti (2008), Gaál et al (2015) och Jones (2001) med flera genom sin forskning inom ämnet visar 
på. 

Det förefaller uppenbart att flertalet av mina informanter är intresserade av en viss typ av kunskap 
även om det kan skiljas sig åt vad för typ av kunskap som respektive informant specifikt är ute efter. 
De forskningsfrågor jag ställde var vad för typ av kunskap delas mellan medlemmarna i gruppen, 
hur delas  den  och  vad  för  funktion fyller  detta  kunskapsdelande  inom gruppen  för  respektive 
informant?  Mina tre  forskningsfrågor  kan i  korthet  alltså  besvaras genom att  konstatera  att  det 
framförallt  är så kallad explicit  kunskap som delas via gruppen (vad) och den delas framförallt 
genom bilder, video och text (hur) och funktionen för mina informanter som detta kunskapsdelande 
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har skiljer sig som sagt åt men i stora drag handlar det om att få kännedom om vilka matbutiker som 
är bra att dumpstra i, att ta del av andras bilder på matfynd för att bli inspirerad eller för att få  
kännedom om bra “smultronställen” och för att komma i kontakt med personer som vill dela med 
sig av sin dumpstrade mat. Här får vi anse att mina tidigare ställda forskningsfrågor således får 
betraktas som besvarade. Ingen av mina informanter går dock längre att betrakta som nybörjare på 
området då alla redan har betydande praktisk erfarenhet av dumpstring och har varit med i gruppen i 
minst sex månader men flertalet av dem betydligt längre, och därför visade heller ingen av dem 
längre ett intresse av att lära sig det rent praktiska då det var något som de ansåg att de redan kunde. 
Däremot så ansåg de flesta utav dem att många andra, framförallt då nya medlemmar i gruppen, ofta 
kan ställa frågor kring praktiska ting rörande dumpstring. Direkta förfrågningar om att få följa med 
en redan erfaren dumpstrare förekommer också från nya medlemmar enligt mina informanter. 

Det mina informanter har gemensamt är,  utöver själva aktiviteten dumpstring,  framförallt  deras 
ålder. Alla är runt trettioårsåldern, plus minus ett par år. En annan gemensam nämnare, som ibland 
uttryckts explicit och ibland implicit av mina informanter är att de, i varierande grad, anser att de är 
någon form av aktivister. Genom att dumpstra tar de på något sätt ställning och försöker, om inte 
förändra något, så åtminstone motverka det resursslöseri som dagligen sker när det kommer till 
livsmedelsbutiker  och  matsvinn.  Som  aktiva  medlemmar  i  gruppen  låter  mina  informanter 
exemplifiera det informella civilsamhälle som ofta finns i det som Gil de Zúñiga et al (2012) väljer 
att beteckna som ett ”gott samhälle” och som är kopplat till begreppet socialt kapital (se ovan). 
Socialt kapital uppstår och existerar således i ett samhälle när människor i sociala nätverk utbyter 
kunskap och erfarenheter med varandra och på så sätt, genom sin interaktion och genom att hjälpa 
varandra,  skapar  tillit  och förtroende till  varandra  (Gil  de Zúñiga  et  al,  2012,  och  Rönning & 
Starrin, 2011). 

Om  det  är  aktivismen  i  sig,  jakten  på  gemenskap  eller  en  kombination  av  samtliga  faktorer 
(ekonomisk nödvändighet, politisk aktivism och gemenskap) som förklarar och ligger som grund 
till varför mina informanter dumpstrar varierar dock. För Victoriya så är det tydligt att det är en  
kombination,  det  vill  säga,  det  föreligger  en  ekonomisk  anledning  till  varför  hon  har  valt  att 
dumpstra men aktivismen, kopplat till hennes etiska hållning när det kommer till matsvinn, är också 
väldigt framträdande, något som hon själv framhåller under intervjun. Anton uttrycker emellertid en 
annan hållning då det enligt honom inte är ekonomisk nödvändighet som gjort att han fortsatt att 
dumpstra, även om det var en av anledningarna till varför han började, utan istället framhäver Anton 
den etiska och aktivistiska hållningen kring frågan om matsvinn och resursslöseri. Ytterligare en 
anledning som Anton nämner,  till  skillnad från de andra informanterna,  är  att  själva aktiviteten 
dumpstring är förenat med lust och nöje då det är något spännande man kan ägna sig åt tillsammans 
med sina vänner. Här får vi en glimt av det gemensamhetsprojekt som ett medlemskap i exempelvis 
en grupp som ”Save the Food – Malmö”  med  en så kallad kollaborativ funktion eller aktivitet kan 
ge upphov till (Snickars, 2014, s. 96 - 97). 

För Fridas del så förhåller det sig dock nästan omvänt när det kommer till den politiska aktivismen. 
Hon började med att dumpstra av framförallt  ekonomiska skäl och har i motsats till Anton fortsatt 
att dumpstra av samma anledning då hennes ekonomiska situation inte förändrats. Den så kallade 
aktivistiska aspekten är mer perifer i sammanhanget och något som Frida snarare har upptäckt ”på 
vägen” under de år som hon har dumpstrat. På grund av det enorma resursslöseri som matsvinnet 
såväl nationellt som globalt sett innebär  (se ovan)  så har det för Fridas del inneburit att hon de 
senaste  två  åren,  genom dumpstringen,  fått  tillgång till  en stor  mängd mat  som möjliggjort  en 
tillvaro där beroendet av monetära medel inte varit lika stort. För Fridas del så har även konceptet 
dumpstring breddats då det inte längre enbart handlar om mat utan hon har även börjat dumpstra 
andra typer av saker som hon hittar i soptunnorna. Detta har inneburit än fler möjligheter för henne 
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att spara pengar och, som hon nämner, även till och med gjort att hon har kunnat tjäna lite pengar på 
det som hon har dumpstrat genom att sälja delar av det.

Den ekonomiska aspekten, alltså när man av nöd känner sig tvungen att  dumpstra för att spara 
pengar eller för att få tillgång till mat på ett okonventionellt, men fortfarande lagligt sätt, är således 
något som förenar många av informanterna, åtminstone om man ser på anledningarna till varför de 
började. Heather uttrycker det tydligast när hon förklarar skillnaden mellan då, när hon började 
dumpstra, och nu när hon, om än i mindre grad, har fortsatt att dumpstra utan att egentligen behöva 
det  då  den  ekonomiska  situationen  för  hennes  del  har  förbättrats.  Istället  har  hon,  genom sitt 
fortsatta dumpstrande, agerat utifrån etiska hänsynstaganden, som en aktivist, för att rädda den mat 
som går att rädda från livsmedelsbutikernas soptunnor.  

Jonas ingång och hans personliga anledning till varför han har valt att dumpstra har inte alls varit 
beroende av den ekonomiska aspekten då detta inte berörts utan där verkar dumpstringen snarare 
ses och fungera som en integrerad del i en typ av livsstil som Jonas har valt att leva. Som vegan,  
motståndare  till  konsumtionssamhället  och  för  alternativa  livsstilar  som  enligt  honom  är  mer 
hållbara så betraktas dumpstringen av Jonas som en aktivitet av flera i ett livsstilskoncept uppbyggt 
kring  natur  och  hållbarhet  och  fungerar  samtidigt  som  en  indirekt  kritik  av  det  rådande 
konsumtionssamhället och det ekonomiska systemet. Jonas uppvisar här tydliga tecken på att hans 
medlemskap i gruppen fyller en viktig social funktion för honom i bemärkelsen att han genom sitt  
deltagande bildar, tillsammans med de andra medlemmarna, ett socialt sammanhang och får således 
tillgång  till  en  gemenskap  baserat  på  värderingar  som  han  delar  med  andra  (Snickars,  2014, 
Stakston, 2012 och Åblad, 2011). Däremot lyfter Jonas fram en intressant aspekt då han anser att  
han inte bör ta del av vad andra medlemmar har att erbjuda ifall han själv inte har dumpstrat aktiv 
under en längre period. Om man själv inte har ett uppbyggt socialt kapital i ett visst givet socialt  
sammanhang så bör du inte heller ta del av och utnyttja det som de andra människorna i just det 
sociala sammanhanget har att erbjuda dig. Kortfattat; har du inte dumpstrat själv och erbjudit andra 
delar av dina dumpstrings-fynd så är det helt sonika fel att förvänta sig att få ta del av vad andra har  
att erbjuda. Detta är i linje med hur Rönning & Starrin väljer att exemplifiera och delvis förklara hur 
socialt kapital fungerar och vilken funktion det fyller (2012, s. 23). 

När det kommer till  informanternas hållning gentemot sociala medier i allmänhet och Facebook i 
synnerhet så går meningarna isär. Vissa av informanterna intar en relativt neutral hållning gentemot 
Facebook, där uttryckts mest  fördelarna som sociala medier  och Facebook för med sig när det 
kommer till kommunikation och nätverkande. En av många drivkrafter bakom sociala medier och 
dess popularitet är just möjligheten att skapa nya, eller bli en del av redan existerande, nätverk 
(Åblad, 2011, s. 11).  Sociala medier har även möjliggjort för bland annat idéburna organisationer 
och nätverk att få förnyad relevans och tillgång till kanaler för engagemang (Stakston, 2012, s. 12). 

Andra, såsom Jonas, väljer istället att förhålla sig negativt inställd till framförallt Facebook och 
uttrycker bland annat sin oro över tendenser som övervakning, centralisering av makt och för stor 
kontroll av informationen i samhället koncentrerat i händerna på ett enda företag som en del i sin 
kritik av den sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet. Samtidigt går det enligt Jonas 
inte att komma ifrån att det finns uppenbara fördelar med att använda sig av Facebook gällande den 
enorma potential nätverkstjänsten ger människor när det kommer till organisering, nätverkande och 
samverkan.  Heathers  kritik  av  Facebook  handlar  mer  om att  hon  tycker  att  nätverksjätten  har 
förändrats till det sämre de senaste åren och blivit alltför kommersiell då det numera exempelvis 
finns inbäddad reklam bland de postade inläggen på hennes sida. Hon tycker också att Facebook är 
för  beroendeframkallande  och  försöker  därför  minska  sitt  användande  av  nätverkstjänsten  och 
använder istället Facebook numera endast till för att hålla koll på och vara aktiv i olika grupper,  
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såsom ”Save the Food - Malmö” och följa sidor vars innehåll hon är intresserad av. 

Alla mina  informanter började dumpstra av olika anledningar, antingen av ekonomiska skäl eller 
etiska  skäl  och  ibland  en  kombination  av  bägge,  och  har  fortsatt  av  olika  anledningar.  Deras 
medlemskap  i  Facebook-gruppen  ”Save  the  Food  –  Malmö”  grundar  sig  även  det  på  olika 
anledningar, även om det finns många gemensamma nämnare till varför de ville gå med i gruppen 
från första början.  Heather var, som redan nämnts,  den person som startade gruppen och enligt 
henne var det främsta målet att dels hitta redan aktiva dumpstrare för utbyte av information och 
kunskap och dels så ville Heather samtidigt skapa en plattform för att kunna ”sprida ordet” och på 
så sätt få fler personer att få upp ögonen för vad som händer och hur mycket mat som faktiskt 
slängs. Man skulle kunna sammanfatta  Heaters ståndpunkt  som sådan att;  ju fler  personer som 
dumpstrar desto mer mat kan ”räddas”. Här var således den nätverkande aspekten en stor anledning 
till varför hon startade gruppen och Heather hade även förhoppningar om att den dumpstrade maten 
skulle delas mellan gruppmedlemmarna i en större utsträckning, en förhoppning som enligt henne 
inte  riktigt  infriats.  Informationsutbytet  mellan  gruppmedlemmarna  är  i  detta  sammanhang  en 
integrerad  del  och  postandet  av  bilder  på  dumpstrad  mat  betraktar  Heather  som ett  sätt  sprida 
information och kunskap om vad dumpstring kan ge. Om exempelvis bilder kan förstås som en 
variant av kodifierad explicit kunskap så finns det belägg för Heathers hållning inom knowledge 
management-litteraturen (se bland annat Song 2007; Jonsson 2012; Hislop 2013). Samtidigt kan 
sådana bilder, enligt Heather, även eventuellt slå hål på fördomar som vissa personer kanske har om 
slängd mat som går att hitta i livsmedelsbutikernas soptunnor.

Postandet av bilder verkar således fylla flera funktioner enligt mina informanter. Dels ville Heather, 
efter att hon startat gruppen, rent konkret visa på vad för typ av mat som fanns att tillgå och hur 
denna mat såg ut, och dels så ville hon genom sina postade bilder även inspirera andra till att själva 
börja dumpstra. Denna aspekt är till exempel fortfarande viktig för Anton som känner att han ibland 
behöver bli inspirerad av andra dumpstrare och behöver bli påmind om hur sjukt det egentligen är, 
enligt honom, att så mycket mat slängs trots att den ofta är helt ätbar. Här verkar således bilderna i 
gruppen ”Save the  food -  Malmö” fylla  en  viktig  funktion  för  åtminstone  Heather  och  Anton. 
Genom bilderna så kommunicerar även många andra av gruppens övriga medlemmar direkt, och 
indirekt, med varandra då bilder på mat ofta ger upphov till interaktion på olika sätt oftast i form av  
kommentarer, ”likes” och liknande. Dock så kan bilderna ibland upplevas som ett sätt att skryta 
över ett dumpstrings-”fynd” och, i samband med att den dumpstrade maten kanske inte erbjuds till 
gruppens övriga medlemmar eller att ”smultronstället” ifråga inte avslöjas, så kan det, åtminstone 
enligt Heather, istället få en direkt kontraproduktiv effekt då stämningen i gruppen emellanåt blir till 
det sämre och diskussioner om vad dumpstring är och inte är uppstår samt diskussioner kring vilken 
funktion gruppen ifråga egentligen ska ha för dess medlemmar.  

Vid sidan av  postade  bilder  på dumpstrad  mat  så  är  det  framförallt  genom text  som gruppens 
medlemmar kommunicerar med varandra.  Enligt mina  informanter så ställs det mycket frågor i 
gruppen  av  medlemmarna,  olika  aspekter  av  dumpstringen  diskuteras  och  nya,  nyfikna  men 
oerfarna medlemmar efterfrågar möjligheten att  få följa med andra mer erfarna dumpstrare och 
prova på att dumpstra i praktiken. 

Utifrån det källmaterial som studien gett upphov till, så verkar det framförallt röra sig om explicit  
kunskap som delas inom gruppen, och i mindre utsträckning eller om detta delas alls via gruppen, 
implicit  kunskap.  Den  tidigare  Knowledge  management-litteraturen  bekräftar  denna  slutsats  då 
implicit  kunskap generellt  sett  anses  svårare  att  dela  via  IKT-verktyg  som till  exempel  sociala 
medier. Choi (2010) menar dock att ett kunskapsdelande i sig inte räcker utan behöver kompletteras 
med en applicering av kunskapen. Hur säkerställer vi exempelvis att den delade eller överförda 
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kunskapen faktiskt appliceras hos den enskilde individen som tagit del av kunskapen presenterad i 
gruppen?  Gruppens  främsta  funktion  blir  då  kanske  snarare  den  som Jonsson  (2012)  nämner, 
nämligen  funktionen  som  en  digital  kunskapsmäklare  (knowledge  broker).  Via  gruppen 
sammankopplas individer med varandra  och underlättar ett kunskapsdelande av framförallt explicit 
karaktär  men  som,  för  att  säkerställa  appliceringen  av  den  implicita kunskapen,  behöver 
kompletteras med interpersonella möten mellan medlemmarna i ”verkligheten” De sociokulturella 
faktorerna  som Hislop  (2013)  nämner  som  en  förutsättning  för  en  lyckad  applicering  av  den 
överförda kunskapen verkar således finnas inom gruppen liksom den viktiga inre motivationen som 
Jonsson (2012) tar upp som ytterligare en faktor för att skapa en god kunskapsöverföringskultur 
inom en organisation, eller som i detta fall, inom ett nätverk. 

Vilken typ av kunskap (eller kanske snarare information i vissa fall) är då av intresse för mina 
informanter? För vissa av mina informanter så finns det några få men viktiga anledningar till varför  
de fortfarande,  om än i  varierad grad,  är  aktiva i  gruppen.  Anton nämner exempelvis,  förutom 
behovet att bli inspirerad, den lokala aspekten som oerhört viktig för honom då förankringen till var 
han bor blir tydligare och samtidigt lättare att se vilka möjligheter som erbjuds just honom som, i 
detta fall, är en Malmö-bo som vill dumpstra i Malmö. 

Victoriya är inne på något liknande då hon menar att hon inte längre är i behov av att veta hur man 
dumpstrar men att ny och uppdaterad information om stadens matbutiker och vad som gäller alltid 
är  intressant  eftersom det  förändras  ständigt.  Hon nämner bland annat  som exempel  att  om en 
matbutik införskaffar en så kallad kompressor, en större maskin som genom komprimering förstör 
sopor och därmed omöjliggör dumpstring, så är detta aktuell och viktig information eller kunskap 
som alla i gruppen är betjänta av att veta. Där fyller gruppen en viktig funktion för henne trots att  
Victoriya betraktar sig själv som en veteran när det kommer till dumpstring. 

För att en kunskapsöverföringskultur inom en organisation eller ett nätverk ska kunna skapas och 
fungera väl så måste de sociokulturella faktorerna även vara på plats (Hislop, 2013). Att bara förlita 
sig på ett tekniskt digitalt system, såsom ett intranät eller dylikt, visar forskning enligt Hislop, slår 
oftast  inte  ut  väl  om  man  inte  också  har  tagit  hänsyn  till  den  organisationskultur  samt  de 
sociokulturella  faktorerna  som  råder  (2013).  Sociokulturella  faktorer,  såsom  tillit,  hög  (inre) 
motivation och beredvillighet, som verkar vara rådande i gruppen ”Save the Food – Malmö”, skapar 
goda  förutsättningar  för  det  som  Hislop  (2013)  och  Jonsson  (2012)  beskriver  som  en  god 
kunskapsöverföringskultur. En digital nätverksplattform såsom Facebook är förvisso även det en 
grundförutsättning  för  ett  digitalt  kunskapsdelande  men  plattformen  själv  skapar  inte  en 
kunskapsöverföringskultur  utan det sker genom interaktionen mellan dess medlemmar (ibid).   

De andra av mina informanter går även att betrakta som dumpstrings-”veteraner” och de verkar vara 
eniga om den funktion och betydelse som gruppen ”Save the food – Malmö” har för nya oerfarna 
dumpstrare.  Gruppen är en bra ingång för personer som är nyfikna på dumpstring och vad det 
innebär  och  som via  gruppen  lätt  kan  få  både  tips  och  inspiration.  Här  kan  vi  återknyta  till 
diskussionen  om  Facebook-gruppen  ”Save  the  Food  –  Malmö”  som  en  så  kallad  digital 
kunskapsmäklare  (knowledge  broker)  vars  huvudsakliga  funktion  då  blir  att  koppla  samman 
individer med varandra (Jonsson, 2012, s. 87). Kunskapen är dock, till skillnad från en renodlad 
TSM  (Hislop,  2013,  s.  210)  inte  kodifierad  utan existerar  endast  mellan  medlemmarna  och 
förutsätter  en interaktion mellan två eller  flera individer för att  kunskapen ska kunna överföras 
(Jonsson, 2012, s. 87). Detta visar dock bland annat Victoriya prov på när hon nämner att  hon 
känner ett slags ansvar för nya, oerfarna men nyfikna medlemmar och försöker ta sig tid att besvara  
frågor och funderingar från personer som skriver inlägg i gruppen. Ibland träffar hon även nya 
medlemmar för att  i  praktiken lära ut hur dumpstring går till.  Detta är ett  exempel på hur den 
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implicita kunskapen behöver överföras genom en så kallad ”kunskapskonversation” (Jonsson, 2012, 
s.137). Kunskapen förstås då som en social process som sker mellan individer och själva kunskapen 
antas  skapas  genom en  interaktion  mellan  implicit  och  explicit  kunskap  (ibid).  Även  Heather, 
utifrån hennes förförståelse, lyfter fram betydelsen som hon tror att gruppen har för nya medlemmar 
som aldrig har dumpstrat förut då det enligt henne finns mycket lättillgänglig information samlat i 
gruppen och att det alltid är fritt fram för vem som helst att posta ett inlägg för att ställa en fråga. 
Just kunskapsdelandet mellan medlemmarna var som tidigare nämnts en av anledningarna till varför 
Heather startade gruppen från första början och en önskan från hennes sida om att medlemmarna 
skulle lära av varandra genom just ett aktivt kunskapsdelande. 

Det blir härmed dock tydligt att det framförallt är så kallad explicit kunskap som delas i gruppen 
mellan medlemmarna. Kodifierad explicit kunskap har betraktas som lättare att hantera, lagra och 
dela  än  vad  implicit  kunskap  har  betraktats  att  vara  (Hislop,  2013,  s.  57).  Information  om 
matbutikers öppettider,  kartor och gatuadresser till  stadens matbutiker,  fotografier på dumpstrad 
mat, textbaserade diskussioner i kommentarsfälten om hur man bäst går tillväga för att dumpstra 
med mera verkar utgöra merparten av vad som sker i gruppen ur ett kunskapsdelnings-perspektiv. 
Det  verkar  således  vara kodifierad  explicit  kunskap som delas  mellan medlemmarna i  gruppen 
”Save the food – Malmö”.

Den  mer  praktikorienterade  implicita  kunskapen  efterfrågas  av  framförallt  de  nytillkomna 
medlemmarna som kanske aldrig har dumpstrat förut. Även om det går att lära sig att dumpstra på  
egen hand, som bland annat Frida gjorde, så verkar det, enligt mina informanters utsagor, finnas ett 
behov  hos  framförallt  nytillkomna  medlemmar  att  få  träffa  andra,  mer  erfarna  medlemmar,  i  
verkligheten och, genom interpersonell interaktion, i praktiken få lära sig hur dumpstring går till.  
Ett kunskapsdelande via sociala medier i sig är alltså inte tillräckligt utan måste kompletteras med 
en så kallad kunskapsapplicering (Choi, 2010) som krävs när det kommer till implicit kunskap för 
att en kunskap ska anses vara överförd. 

6.2 Slutsats

Denna studien visar att sociala medier i allmänhet, och Facebook i synnerhet, används av vissa 
personer och grupperingar inom den kollaborativa ekonomin för att nätverka, kommunicera och för 
att utbyta erfarenhet, information och kunskap med varandra. Personer som möts i digitala sociala 
nätverk såsom Facebook, och som får anses ingå i den kollaborativa ekonomin, skapar tillsammans 
ett socialt sammanhang där själva aktiviteten att dela verkar utgöra den grundbult för den tillit och 
det förtroende som är så viktigt att skapa i sociala relationer. De forskningsfrågor studien ställt är 
vad för typ av information och kunskap delas, hur delas denna information och kunskap samt vilken 
funktion fyller ett medlemskap i exempelvis en Facebook-grupp inom den kollaborativa ekonomi 
för den enskilde medlemmen? Vad det gäller de två första frågorna så är svaret att olika typer av 
information och kunskap delas i olika former på Facebook. Det kan röra sig om bilder, video eller  
text. Rent innehållsmässigt kan det då röra sig om praktiska spörsmål, konkret information rörande 
vissa matbutikers lokalisering och emellanåt juridiskt relaterade diskussioner om vad som är lagligt 
eller inte bara för att nämna några exempel. Delar av detta kan i vissa fall betraktas som explicit 
kunskap,  allt  beroende  av  innehållet  förstås,   men  ofta  så  behöver  en  eventuell 
kunskapsöverföringsprocess kompletteras med interpersonell  interaktion genom mellanmänskliga 
möten mellan de kunskapsdelande medlemmarna. Detta behövs för att säkerställa att kunskapen 
faktiskt får betraktas som överförd. Speciellt gäller detta kunskap rörande praktiskt utförande, så 
kallat  ”kunnande”  och  som  är  exempel  på  implicit  kunskap.  Vad  det  gäller  den  tredje 
forskningsfrågan så finns det inget givet svar att ge utan där skiljer sig svaren åt. Det finns förvisso 
gemensamma drag hos medlemmarna i den studerade gruppen men funktionen som ett medlemskap 
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i en sådan grupp har för den enskilde ser olika ut. För vissa medlemmar är informations – och 
kunskapsutbytet  den  huvudsakliga  funktionen  medan  för  andra  medlemmar  är  det  framförallt 
gemenskapen  som en  får  tillgång  till  genom sitt  medlemskap.  Dock  så  är  informations  –  och 
kunskapsutbytet intressant och väsentligt för samtliga men det är emellertid inte nödvändigtvis den 
primära funktionen. Facebook-gruppen är dock den primära digitala mötesplats för de användare 
som är intresserade av aktiviteten känd som dumpstring. 

6.3 Forskningsreflektion

I denna studie så har jag valt att utgå från aktiviteten dumpstring satt i en kollaborativ ekonomisk 
kontext och utifrån denna kontext fokuserat på att se hur kunskapsdelning via sociala medier sker 
mellan användare i Facebook-gruppen ”Save the Food – Malmö”. Intervjufrågorna har jag försökt 
att  formulera  på  ett  så  konkret  sätt  som möjligt  men då  den vetenskapliga  diskussionen kring 
kunskapsdelning till vissa delar kan uppfattas som relativt abstrakt så har jag emellanåt uppfattat att  
frågorna kring just kunskap och kunskapsdelning har varit svåra för mina informanter att få grepp 
om. Det har, från min sida, känts både mer lättbegripligt och tydligt från informanternas sida när 
diskussionen snarare har handlat om dumpstring och sociala medier än om själva kunskapsdelandet. 
Detta är något som jag har haft i åtanke medan jag har författat denna uppsats och inser att det inte 
går att komma ifrån att det kan ha existerat en viss begreppsförvirring bland mina informanter både 
vad det gäller distinktionen mellan delningsekonomi och kollaborativ ekonomi men framförallt vad 
det gäller distinktionen mellan information och kunskap. Denna problematik har jag dock försökt 
kringgå genom att gentemot mina informanter undvika vissa, för studien förvisso centrala, ord och 
begrepp såsom explicit och implicit kunskap och försökt hålla frågorna så tydliga, konkreta och 
”enkla” som möjligt. Här skulle man kunna säga att det har funnits en diskrepans mellan mig som 
forskare, som då representerat forskningsperspektivet, och mina informanter, som då representerat 
informantperspektivet. 

Ytterligare begreppsförvirring har under skrivandet av denna uppsats uppstått då det genomgående i 
den  litteratur  jag  har  använt  mig  av  har  använts  två  olika  ord  som  synonymer  nämligen 
”kunskapsöverföring” (knowledge transfer) och ”kunskapsdelning” (knowledge sharing). Jag har 
haft det svårt att klargöra skillnaden mellan dessa två begrepp och anser att båda varianterna har 
kunnat användas som synonymer och därav har jag valt att fritt växla mellan dessa två ord och 
begrepp. Jag menar således att  dessa två begrepp är,  mer eller  mindre,  synonymer eftersom de 
beskriver mer eller mindre samma sak även om det  finns semantiska skillnader i hur man brukar  
orden. Jonsson (2012) menar att kunskapsöverföring är att föredra då det enligt henne avser en 
ömsesidig kunskapsöverföringsprocess mellan två eller flera individer (Jonsson, 2012, s. 30) men 
att kunskapsdelning i princip skulle fungera lika bra då den formuleringen kanske i viss mån bättre 
fångar aspekten av ömsesidighet än vad kunskapsöverföring gör. Däremot ser Jonsson en eventuell 
fara  med att  använda ordet  kunskapsdelning då hon är  rädd att  fokus på  huvudfrågan om  hur 
kunskap överförs går förlorad (ibid).  Jag har dock i denna uppsats som sagt valt att fritt växla  
mellan bägge dessa begrepp/ord och använder dem som mer eller mindre likvärdiga synonymer. 

Oavsett ovanstående begreppsdiskussion så anser jag att det delas såväl information som kunskap 
mellan medlemmarna i gruppen ”Save the food – Malmö” och denna information och kunskap delas 
och  överförs  mellan  dess  användare  på  olika  sätt;  det  kan ske  via  text,  bilder  eller  via 
interpersonella  möten  ute  i  ”verkligheten”.  Vad jag  dock i  detta  sammanhang,  som ett  sätt  att  
kringgå ytterligare eventuell  begreppsförvirring,  har valt  att  göra inför,  och i  samtal med, mina 
informanter är  att  inte specificera vilken typ av kunskap (implicit  eller  explicit)  som delas och 
överförs inom gruppen. 
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Det är tydligt, enligt mig, att den inre motivationen (intrinsic motivation), det vill säga villigheten 
att ta del av kunskap och dela med sig av kunskap är hög bland mina informanter. Detta är även 
något  som  vi  får  anta  existerar  bland  gruppens  övriga  aktiva  medlemmar  då,  som  vi  redan 
konstaterat  ovan,  deltagandet  i  gruppen  är  frivilligt  och  bygger  på  ett  förmodat  intresse  hos 
personen  som  ansöker  om  medlemskap.  Vi  kan  således  förstå  anledningen  och  den  fortsatta 
motivationen till varför åtminstone mina informanter ville gå med i gruppen från första början och 
varför de fortsätter vara med men hur förhåller det sig med själva kunskapsdelandet sinsemellan 
medlemmarna i gruppen?  För att kunna besvara den frågan så var vi tvungna att diskutera själva 
kunskapsbegreppet  som sådant  och  det  stod  klart  relativt  tidigt  att  när  vi  pratar  om kunskap, 
knowledge  management  och  kunskapsdelning  så  finns  det  två  konkurrerande  epistemologiska 
perspektiv, nämligen det objektivistiska och det praktikbaserade (se ovan). Det sistnämnda lyfter 
fram social interaktion mellan individer som en viktig faktor medan det förstnämnda perspektivet 
betonar en lagrings- och kodifieringsstrategi i samband med IKT-verktyg, såsom sociala medier, 
som en avgörande faktor för en effektiv exploatering av kunskap (se bland annat Hislop, 2013; 
Jonsson,  2012).  Dessa  två   epistemologiska  perspektiv  går  sedan  att  koppla  till  taxonomin  av 
kunskap som antingen implicit  eller  explicit  (Jonsson, 2012).  Frågan är  vilken typ av kunskap, 
implicit eller explicit, som egentligen bäst lämpar sig för kunskapsdelning via ett IKT-verktyg som 
sociala media-nätverkstjänsten Facebook får representera här? Det förefaller vara så att diskussioner 
om dumpstring; frågor av praktisk natur, etik, bemötande av väktare och polis, vilka matbutiker som 
är bra etcetera samt i tillägg till detta, kommunikation med hjälp av bilder med mera som ett sätt att  
informera och inspirera varandra, är exempel på kodifierbara kunskaper som med fördel delas via 
sociala  medier.  Däremot  verkar  det  som  att  många  nya  medlemmar,  trots  den  tillgängliga 
informationen  och  (explicita)  kunskapen  som  finns  att  tillgå  inom  gruppen,  enligt  mina 
informanters utsagor, likväl känner ett behov av att få träffa en redan erfaren dumpstrare för att i  
praktiken få lära sig hur man gör när man dumpstrar, det vill säga implicit kunskap. 

Detta innebär att en tolkning som skulle kunna låta sig göras, i enlighet med vad flera andra KM-
forskare kommit fram till (Alavi & Leidner, 2001; Panahi et al, 2013; Panahi et al; 2012 med flera) 
är att även om sociala medier-verktyg i viss mån skulle kunna understödja delandet av implicit 
kunskap så är det framförallt den explicita kunskapen som med fördel delas via sociala medier-
verktyg. Delandet av bilder, länkar, videofilmer och skriven text i kommentarsfälten och liknande 
underlättar  spridandet  av kodifierad och ”objektiv” kunskap och kan kategoriseras som explicit 
kunskap. 
          
6.4 Förslag på vidare forskning

Som förslag på fortsatt forskning inom området så bör kunskapsdelning via sociala medier  i ett 
nätverk, istället för inom en organisation eller ett företag, studeras närmre och mer utförligt och 
kanske kopplas till andra vetenskapliga forskningsområden. Jag hoppas att jag har kunnat bidra med 
min del men jag har under arbetet med denna uppsats framförallt stött på knowledge management-
litteratur som berör kunskapsdelning inom organisationer och företag, men inte inom nätverk, vilket 
visar  på  en  brist  inom området  ”nätverksbaserad  kunskapsdelning”och  efterfrågar  således  mer 
forskning på området. 

44



Referenslista

Tryckta källor

Andersen, I. (2012). Den uppenbara verkligheten: om kunskapsproduktion i samhällsvetenskaperna. 
(2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, M. (2017). I Olsson, T. (Red.) (2017). Sociala medier: vetenskapliga perspektiv (s. 21-
36). (Första upplagan). Malmö: Gleerups.

Alavi & Leidner (2001). Review: Knowledge management and Knowledge management systems: 
conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1): 107-136

Alvesson, M. (2004). Kunskapsarbete och kunskapsföretag. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi.

Backman,  J.  (2008).  Rapporter  och  uppsatser.  (2.,uppdaterade  [och  utök.]. uppl.)  Lund: 
Studentlitteratur

Bergström,  G.  & Boréus,  K. (Red.)  (2012). Textens  mening  och  makt:  Metodbok  i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Botsman, Rachel. Rogers, Roo. (2010). What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative 
Consumption. New York : HarperBusiness

Bradely,  K.  (2015).  Delandet  ekonomi  utmanar  konsumtionssamhället.  I  M.  Berglund  (Red.), 
Ägodela (s.13-21). Stockholm: Naturskyddsföreningen.

Chua, A. Y., & Banerjee, S. (2013). Customer knowledge management via social media: the case of 
Starbucks. Journal of Knowledge Management, 17(2), 237-249.

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Eriksson,  L.T.  &  Wiedersheim-Paul,  F.  (2014).  Att  utreda,  forska  och  rapportera.  (10.  uppl) 
Stockholm: Liber.

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P.
(red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber

Food and Agriculture Organization of the United Nations.  (2011).  Global food losses and food 
waste – Extent, causes and prevention. Rome: FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2013). Food wastage footprint: impacts 
on natural resources: summary report. Rome: FAO

Frans, E. (2017). Larmrapporten. (Första upplagan). Stockholm: Volante

Gaál Z, Szabó L, Obermayer-Kovács N and Csepregi A. (2015) “Exploring the role of social media 
in  knowledge  sharing”  The  Electronic  Journal  of  Knowledge  Management  Volume 13 Issue  3 
(pp185-197)

45



Gil de Zúñiga, H., Jung, N., Valenzuela, S. (2012). Social media use for news and individuals’ 
social  capital,  civic  engagement  and  political  participation.  Journal  of  Computer-Mediated 
Communication, 17, 319-336.

Gillham,  B.  (2008).  Forskningsintervjun:  tekniker  och  genomförande.  (1.  uppl.)  Lund: 
Studentlitteratur.

Hislop,  Donald.  (2013).  Knowledge  management  in  organizations:  a  critical  introduction.  NY: 
Oxford University Press. 

Jakobsson, A. (2015). Svinnlandet: min resa genom en värld av slöseri - och hur den gav mig ett liv  
i överflöd. Göteborg: Offside Press. 

Jonsson, Anna. (2012). Kunskapsöverföring & Knowledge Management. Egypten. Liber AB.

Kvale, S & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun . Lund: Studentlitteratur.

Leigert, L. (2009). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande dialoger, starkare 
varumärke, ökad försäljning :-). Göteborg: Kreafon.

Mason, P. (2017). Postkapitalism: vår gemensamma framtid. Stockholm: Ordfront. 

Martínez,  C.  & Sandberg,  H.  (2017).  I  Olsson,  T.  (red.)  (2017).  Sociala  medier:  vetenskapliga 
perspektiv (s. 67-82) . (Första upplagan). Malmö: Gleerups.

Olsson, T. (2017) I Olsson, T. (red.) (2017). Sociala medier: vetenskapliga perspektiv (s. 9-20).  
(Första upplagan). Malmö: Gleerups.

Panahi, Serious., Watson, Jason.,  &  Partridge, Helen. (2013). "Towards tacit knowledge sharing 
over social web tools", Journal of Knowledge Management, 17:3, 379 - 397

Patel, R.  Davidsson,  B.  (2003).  Forskningsmetodikens  grunder  –  att  planera,  genomföra  & 
rapportera en undersökning. (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Pickard, Alison Jane, Research Methods in Information (2013). London: Facet Publishing.

Rowley, Jennifer (2004). Researching people and organizations. Library Management 2004 25:4/5

Runsten, P. & Werr, A. (2016). Kunskapsintegration: om kollektiv intelligens i organisationer. (1. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Rønning, R. & Starrin, B. (red.) (2011). Socialt kapital: i ett välfärdsperspektiv. (1. uppl.) Malmö: 
Liber. 

Schütt, E. (2015). Från sopsäck till matsäck. I M. Berglund (Red.), Ägodela (s.98-121). Stockholm: 
Naturskyddsföreningen.

Shirky, C. (2011).  Cognitive surplus: how technology makes consumers into collaborators. New 
York: Penguin Books. 

46



Snickars, P. (2014). Digitalism: när allting är internet. (1. uppl.) Stockholm: Volante. 

Stakston,  B.  (2011).  Gilla!:  dela  engagemang,  passion  och idéer  via  sociala  medier.  (2.  uppl.) 
Stockholm: Idealistas.

Thurén, Torsten. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2 uppl.) Malmö: Liber.

Wastell,  David G.  (2001).  Barriers  to  effective  knowledge management:  Action research meets 
grounded theory. Journal of Systems and information technology 5 (2), s. 21-35. 

Åblad, L. (2011). Sociala nätverk i en digital värld. I Nilsson, M. (Red.) (2011). Sociala? Medier?: 
en antologi om en ny tid (s. 11-20). Malmö: Manifesto.

Wikforss, Å. (2017). Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender. Lidingö: Fri tanke.

Elektroniska källor

Ahlson, I & Stupljaninhe, M. (2017) The Patchwork of Knowledge Management A qualitative study 
on how Knowledge Management is understood in the professional context of Swedish business law 
firms [Elektronisk kopia] Hämtad 2018-04-03 från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52934

Andersson, M & Truedsson, A. (2017) Sociala medier för Knowledge management: Organisationers 
användning  av  webb  2.0  baserade  kollaborationsverktyg  för  kunskapshantering.  C-uppsats, 
Linnéeuniversitet, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik [Elektronisk kopia] Hämtad 
2018-04-03 från http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A534124&dswid=5545

Buchanan, Rose Troup. (2015) Facebook used by half the world's internet users. Independent.
[Elektronisk  kopia]  Hämtad  2018-04-03  från  Independents  webbplats, 
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-used-by-half-the-worlds-
internet-users-10426003.html

Groth, K. (2002) Using social networks for Knowledge management. Networks, 3. 
[Elektronisk  kopia]  Hämtad  2018-04-03  från  files.gk-facfil.webnode.com/200000004-
ecf7fedf15/groth-ecscw03-ws.pdf

Gustle,  A &  Sjöberg,  C.  (2011)  Sociala  medier  som  företagsanpassat  kommunikationsmedel, 
Kandidatuppsats inom informatik, Ekonomihögskolan i Lund [Elektronisk kopia] Hämtad 2018-
04-03 från https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1977074

Jones, P. M. (2001) Collaborative Knowledge management,  Social  Networks,and Organizational 
Learning.  Salvendy  (Eds.).  Systems,  Social  and  Internationalization  Design  Aspects  of 
HumanComputer Interaction. [Elektronisk kopia] Hämtad 2018-04-02 från http://humanfactors.
arc.nasa.gov/publications/collab_know_paper.pdf

Naturvårdsverket (2012) Matavfallsmängder i Sverige.
Hämtad  2018-04-03 från https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8694-7

Song,  H.  (2007)  The  role  of  information  and  communication  technologies  in  Knowledge 
management:  From  enabler  to  facilitator,  School  of  business  information  technology,  RMIT 
University  [Elektronisk  kopia]  Hämtad  2018-04-03  från 

47

https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8694-7
http://humanfactors./
http://humanfactors./
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1977074
http://files.gk-facfil.webnode.com/200000004-ecf7fedf15/groth-ecscw03-ws.pdf
http://files.gk-facfil.webnode.com/200000004-ecf7fedf15/groth-ecscw03-ws.pdf
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-used-by-half-the-worlds-internet-users-10426003.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-used-by-half-the-worlds-internet-users-10426003.html
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A534124&dswid=5545


http://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:9765/Song.pdf

Säntti,  P.  (2008)  Developing  corporate  Knowledge  management  through  social  media, 
Masteruppsats för ingenjörsexamen, Helsinki University of Technology [Elektronisk kopia] Hämtad 
2018-04-03 från http://lib.tkk.fi/Dipl/2008/urn012879.pdf

Vetenskapsrådet.  (2009)  Forskningsetiska  principer  :  inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning  [Elektronisk kopia] Hämtad 2018-04-02 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Yip, K. (2011) Exploring barriers to Knowledge sharing: A case study of a virtual community of  
practice in a Swedish multinational corporation, Kandidatuppsats inom informationslogistik,
Linnéuniversitetet  [Elektronisk  kopia]  Hämtad  2018-04-03  från      http://urn.kb.se/resolve?
urn=urn:nbn:se:lnu:diva-15402

48

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-15402
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-15402
http://lib.tkk.fi/Dipl/2008/urn012879.pdf
http://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:9765/Song.pdf


Bilaga 1. Intervjuguide

Inledning och bakgrund
Berätta lite om dig själv. Ålder, bostad, hemstad, sysselsättning och din fritid.

Tema: Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi och dumpstring
 Vad betyder delandets ekonomi för dig?
 Vad betyder kollaborativ ekonomi för dig?
 Hur betraktar du dumpstring i förhållande till de två tidigare begreppen vi diskuterat, 

delandets ekonomi och kollaborativ ekonomi?

 Är du en dumpster dykare?
 Hur länge har du ägnat dig åt dumpstring?
 Varför ägnar du dig åt dumpstring?
 Hur började du att dumpstra? 

Tema: Sociala medier, Facebook och gruppen ”Save the Food - Malmö”
 Vad tycker du om sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram?
 Hur använder du dig av Facebook?
 Hur fick du kännedom om gruppen ”Save the food – Malmö”?
 Varför vill du gå med i gruppen ”Save the food – Malmö”?
 Vad hade du för förväntningar på ditt deltagande i gruppen?
 Hur länge har du varit med i gruppen?

Tema: Kunskapsöverföring, kunskapsdelning och informationsutbyte via sociala medier. 

 Hur pass aktiv skulle du säga att du är i gruppen?
 Hur skulle du beskriva ditt egna engagemang i gruppen? 
 Vad brukar du posta för typ av inlägg eller läser du mest andras inlägg?
 Skiljer sig dina inlägg idag från dina tidigare inlägg när du var relativt ny i gruppen? Om ja, 

på vilket sätt?

 När du var ny i gruppen, vad för typ av information eller kunskap var du ute efter? 
 Hur skulle du beskriva de andra deltagarnas engagemang och aktivitet i gruppen? 
 Hur yttrar det sig? Kan du beskriva olika typer av inlägg som andra medlemmar i gruppen 

gör?
 Kan du urskilja några olika ”typer” eller kategorier av personer som postar en viss typ av 

inlägg? Beskriv gärna dessa. 
 Är gruppen, enligt dig, främst för utbyte av information/kunskap eller är det främst en grupp 

för gemenskap? Eller både och?
 Hur lär man sig att dumpstra och är det något som du har lärt dig via gruppen ”Save the 

Food – Malmö” och i så fall hur har du lärt dig det?
 Vart behöver teorin ta slut och praktiken ta vid för att man ska lära sig att dumpstra? Vilken 

roll spelar i så fall gruppen ”Save the food – Malmö” i sammanhanget?
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