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influence is due to mainly individual motivational factors 
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efficient. Future research is advised to continue looking in to 
social aspects of knowledge sharing and organizational 
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1. Inledning 
 
1.1. Introduktion 
  
I denna studie presenteras en forskningsöversikt. Forskningsöversiktens fokus ligger på 
hur de utvalda vetenskapliga artiklarna ur den vetenskapliga tidskriften Journal of 
Knowledge Management speglar organisationskulturs inverkan på kunskapsdelning 
inom organisationer. 
 
I kapitel 1 introduceras läsaren till en kort bakgrund till problemet som sedan härleds till 
studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel 2 presenteras ämnets 
historik och förklaringar kring de centrala begrepp som används i studien, medan 
kapitel 3 tar upp den metodik och avvägningar som använts och gjorts under 
materialinsamling, urval och analys, samt information om den vetenskapliga tidskrift 
vars studier legat till grund för denna forskningsöversikt, det vill säga Journal of 
Knowledge Management. 
 
Kapitel 4 presenterar de resultat forskningsöversikten har lett fram till sam en analys av 
de utvalda artiklarna där de klarlagda frågeställningarna besvaras utifrån det empiriska 
materialet, det vill säga de vetenskapliga artiklar som ingår i forskningsöversikten. 
Detta avsnitt följs av kapitel 5 där författaren drar slutsatsen om ämnet 
organisationskulturs påverkan på kunskapsdelning utifrån de presenterade resultaten 
och analysen. 
 
Förslag till fortsatt forskning samt forskningsöversiktens begränsningar återfinns i 
kapitel 6 samt 7. Slutligen, i kapitel 8 och 9 kan man läsa en sammanfattning av studien 
samt en fullvärdig källförteckning, innehållande det empiriska materialet samt övriga 
källor.  
 
1.2. Bakgrund och problembeskrivning 
 
I dagens organisationer är humankapital en utav de absolut viktigaste sätten att skapa en 
marknadsfördel. Organisationers största resurs är dess anställda (Wallach 1983, s.35), 
och för att kunna utnyttja och dra fördel utav de anställdas kunskap behöver man få dem 
att dela med sig av vad de kan (Schwartz 2006, s. 507). 
 
Redan på tidigt 60-tal började man prata om kunskap som en ekonomisk resurs (Lambe 
2011, s.178), och termer som ”kunskapssamhället” och ”kunskapsarbetaren” började så 
smått artikuleras (under denna tid dock syftandes till samhället i stort och inte i 
organisationen) (Lambe 2011, s.179). Det var dock inte förrän på 1990-talet som det 
som kommit att kallas Knowledge Management hade sina guldår (Lambe 2011 s.175). 
Med rötter inom många olika vetenskapliga discipliner, bland andra ekonomi och 
sociologi (Lambe 2011, s.178), bidrog den snabba tekniska utveckling under 90-talet till 
att många på allvar började inse de möjligheter som fanns i att söka att hantera och 
förvalt kunskap (Lambe 2011, s.176): snabbt lanserades knowledge management som 
ett verktyg (Lambe 2011, s.175) för kunskapsbaserade organisationer att vinna 
marknadsfördelar (Lambe 2011, s.176). 
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Knowledge management är komplext, och är ett kunskapsområde och ett management 
verktyg som består utav många olika aspekter (Alavi & Leidner 2001, s.107). Dessa 
olika sidor och processer kan, förenklat, delas in i fyra kategorier med fyra huvudmål: 
skapa, lagra/hämta, överföra och använda kunskap (Alavi & Leidner 2001, s.114). 
Dessa fyra huvudgrupper består i sin tur av många olika underindelningar (Alavi & 
Leidner 2001, s.114), vilken en utav de viktigaste är det som idag benämns som 
knowledge sharing (på svenska: kunskapsdelning). 
 
Trots att kunskapsdelning spelar en väldigt viktig roll när det kommer till lärande inom 
organisationer och i det stora hela bidrar till organisationers förbättring av 
marknadspositionen, så ingår det ofta inte i organisationers verksamhetsstrategier 
(Riege 2005, s.18) Detta har hävdats bero bland annat på att man inom fältet fortfarande 
inte lyckats att identifiera de barriärer som sätter käppar i hjulet för lyckad 
kunskapsdelning mellan anställda inom företag och organisationer (Riege 2005, s.18). 
 
Patrick Lambe beskriver i sin artikel "The unacknowledged parentage of knowledge 
management" (Lambe 2011, s. 194) hur undersökningar visat att knowledge 
management appliceras mycket och ofta inom organisationer, men att man inte har 
många nöjda nyttjare (Rigby & Bilodeau 2007, 2009 se Lambe 2011, s. 192). Lambe 
påstår att detta faktum står i relation till användandet och implementeringen av mindre 
fungerande praxis (Lambe, 2011, s. 192), detta trots utbredd forskning inom ämnet. 
Lambe framhåller även det faktum att trots en befintlig allmängiltig förståelse för 
”naturliga” mönster och begränsningar inom kunskapsdelning hos sociala grupper, så är 
och förblir denna förståelse till stor del outnyttjad av yrkesverksamma inom knowledge 
management (Lambe 2011, s.194). 
 
Som Lambe, och flera med honom, konstaterat (2011, ss.175-197) finns det problem 
inom knowledge management. Vissa forskare hävdar bestämt att dessa svårigheter 
uppkommit på grund av en simplifiering av organisationskulturens påverkan på 
knowledge management (Smith 2005, s.523) samt det allt för stora tekniska fokus som 
vuxit fram på de humana aspekternas bekostnad (Leistner 2010, s.4).  
 
Organisationskultur må ha många olika definitioner och indelningar, något som dock 
inte förändrar det faktum att det har ytterst stor inverkan på det dagliga arbetet, 
attityder, beteenden, normer etc. inom en organisation, och så även i sin tur 
kunskapsdelning och det produceras enorma mängder forskning inom kunskapsdelning. 
Ett faktum som tyder på att det är ett verktyg av stor betydelse och med ytterst stor 
potential för dagens organisationer. Processerna som knowledge management-
verksamma implementerar som lösningar på de svårigheter de ställs inför verkar dock 
inte fungera så pass bra som man hoppats och önskat.  
 
För att näringslivet skall kunna utnyttja den stora mängd kunskap som finns internt och 
för att de inte skall tappa tilltron till knowledge management som disciplin, behöver 
standarden av praxis och processer utvecklas och förbättras, någonting som 
förhoppningsvis kan göras genom forskning.  
 
Genom den kontaktorganisation jag samarbetat med under mitt magisterår har jag själv 
stött på, på mikronivå, några av de problem som kan uppstå i mötet mellan 
kunskapsdelning, organisationskultur och felaktigt implementerade processer och 
praxis. Denna typ av misstag verkar, enligt Lambe (2011), vara betydligt vanligare än 
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dess motsats, vilket jag med egna ögon sett inte bara kan leda till frustration hos de 
anställda, kunskaps- och ekonomiska förluster för organisationen utan även till att 
tilltron till knowledge management sjunker. Jag som magisterstudent, inom strategisk 
information och kommunikation vid Högskolan i Borås, har därför valt att ägna min 
magisteruppsats åt att redogöra för, problematisera kring och ifrågasätta en liten del av 
de vetenskapliga studieresultat som producerats och publicerats inom ämnet 
organisationskulturs påverkan på kunskapsdelning.  
 
1.3. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur och varför intern kunskapsdelning mellan 
anställda påverkas av den rådande organisationskulturen enligt de utvalda vetenskapliga 
artiklarna från den vetenskapliga tidskriften Journal of Knowledge Management. Vidare 
är målet med forskningsöversikten att åskådliggöra möjligheter till främjande av 
kunskapsdelning internt. Målet med studien är att genom en fördjupad 
forskningsöversikt, av vetenskapliga artiklar från den vetenskapliga tidskriften Journal 
of Knowledge Management, finna svar på de frågeställningar som uttryckts, i hopp om 
att bidra till mer effektiva och välanpassade kunskapsdelningspraxis och processer samt 
en större och tydligare överblick över ämnet som sådant. 
 
1.3.1. Avgränsningar 
 
Studien ämnar undersöka utvalda vetenskapliga artiklarnas (från Journal of Knowledge 
Management) spegling av organisationskulturs inverkan på intern kunskapsdelning. 
Avsikten med studien är ej att undersöka extern kunskapsdelning, knowledge 
management processer i sin helhet samt ej heller kunskapsdelning som föreskriven 
praxis eller liknande. Dessa avgränsningar som gjorts för att stödja studiens syfte och 
fokus.  
 
Studien har inte som mål att spegla, problematisera kring eller kartlägger hur nationell 
kultur och dess eventuella inverkan på organisationskultur och kunskapsdelning speglas 
i den vetenskapliga litteraturen. Något större klarlägganden av vad kunskap är, hur 
kunskap skapas och delas kommer inte heller att utforskas och kartläggas närmare i 
denna forskningsöversikt. 
 
I studien används termen ”kunskapsdelning” som en översättning av engelskans 
”knowledge sharing”, det vill säga den spontana kunskapsöverföringen som kan existera 
inom organisationer, mellan individer och team. Studien syftar alltså inte till att 
undersöka det som inom knowledge management benämns som ”knowledge transfer”. 
”Knowledge transfer” handlar inte om spontana förlopp, utan bygger istället på 
implementerade processer där huvudmålet är att framkalla kunskapsdelning hos 
kollegor och medarbetare (Schwartz 2006, s. 493). 
 
Ytterligare avgränsning är det faktum att artiklarna i studien endast kommer från den 
vetenskapliga tidskriften Journal of Knowledge Management, vilket innebär en 
avgränsning och begränsning för forskningsöversikten. 
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1.3.2. Frågeställningar 
 
- Hur påverkar organisationskultur kunskapsdelning enligt de, ur Journal of Knowledge 
Management utvalda, vetenskapliga artiklarna? 
 
- Varför påverkar organisationskultur kunskapsdelning enligt de, ur Journal of 
Knowledge Management utvalda, vetenskapliga artiklarna? 
 

2. Historik och begreppsförklaring 
 
Redan i kapitel 1 presenterades en kort bakgrund till fenomenet och 
managementverktyget knowledge management. Nedan följer en mer ingående bakgrund 
och presentation av knowledge management, organisationskultur och 
organisationskulturs påverkan på kunskapsdelnings historia, samt några ytliga 
begreppsförklaringar. Den tidigare forskning som presenteras i kapitel 2.3. behandlas 
vidare i diskussions- och slutssatsdelen, kapitel 5, där den tidigare forskningen 
diskuteras i relation till det presenterade empiriska materialet. Dock bör 
begreppsförklaringarna kapitel 2.4.-2.11. inte ses som något teoretiskt ramverk eller 
teoretiska utgångspunkter för denna neutrala forskningsöversikt. Valet att identifiera 
och förklara centrala begrepp för forskningsöversikten har gjorts för att underlätta och 
för att ge läsaren en större förförståelse inför läsning av forskningsöversikten samt en 
bättre bild av forskningsområdet i stort. Dock anses begreppsförklaringarna inte vara 
definitioner av begreppen, utan dess existens berättigas endast genom att de anses kunna 
vara ett stöd för läsaren under fortsatt lektyr av forskningsöversikten. 
 
2.1. Knowledge management 
 
Kunskapsdelning har funnits som en naturlig del i samhället sedan mycket länge, och 
dess tekniker har använts sedan flera årtionden i form av bland annat stadshusmöten, 
mentorskap och seminarium (Dalkir 2011, s.15) men det var inte först förrän på 1980-
talet som man började använda termen ”Knowledge management” (Dalkir 2011, s.15). 
Knowledge management är dock inte ett fenomen som utvecklas från ingenstans, utan 
kan egentligen ses som en naturlig och logisk progress av en långt pågående social 
utveckling (Wiig 1997b, s.1).  
 
Trots att det dröjt till in på 1980-talet innan man började använda knowledge 
management på ett mer systematiskt sätt med endast affärssyften som mål så har 
kunskap engagerat folk sen flera tusen år tillbaka (Wiig 1997b, s.2). Om man tittar flera 
årtusenden bakåt i tiden handlade redan kunskapshanteringen bland jägarna om det egna 
folkslagets långsiktiga fysiska överlevnad medan man hos fenicierna funderade över hur 
man bäst kunde dela hantera och överföra den kunskap som fanns inom handel och 
sjöfart för att kunna genomföra ett arbete av högre kvalitet (Wiig 1997b, s.2) och så har 
det fortsatt fram till denna dag. 
 
Alla världens universitet (Wiig 1997b, s.2) och bibliotek ger ett varsel om hur viktigt 
det varit för tidigare generationer att hantera den kunskap som fanns i samhället (Ives, 
Torrey & Gordon 1997, s.269). Det var även här som de nya teknikerna för att kunna 
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hantera kunskap utvecklades, och möjligheterna till detta blev större och större med 
framåtskridandet.  
 
Från att ha gått från att överföra all kunskap muntligt bidrog skriftens utveckling till att 
man för första gången kunde spara information på ett permanent sätt (Ives, Torrey & 
Gordon 1997, s.270).  Krukor, lera och andra otympliga material och objekt, som man 
först använde för att dela sin kunskap, gjorde informationen mindre rörlig samt 
begränsade längden på skriften med dess limiterade ytor och papyrus blev istället det 
som kom att förändra hur man förmedlade, sparade och hanterade kunskap (Ives, Torrey 
& Gordon 1997, s.270). Kunskapsrevolutionen hade dock endast påbörjats (Ives, Torrey 
& Gordon 1997, s.270) och i och med skriftens uppkomst fortskred den.  
 
Skriften följdes långt senare av trycket, som i sin tur vände upp och ner på världen och 
hur man delade kunskap. Tryckpressen anses än idag vara en av världshistoriens 
viktigaste uppfinningar av många (Ives, Torrey & Gordon 1997, s.271).  
 
Knowledge management kan ses som dagens svar på lerkrukor med skrift fast det i dag 
kallas för praxis och processer med exakt samma syfte: att hantera kunskap. Det som, 
bland annat, särskiljer dagens knowledge management från tidigare sätt att sprida och 
handskas med kunskap är den otroliga mängd kunskap som idag finns tillgänglig 
överallt, dygnet runt, året runt (Ives, Torrey & Gordon 1997, s.272).  
 
Det finns en generell åsikt om att knowledge management som term och fenomen 
uppkommit under 1980-talet, något som ny forskning har börjat ifrågasätta. Filosofer, 
lärare och andra lärda har sedan urminnes tider använts sig av likande tekniker som nu 
används inom knowledge management (Dalkir 2011, s.15). Patrick Lambe hävdar, till 
exempel, i sin artikel ”The unacknowledge parentage of knowledge management” 
(2011) att man inom knowledge management bortser från en stor del av den egna 
historien om man inte åter tar upp de rötter som fältet har inom till exempel socio-
ekonomiska verk som utkom under tidigt 1960-tal där man diskuterade kunskapens 
ekonomiska betydelse för organisationer (s.178). 
 
Det man dock verkar vara allmänt överens om är det faktum att knowledge management 
har många olika föregångare och rötter (eg. Lambe 2011, s. 176; Dalkir 2011, s. 8) och i 
boken ”Knowledge Management: Historical and Cross-Disciplinery Themes” (2007) 
benämner Danny Wallace bland andra filosofi, ekonomi, psykologi och informations- 
och kommunikationsteorier som några av de största intellektuella influenserna (s.2). 
Forskare verkar även ha lyckats enats kring det faktum att knowledge management blev 
en ytterst populär term först på 1980-talet, trots att det enligt Patrick Lambe är en term 
som funnits ända sedan 1960-talet (2011, s.184). 
 
Under 1980- och tidigt 90-tal erbjöd den nya tekniken nya möjligheter till 
kunskapshantering av olika slag (Dalkir 2011, s.16), parallellt med att kunskapen inom 
organisationer börjad anses mer och mer värdefull. Detta ledde i sin tur till ett växande 
behov av nya sätt att hantera och dela kunskap på ett horisontellt plan inom 
organisationerna och inte bara i de kanaler där kunskap delats i de mer traditionella 
kanalerna: mellan chefer och anställda (Dalkir 2011, s.232). 
 
Under tidigt 1990-tal utgavs många böcker med knowledge management som 
huvudämne och det dröjde inte länge innan populariteten eskalerade. Detta tog sig bland 



  6 

annat uttryck i stora konferenser där knowledge management var fokus (Dalkir 2011, 
s.19) och har sedan dess fortsatt sin utveckling och blivit till det det är idag. 
 
Under industrialiseringen växte behovet och möjligheten att kontrollera resurser, och 
företags stora fokus låg på att kontrollera de naturresurser de hade i sina ägor för att 
vinna marknadsandelar (Noriko 2009, s.1). Fokus flyttade sakna men säkert från 
naturresurser till fokus på produkten och dess sofistikation. Informationsrevolutionen, 
som ägde rum under andra halvan av 1900-talet med att vad informationsteknologi heter 
ledde i sin tur till den kunskapsrevolution och det kunskapssamhälle vi lever i idag.  
 
Informationsteknologin skapade ett samhälle där man kunde erbjuda andra tjänster och 
annan typ av kommunikation, men det var inte förrän man började inse hur 
betydelsefull kunskap faktiskt är som vi gjorde vårt inträde i kunskapssamhället och 
knowledge management blev ett viktigt verktyg för organisationer, i hopp om att 
behålla sin marknadsfördel, på en marknad som är mer konkurrenskraftig än någonsin 
(Wiig 1997b, s.5) 
 
I och med att informationssamhället växte fram har fokus istället flyttats till ett synsätt 
där kunskap ses som den viktigaste resursen och det som måste kontrolleras och 
utnyttjas för att vinna på den konkurrenskraftiga marknaden. Kunskap blev det som såg 
som den största drivande ekonomiska kraften (Noriko 2009, s.1). 
 
Knowledge management är egentligen inget nytt koncept. Man har som tidigare 
beskrivits försökt att hantera kunskap genom alla tider. Man skulle snarare kunna 
beskriva det som ett koncept som ompaketerats och anpassats till dagens samhälle med 
teknik, media, verktyg och annan teknik som erbjuds (Ives, Torrey & Gordon 1997, 
s.273). 
 
Wiig skriver i sin artikel ”Knowledge management: an introduction and perspective” 
(1997a, s.10) hur explicit och systematisk hantering av kunskap hade en naturlig 
framväxt beroende på flertalet faktorer. Han fortsätter med att beskriva hur det efter 
andra världskriget växte fram ett annat typ av behov på grund utav flertalet socio-
ekonomiska faktorer och företagsutveckling ökade behovet för kunskapsbaserade 
produkter och tjänster (Wiig, 1997a, s.10) .  
 
Under 1950-talet introduceras även den första informationsteknologin, följt av 1960-
talets ökade förståelse för management, strategi, systemtänkande etc. 1970-talet och 
dess utveckling inom psykologin och kognitionsvetenskap klargjorde mer och mer hur 
människor tänkte och tillsammans med 1980-talets utveckling av förståelse för hur 
kunskapsrelaterade beteenden inom organisationer såg ut, ledde dessa faktorer alltså 
fram till det vi idag kallar för knowledge management. Man hade helt enkelt genom 
flera årtionden av utveckling byggt upp den grund som behövdes för att kunna börja 
hantera kunskap på ett systematisk och effektivt sätt (Wiig 1997a, s.10). 
 
Redan 1975 adopterade det första företaget, Chaparral Steele, en kunskapsfokuserad 
management stil, och efter det gick utveckling fort: -87 publicerades den första KM 
boken i Europa, -89 ger Sloan Management Review ut den första KM-relaterade 
artikeln och redan -94 erbjöd många av de stora konsultfirmorna i världen KM-tjänster 
och höll föredrag om ämnet (Wiig 1997a, s.10) till där vi är idag, där alla vill utnyttja 
och hantera den unika kunskap de anställda inom varje organisation besitter.    
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Det finns inget enkelt sätt att beskriva knowledge management. Det finns över 100 
publicerade definitioner att hitta i böcker och artiklar (Dalkir 2011, s.5), men det som 
alla dessa har gemensamt är att begreppet identifieras som något som är en mix av 
strategier, verktyg och tekniker för att hantera kunskap på ett eller annat sätt (Dalkir 
2011, s.7).  
 
Knowledge management består utav minst tre olika perspektiv, vilket i sin tur leder till 
olika definitioner, som kan inkludera allt från att arbeta med kunskap rent generellt till 
IT-system (Dalkir 2011, s.7). 
 
Knowledge management är multidisciplinärt, det vill säga innehållande teorier och 
tekniker från många andra discipliner som organisationsvetenskap, webbteknologi, 
informations management, kognitionsvetenskap, informationsvetenskap bland andra 
(Dalkir 2011, s.8). Det som dock skiljer knowledge management från information 
management och liknande är att knowledge management hanterar både information och 
kunskap (där man även i många fall skiljer på tyst och explicit kunskap) (Dalkir 2011, 
s.9). 
 
2.2. Organisationskultur 
 
I sin artikel ”Organizational Culture” (1990) beskriver Edgar Schein hur man gått från 
att prata om gruppnormer och gruppklimat inom psykologin till att börja diskutera dessa 
fenomen i relation till organisationer, men fortfarande utan att tala om 
organisationskultur i sig (Katz & Kahn 1978 se Schein 1980, s.109). Schein menar att 
organisationskultur är ett begrepp som inte är alltför gammalt, och som uppkommit i 
samband med att ett behov av en vidgad förståelse för hur organisationer och dess 
interorganisatoriska relationer såg ut (Schein 1980, s.110).  
 
Nya termer och förklaringar till skillnader i beteende och stabilitet inom organisationer 
som helt enkelt inte kunde förklaras genom nationella kulturskillnader behövde 
utvecklas (Ouchi 1981 se Schein 1990, s.110), och forskningen som fanns kring 
organisationsklimat. Organisationsklimat, som ansågs vara den mer framträdande och 
mer påtagliga ”ytan” av organisationskultur, kunde inte ge några tillfredställande svar, 
utan man behövde istället gräva djupare för att finna det man var ute efter (Schein 1990 
s.109), 
 
Organisationspsykologin växte i takt med att handels- och managementskolornas 
utbredning (Schein 1990 s.110) och med influenser från sociologin och antropologin 
jobbade man mer och mer för en större förståelse för organisatoriska och 
interorganisatoriska relationer.  
 
Forskningen på ämnet ledde till framsteg men man behövde en term och ett koncept 
som kunde innefatta de variationer i organisatoriska beteendemönster samt den stabilitet 
i organisationsbeteenden som man inte tidigare uppmärksammat (Ouchi 1981 se Schein 
1990, s.110 ), och organisationskultur blev det nya koncept som kunde ge förklaringar i 
de fallen där nationell kultur, normer, klimat eller likande inte räckte till (Schein 1980, 
s.110). 
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Organisationskultur har visat sig vara ett ytterst komplext område (Schein 1980, s.118) 
och forskning inom de flesta fält som rör organisationer kan visa upp siffror och bevis 
på hur organisationskultur är en viktig variabel att ta med i sina beräkningar.  
 
Ellen Wallach (1983) beskriver organisationskultur som en delad förståelse för hur man 
”gör” saker inom en specifik organisation (s.29). Övertygelser, beteenden och normer 
uppstår ur organisationskulturen och skapar interna standarder för hur man talar, beter 
och för sig (Wallach, 83, s.29), och organisationskulturen förstärks, omedvetet eller 
medvetet, av organisationen eller av dess anställda (Olofsson, 2010, s.235). Geerte 
Hofstede (1984, s.82) definierar kultur som en mental programmering som skiljer en 
grupp från andra grupper. 
 
Organisationskultur har även beskrivit som en institutionell struktur (Bock et al. 2005, s. 
89), en framväxt kontext där man finner specifika situationer, som grundlagts genom 
företagets historia och gemensamma allmänna attityder och är så pass komplicerat att 
den relativt lätt motstår manipulationer och extern påverkan (Bock et al. 2005, s. 90). 
 
Det finns enligt Wallach (1983) inga bra eller mindre bra typer av organisationskulturer, 
så länge den är välanpassad efter organisationens behov, mål, strategi etc. (s.32). 
Organisationskulturer är någonting ytterst komplicerat, och kan mer än ofta innehålla 
motsägelsefulla fenomen, och innehåller ofta både formella och informella kulturella 
regler och normer (Wallach 1983, s.32).  
 
Vanligtvis innehåller en organisation inte en enda renodlad organisationskultur, utan 
brukar alltsomoftast innehålla mer eller mindre av de olika ”stereotypa” 
organisationskulturerna (Wallach 1983, s.32). Men stereotypa indelningar av 
organisationskultur finns det gott om: tävlingsinriktad, hierarkisk, innovativ etc.  
 
I Gupta och Govindarajans artikel ”Knowledge management social dimensions: lessons 
from Nucor Steele” (2000, s.71-81) mynnar författarna i organisationskultur och det de 
kallar social ekologi, något de beskriver som en organisations formella och informella 
förväntningar på människor beteenden, definierar vem som kommer att passa in i 
organisationen, påverkar mängden frihet som de anställda har när det kommer till att 
fatta egna beslut och sist men inte minst interaktionen i organisationen (Gupta & 
Govindarajan 2000, s. 72). Vidare beskriver författarna de sex största delarna av 
organisationskultur som organisationsstruktur, informationssystem, belöningssystem, 
processer, ledarskap och människor. Dessa kategorier kan i sin tur delas in i 
underkategorier. Underkategorierna under indelningen ”människor” är motivation, 
förtroende och kommunikation. 
 
2.3. Organisationskultur och kunskapsdelning 
 
Mycket forskning har gjorts på organisationskultur och kunskapsdelning, med många 
olika typer av fokus på olika delar och eventuellt påverkande variabler på 
kunskapsdelning (Wang & Noe 2010, s.117), och alla forskar samt användare av 
kunskapsdelning tycks dock vara väl överens om det faktum att organisationskultur har 
en stor inverkan på kunskapsdelningsinitiativs långtgående framgång (Wang & Noe 
2010, s.125). 
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Andreas Riege beskriver i sin artikel ”Three-dozen knowledge-sharing barriers 
managers must consider” (2005) att många av den kunskapsdelningspraxis som införs 
misslyckas. Riege hävdare vidare att det krävs en identifikation och en förståelse för de 
barriärer som finns när det kommer till kunskapsdelning (Riege 2005, s.22). 
 
Enligt Chen och Cheng (2012) så är det allmänt antaget att organisationskultur har 
inflytande över hur medarbetare och anställda beter sig, och så även när det kommer till 
kunskapsdelning, trots att organisationskultur är ett så pass vagt och suddigt begrepp 
(Chen & Cheng 2012, s. 470). De tar dock upp det faktum att forskare hävdat att det är 
bättre att utföra studier gällande organisationskultur i en speciell kontext samt relaterat 
till en specifik forskningsfråga (Chen & Cheng 2012, s. 470).  
 
Bock och hans medarbetare skriver i sin studie “Behavioral intention formation in 
knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological 
forces, and organizational climate” (2005) att anställda inom företag antingen kan dela 
med sig direkt genom att kommunicera eller indirekt genom olika typer av 
kunskapsarkiv, men att stor kunskapsdelning inom organisationer fortfarande är mer 
ovanligt än vanligt (Bock, Robert, Kim & Lee 2005, s.88).  
 
En organisations kunskap finns inom varje medarbetare, och trots eventuell kodifiering, 
så är kunskapen inte tillgänglig för andra till det att medarbetaren ifråga tar beslutet att 
dela med sig av det de kan (Bock et al. 2005, s. 89), och denna operativa fas av 
kunskapsdelningen bygger helt på medarbetarens önskan och vilja (Bock et al. 2005, s. 
89). 
 
Organisationskulturs påverkan har, som tidigare nämnts, varit ett allmängiltigfaktum, 
och Bock och hans medarbetare presenterar bevis som tyder på att organisationskultur 
har ett direkt inflytande på vilken inställning medarbetare har till kunskapsdelning. En 
individs inställning till kunskapsdelning bygger, enligt Bock och hans medarbetare 
(2005), på en uppfattning om en bild om reciprok kunskapsdelningsrelation mellan 
medarbetare samt de egna subjektiva normerna gällande kunskapsdelning (Bock et al. 
2005, s. 99). Medan De Long och Fahey tar det ett steg längre genom att säga att en 
diskussion gällande kunskap inom organisationer kommer leda till felaktiga slutsatser 
om man inte tar upp organisationskultur i samma diskussion (de Long & Fahey 2000, 
s.116).  
 
2.4. Kunskap 
 
Vad begreppet kunskap egentligen betyder har analyserats och problematiserats kring 
ända sedan romartiden, och till och med Platon ställde frågan om vad kunskap 
egentligen var och hur man kunde skilja mellan en uppfattning/åsikt om hur någonting 
var och en verklig kunskap om någonting. Platons svar på frågan var att en kunskap är 
någonting där man har en riktigt grund att stå på, ett synsätt som länge levt kvar inom 
filosofin (Nationalencyklopedin, 2012). 
 
Utifrån ett mindre filosofiskt perspektiv finns det de som säger att kunskap är något som 
står i relation till mänskliga handlingar, och vars mening är bestämd utav kontexten i 
vilken den är aktuell (Nonaka, Toyama & Konno 2000, s.7). 
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Kunskap har även beskrivits som organiserade strukturer, uppbyggda av fakta, 
erfarenheter, färdigheter etc. som ger oss förmågan att handla i olika situationer 
(Becerra-Fernandez & Leidner 2008, s. vii). 
 
Kunskap är dock ej samma sak som information. Information är helt enkelt det budskap 
som sänds ut, men som utan den tolkning och den kontext som gör den till kunskap 
(Nonaka, Toyama et al. 2000, s.7).  
 
2.5. Tyst kunskap 
 
Tyst kunskap anses vara det som av vissa beskrivs som en kunskap som är svår att 
uttrycka och sätta ord på, och det som utgör tyst kunskap för den ena är då inte 
nödvändigtvis tyst kunskap för den andra (Dalkir 2011, s.9f). Tyst kunskap sägs vara 
högst personlig och skall kunna beskrivas som intuitioner, insikter (Nonaka, Toyama & 
Konno 2000, s.7) know-how (Dalkir 2011, s.10) och likande.  
 
Tyst kunskap är ofta den typ av kunskap som oftast är den kunskap som anses vara utav 
störst värde för organisationer, vilket då försvåras väldigt utav det faktum att det är så 
pass svårt att kommunicera (Dalkir 2011, s.9). 
 
2.6. Explicit kunskap 
 
Det som kan fångas på papper eller genom annan typ av konkret media (Dalkir 2011, 
s.9).  eller uttryckas i tal (Nonaka, Toyama et al. 2000, s.7) kan enligt vissa anses vara 
explicit kunskap. Denna typ av kunskap sägs vara lätt att hantera och förvara och kan ge 
upphov till manualer och liknande (Nonaka, Toyama et al. 2000, s.7). 
 
2.7. Kunskapsdelning 
 
Kunskapsdelningen har beskrivits som den spontana handling som resulterar i 
överföring av kunskap, från och till en kunskapsarbetare (Schwartz 2006, s. 506). 
Kunskap är kritiskt för en organisation (Schwartz 2006, s. 493), men skapar endast 
mervärde om den är delad inom organisationen (Schwartz 2006, s. 507). 
 
2.8. Organisationsklimat 
 
Organisationsklimat har beskrivits på många olika sätt under åren, och vissa hävdar att 
det handlar om kontextknutna upplevelser, under en viss tidsperiod, av känslor, tankar, 
beteenden som är temporära och direkt subjektiva. Vidare har det hävdats att 
organisationsklimatet därför lätt kan manipuleras av de högre upp i organisationen 
genom inflytande och makt (Bock et al. 2005, s. 89). 
 
2.9. Communities of Practice 
 
Communities of practice, eller CoP som det även kallas, skulle kunna beskrivas som en 
speciell typ av gemenskap, en gemenskap som är informell och samverkande (Noriko 
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2009, s.1). Communities of practice har på senare tid fått stor uppmärksamhet (Noriko 
2009, s.2).  
 
De beskrivs till exempel som ett informellt nätverk av medarbetare (eller andra aktiva 
inom samma ämnesområde) växter fram kring ett specifikt ämne eller aktivitet. Genom 
denna gemensamma knytpunkt växer nätverken fram, med mål att uppnå en gemensam 
förståelse för och bygga vidare på kunskap (Noriko 2009, s.2). 
 
I CoP:s kan man lära sig, bygga relationer, dela med sig av sin kunskap och idéer, och 
anses alltid vara knutna till ämne och kontext, för att sedan kunna gå utanför 
gemenskapen och använda de verktyg eller idéer man fått med sig från CoP:n i fråga 
(Schwartz 2006, s.30).   
 
Communities of practice sägs bygga på en samförstådd värdegrund, som inte bara är 
väldigt betydelsefull när det kommer till att rekrytera nya medlemmar, utan har också 
stor inflytande på huruvida människor väljer att engagera sig i denna informella 
gemenskap (Noriko, 2009, s.2).  
 
Många har misstagit sig om huruvida lätt det är att skapa communities of practice i en 
organisation, och det pågår en debatt om huruvida detta ens skulle kunna vara möjligt 
att göra. Utifrån kan communities of practice ses som något som är lätt att återskapa, 
men faktum är att det kräver en väldigt komplex och svår koordination. Utifrån företags 
perspektiv ses kunskap som en resurs tillhörande företaget, men på individnivå är det 
mer komplicerat än så, och individen ifråga ställs inför många problem innan man 
kastar sig in i att dela med sig (Noriko, 2009, s.2). 
 
2.10. Förtroende 
 
Forskare påstår att finns två olika typer av förtroende. Det enda typen är affektsbaserad 
medan den andra är kognitionsbaserad. Den första typen av förtroende bygger på att det 
finns en reciprok känsla av omsorg och omtanke. Den andra typen, den 
kognitionsbaserade tilliten bygger snarare på att individen ifråga känner att 
medarbetarna är pålitliga och kompetenta (Holste & Fields 2010, s.129).  
 
2.11. Motivation 
 
Motivation är en av det viktigaste psykologiska faktorerna när det kommer till 
beteenden. Styrkan på en individs motivation är avgörande för huruvida en handling, 
det vill säga ett beteende, kommer att utföras eller inte, och till vilken grad detta 
kommer att ske. Förenklat kan man se motivation som beteendens motor (Fiske & 
Taylor 2010, s.6), som består utav två delar: intentionen att utföra något samt 
ansträngningen man är beredd att utföra (Fiske & Taylor 2010, s.140). 
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3. Metod 
 
3.1. Val av metod 
 
Denna uppsats är en forskningsöversikt. Valet att göra en forskningsöversikt gjordes för 
att kunna ge en mer överblickande bild av forskningen inom det identifierade 
problemområdet, än vad som skulle kunnat uppnås genom andra former av kvalitativa 
undersökningar, som fallstudie, intervjuer och liknande. 
 
Studien strävar efter att vara en kombinatorisk, neutral samt selektiv forskningsöversikt, 
där de utvalda studierna förhoppningsvis kommer att bidra till en kombinerad, 
beskrivande och summerande bild (Backman 2008, s. 75) av det aktuella 
forskningsläget som speglas i det utvalda vetenskapliga studiernas resultat. Detta som 
motsatts till en komparativ forskningsöversikt som istället har som mål att jämföra och 
utforska likheter och olikheter studierna emellan (Backman 2008, s. 75). Fokus har legat 
på de resultat som publiceras i de utvalda vetenskapliga artiklarna, med mål att kunna 
dra generaliserande slutsatser (Backman 2008, s. 81).  
 
Valet av en kombinatorisk forskningsöversikt som studiemetod och tillvägagångssätt 
ansågs även den bäst lämpade metoden för ämnet. Ökningen av genomförd och 
publicerad forskning skapar ett större behov av översikter (Backman 2008, s. 71) vilket 
mer än väl tycks stämma in på knowledge management, kunskapsdelning och 
organisationskultur där stora delar forskning genomförs samt publiceras konstant. Det 
verkar dock vara ett faktum, trots all den producerade forskningen, att det råder en 
övergripande bristande överblick av ämnet hos yrkesverksamma inom knowledge 
management (Lambe, 2011, s. 194).  
 
3.2. Litteratursökning och tillvägagångssätt 
 
Under november 2012 påbörjades inläsningen på ämnet kunskapsdelning och 
organisationskultur. Inläsningen följdes av litteratursökningar av underlag till studien. 
Sökningarna som genomfördes gjordes i flertalet olika databaser, då användningen av 
en enskild databas inte ansågs vara tillräckligt täckande (Backman 2008, s.76). 
Inläsningen gjordes för att uppnå en större förståelse för den forskning som producerats 
samt för att under inläsning av det vetenskapliga materialet ha en större förförståelse. 
 
Urvalet av de vetenskapliga artiklarna som ingår i forskningsöversikten bygger i grund 
och botten på Nick Bontis och Alexander Serenkos artikel ”A follow up ranking of 
academic journals” som publicerades i Journal of Knowledge Management år 2009. I 
artikeln presenterar författarna en ranking av vetenskapliga tidskrifter inom knowledge 
management och intellectual capital. Dessa tidskrifter har sedan, utefter en 
specialutvecklad typ av index rankas efter dess ”citationsinflytande” (Bontis & Serenko 
2009, s.16). Resultaten från rankingen har sedan kombinerats med enkätundersökningar 
genomförda bland knowledge management experter för att uppnå den slutgiltiga 
klassifikationen. I sin sammanställning klargör Bontis och Serenko att de vetenskapliga 
tidskrifterna Journal of Knowledge Management rankats högst, med betyget A+ (Bontis 
& Serenko 2009, s.23), en status som ingen annan av de medräknande knowledge 
management tidskrifterna uppnått.  
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För att uppnå en maximal kvalitetsnivå på det empiriska materialet som möjligt gjordes 
avvägningen att översikten endast skulle innehålla vetenskapliga artiklar från den högst 
rankade tidskriften inom knowledge management, det vill säga Journal of Knowledge 
Management. 
 
Ur Journal of Knowledge Management kommer avgränsningen göras till tidsperioden 
2007-2012, detta för forskningsöversikten skall ge en sådan relevant och aktuell bild av 
det dagsaktuella forskningsläget som möjligt. Det produceras enorma mängder 
forskning inom knowledge management och genom att de senaste årens forskning, 
publicerat i den mest framstående och högst rankade tidskriften, vill jag uppnå en bättre 
helhetsbild över forskningsläget idag för att kunna uppfylla studiens syfte och få ett 
relevant svar på dess frågeställningar. 
 
Valet att endast använda mig av artiklar ur den högst rankade tidskriften utesluter 
artiklar på alla andra språk än engelska. Litteratursökningen utges dock inte för att vara 
varken heltäckande inom ämnet eller fullständig, utan står snarare i relation till studiens 
storlek, tidsdisposition och författarens bedömning av artiklarna relevans. Relevansen 
har bedömts utifrån dess koppling till ämnet kunskapsdelning och organisationskultur. 
 
Insamlingen av de vetenskapliga artiklarna utfördes genom att varje nummer under de 
aktuella åren kom att ses över. Efter den överblick som fåtts under genomgången har 
aktuella artiklar, för ämnet, samlats in. Insamlingen byggde på artiklarnas titel, 
nyckelord och abstrakt för att avgöra dess relevans. 
 
Sökningarna ledde till att totalt 30 olika forskningsartiklar från Journal of Knowledge, 
för forskningsöversikten relevanta, identifierades. 
 
3.2.1. Journal of Knowledge Management 
 
Journal of Knowledge Management, tidskiften ur vilken forskningsöversiktens 
empiriska material har valts, ut är en referee-granskad vetenskaplig tidskrift som bjuder 
läsaren på artiklar som behandlar ”den senaste akademiska forskningen, praktisk 
information samt alla andra aspekter som har med hanterandet av kunskapsdelning inom 
en organisation att göra” (Journal of Knowledge Management, 2013b). 
 
Den vetenskapliga tidskriften publicerar artiklar, skrivna på engelska (Journal of 
Knowledge Management, 2013a), som innehåller primärforskning och fallstudier 
skrivna av bland andra akademiker. Man finner även forskningsbidrag till tidskriften 
från diverse individer hemmavarande i privata företag och/eller den offentliga sektorn 
inkluderade. Artiklarna sägs, enligt Journal of Knowledge Management, bidra till 
”strategier, verktyg, tekniker” och liknande som, av tidskriften, hävdas vara betydande 
för Knowledge Management och dess processer och praxis (Journal of Knowledge 
Management, 2013b). 
 
Journal of Knowledge Management, som publicerats online sedan 1997, och som sedan 
år 2005 utger sex nummer per år (Journal of Knowledge Management, 2013c), säger sig 
ha som fokus att publicera och sprida artiklar vars fokus stämmer in med tidskriftens 
egna, det vill säga nytänkande inom ämnet och ”utvecklande av strategier och mer 
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konkreta förslag gällande användande av kunskapsdelningsstrategier på konkret arbets- 
samt organisationssituationer” (Journal of Knowledge Management, 2013b). 
 
Artiklarna som i slutändan publiceras i Journal of Knowledge management har all 
genomgått referee-granskning, efter att ha stämplats som passande av redaktören ifråga. 
Den efterföljande referee-granskningen sker sedan genom att två oberoende 
referenspersoner läser samt eventuellt rekommenderar den aktuella artikeln för 
publicering. Därefter följer en diskussion mellan redaktören och redaktionella ledamöter 
för att avgöra huruvida artikeln skall ”publiceras som den är, revideras eller avvisas” 
(Journal of Knowledge Management, 2013a). 
 
Journal of Knowledge Management är medlem av Commitee on Publication Ethics, 
COPE. COPE sägs ge riktlinjer samt råd gällande alla olika perspektiv och problem 
gällande publicering och hur man bör hantera eventuella oredligheter som kan 
uppkomma i samband med forskning och publicering. Detta, hävdar man, är en faktor 
som bidrar till att Journal of Knowledge Management anser sig hålla en ytterst hög nivå 
rent etiskt (Journal of Knowledge Management, 2013a). 
 
3.3. Urval och bearbetning 
 
Efter att en första litteratursökning och materialinsamling skett utfördes ett urval med 
hjälp av Jarl Backmans bok ”Rapporter och uppsatser” (2008, s.77). 
 
Första steget i urvalsprocessen var en överblickande genomgång av de insamlade 
vetenskapliga artiklarna, totalt 30 stycken. Överblicken bestod i huvudsak av läsning av 
abstrakt, detta för att sortera bort icke väsentliga artiklar för forskningsöversikten. Även 
titlar och nyckelord lästes. Ur dessa 30 artiklar valdes 15 ut, eftersom de ansågs vara 
mest relevanta för ämnet. De studier som valdes bort gjordes så bland annat på grund 
utav deras, för forskningsöversikten felaktigt, fokus på annan typ av kunskapsdelning än 
den spontana, fokus på andra faktorer än kultur som huvudfaktorer när det kommer till 
kunskapsdelning, behandlade andra delar av knowledge management och kultur.  
 
Nästa steg var inläsning av det insamlade materialet. De utvalda artiklarna låg sedan till 
grund för en noggrann genomgång, då de sorterades in under olika teman för att uppnå 
en bättre totalbild av det insamlade underlaget. Detta utfördes genom att författaren, 
efter noggrann läsning skrev ner varje artikels centrala tema eller teman i en tabell, som 
fylldes på allt eftersom att artiklarna lästes och ett tema/teman kunde identifieras. När 
all genomläsning av materialet var genomförd hade de sex stycken huvudteman som de 
vetenskapliga artiklarna kretsat kring och fokuserat på utsetts. 
 
Artiklarna låg sedan till grund för en noggrann genomgång, där de även tilldelades 
referensnummer samt fördes in i ett protokoll med information som titel, författare, 
land, årtal samt centrala teman, detta för att underlätta resterande studie av det 
vetenskapliga materialet. 
 
3.3.1. Validitet och reliabilitet 
 
Studiens validitet och reliabilitet anses vara hög, då urvalet av vetenskapligt material 
som ligger till grund för forskningsöversikten har analyserats utifrån dess antaganden, 
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giltighet och dess konsistens (Backman 2008, s.77). Utgångspunkten har varit neutral, 
vilket också tros bidra till ökad validitet och reliabilitet, bland annat för att undvika 
eventuella bias. 
 
Genom valet att endast använda studier och artiklar från den vetenskapliga tidskriften 
Journal of Knowledge Management kan bias dock uppstått. Journal of Knowledge 
Management är en vetenskaplig tidskrift med stor ”impact factor” (bland annat i 
Thomson Reuters Social Science Citation Index) (Journal of Knowledge Management, 
2013b) och anses av vissa även vara den högst rankade knowledge management 
tidskriften (Bontis & Serenko 2009, s.23), vilket dock inte anses kunna garantera att 
dess studiers artiklar håller den högsta nivån och kvaliteten inom all den Knowledge 
Management forskning som publiceras. 
 
Valet att endast använda forskningsartiklar från en vetenskaplig tidskrift påverkar 
validiteten och reliabilitet hos studien, dock är det ytterst svårt att avgöra hur och till 
vilken grad. Validiteten anses vara relativt hög, medan det är svårt att uttala sig om 
reliabiliteten och huruvida likande forskningsöversikter med fokus och utgångspunkt i 
och på andra vetenskapliga tidskrifter skulle komma till liknande resultat. Fokus hos 
andra tidskrifter kan eventuellt vara annorlunda hos andra vetenskapliga tidskrifters 
redaktioner, vilket i sin tur påverkar vilka artiklar som anses vara relevanta och som i 
sin tur publiceras.  
 
Forskningsöversiktens validitet och reliabilitet kan även anses vara påverkad av det 
faktum att ingen statistiskt relevant analysmetod har kunnat appliceras på 
forskningsöversiktens resultat, utan att denna istället bygger på författarens egen analys 
av de resultat som framtagits. Reliabilitet hos en forskningsöversikt skiljer sig från hur 
det ser ut hos till exempel en kvantitativ studie. Författaren av forskningsöversikten 
anser att hög reliabilitet kan vara extra svårt att uppnå när man gör en studie av 
forskningsöversikts-typ, detta på grund utav, den tidigare nämnda, brist på statistiska 
mätinstrument som finns, vilket leder till att det använda instrumentet som egentligen 
appliceras på det insamlade och genomarbetade materialet i stort är forskaren själv. 
Detta tros skapa en situation där bias och liknande kan vara extra svårt att utesluta, då 
forskaren i alla analyser, trots en neutral inställning, antagligen påverkas av forskarens 
förförståelse och andra faktorer vars inverkan kan vara ytterst svåra att identifiera.  
 
Som tidigare nämnts var forskningsöversikten neutral till sin natur, men det går tyvärr 
inte att utesluta ett visst bias i analys och slutsats då det bygger på författarens egen 
uppfattning om vad som anses vara relevant för studien. 
 
Några av det inkluderade studierna i forskningsöversikten är så kallade fallstudier, 
utförda inom olika kulturer och kontext. Detta är ett faktum som inte kan frångås när det 
kommer till eventuellt bias, då det kan finnas yttre faktorer vars påverkan ej urbenats 
och inkluderats i resultaten. 
 
En forskningsöversikt skiljer sig i mångt och mycket från andra typer av studier när det 
kommer till vad man kan anses som validitet och reliabilitet. Författaren av studien 
anser att hög validitet hos en forskningsöversikt måste ge en korrekt översikt av det 
område som den faktiskt utger sig för att vilja ge en överblick över, något som 
författaren tycker sig ha uppnått i denna forskningsöversikt.  
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Vidare tror författaren av denna uppsats att objektivitet och tydliga avgränsningar samt 
att författare av forskningsöversikter konstant, under hela arbetets gång, jobbar med 
frågorna runt validitet och reliabilitet för att uppnå ett så bra och korrekt resultat som 
möjligt med höga nivåer av validitet och reliabilitet. Detta tros kunna göras genom att 
man tydligt diskuterar eventuella bias samt att man är uttrycklig kring de processer som 
utförts kring insamlandet och analysen av det empiriska materialet. Genom användande 
av empiriskt material som i sin tur kan anses ha hög validitet och reliabilitet tror 
upphovshavaren till uppsatsen att man i sin tur kan uppnå högre validitet och reliabilitet 
hos den färdiga produkten, till följd av att man behandlar det empiriska textmaterialet 
från artiklarna på samma noggranna sätt som man skulle ha behandlat siffror och 
statistik. 
 
3.3.2. Forskningsetiska aspekter 
 
De forskningsetiska aspekterna i denna forskningsöversikt anses inte ha varit 
betungande då studien är just en forskningsöversikt som endast har använt tidigare 
producerade studier som empiri och underlag. Inte vid något tillfälle under studien, från 
sökning och sammanställning av material eller under den analys och slutsatsdragande 
som förekommit anses några specifika etiska frågor kommit upp, speciellt eftersom 
studien endast bygger på andra forskares resultat och i stort endast är en 
sammanställning och analys av dessa.  
 
De etiska aspekter som författaren anser sig ha behövt ta ställning till är alltså inte av 
den typ där andra personer involveras i studien etc. utan är snarare av den karaktär att de 
gäller hur man refererar till olika källor och att detta görs på ett korrekt sätt samt att 
materialet har bearbetats utan någon typ av bias involverat. Bias kan vara ytterst svårt 
att utesluta, speciellt i en forskningsöversikt där författaren är analysinstrumentet, men 
författaren till denna uppsats har genom den valda neutrala utgångspunkten gjort sitt 
yttersta för att denna risk skall förminskas. 
 
Artiklarna som forskningsöversikten grundar sig på har alla publicerats i Journal of 
Knowledge Management, som är medlemmar av Commitee on Publication Ethics, 
COPE, (Journal of Knowledge Management, 2013a). Detta kan tyckas tyda på att de 
studier som ingår i forskningsöversikten håller en ytterst hög nivå när det kommer till 
forskningsetik, vilket i sin tur anses leda till att även forskningsöversikten åtnjuter 
samma höga nivå.  
 
3.4. Analysmetod 
 
Någon exakt vetenskapliga analysmetod har inte kunnat appliceras på det empiriska 
materialet, det vill säga forskningsartiklarna. Ingen meta-analys har heller kunnat 
genomföras då de vetenskapliga artiklarnas statistiska analysmetoder inte är av samma 
typ (Backman 2008, s.73). En meta-analys av data kräver att studiematerialets resultat 
presenteras i samma kvantitativa statistiska form (Backman 2008, s.73). Metoden som 
använts har istället varit en analys av de centrala teman som går att utmynna i det 
utvalda vetenskapliga materialet.  
 
Efter noggrann genomläsning av materialet utsågs de tidigare nämnda centrala teman. 
Detta gjordes genom att forskningsöversiktens författare efter varje genomläsning av 
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artiklar skrev ner de teman som ansågs varit mest centrala i studien, och den/de faktorer 
som respektive utvald studien hanterat som den/de mest påverkande 
organisationskulturella faktorerna när det kommer till kunskapsdelning, det vill säga det 
som författaren av forskningsöversikten ansåg vara det som det empiriska materialet 
lade mest tyngd på och behandlade som det/de mest inflytelserika elementen.  
 
Resultaten, det vill säga de olika teman, fördes sedan in i en tabell, som efterhand 
fylldes i och sammanställdes till följd av genomläsning av de resterande artiklarna. 
Varje artikel behandlades noggrant, och varje centralt tema som kunde utgöras i en 
artikel följdes upp med de resultat och slutsatser som presenterades i materialet, vilket 
sedan låg till grund för en analys och diskussion av de utvalda artiklarna.  
 

4. Analys av materialet 
 
Nedan presenteras de centrala teman som identifierats som huvudsakliga när det 
kommer till de utvalda artiklarnas syn på organisationskulturs påverkan på 
kunskapsdelning samt de resultat som presenteras i de femton handplockade studierna 
ur Journal of Knowledge Management samt en kort analys gällande de teoretiska 
ramverk, metoder och definitioner av nyckelbegrepp som särskiljer studierna åt. 
 
Studierna som ingår i forskningsöversikten är utförda med olika typer av metoder och 
har olika typer av teorier till hjälp och grund. Det de alla har gemensamt är tydligt det 
faktum att de finns en konsensus att organisationskultur har stor inverkan på 
kunskapsdelning.  
 
Den analys som utfördes försvårades av det faktum att författaren upplevde att det fanns 
en förvirring och oklarhet gällande de teoretiska perspektiv som ligger till grund för 
studierna. Detta anses vara ett tecken på hur pass komplexa teorierna kring 
organisationskulturs inverkan på kunskapsdelning faktiskt är, alternativt att författarna 
till studierna inte har tillräckligt stor förståelse för de teorier och olika akademiska fält 
som faktiskt ligger till grund för Knowledge Management rent generellt och/eller är mer 
inriktade mot praxis vilket i sin tur leder till brister när det kommer till de teoretiska 
perspektiven. De teoretiska perspektiven och ramverken har varit svåra att utläsa i 
många av studierna, där stora mängder information inom ämnesområdet verkar ha lett 
till en viss splittring och oklarheter. 
 
Suppiah och Sandus artikel från 2011, som behandlas under rubriken Struktur (se 
kapitel 4.2.1.3.) visar tydligt i, till exempel i jämförelse med Barachinis artikel 
”Cultural and social issues for knowledge sharing” (även denna behandlad under 
kapitlet 4.2.1.3. Struktur), att studierna som ingår i forskningsöversikten utgått från 
olika typer av teoretiska ramverk.  
 
Hos Suppiah och Sandu (2011) finner man skrivet att de utgått från det teoretiska 
perspektiv som grundar sig i att kunskap inte är endimensionellt, utan istället kan delas 
upp i tyst och explicit kunskap (Suppiah & Sandu 2011, s.464).  Denna indelning 
återfinns hos flera utav de utvalda studierna, bland annat hos Holste och Fields (2010) 
och Gururajan och Fink (2010). 
 



  18 

Vidare behandlar man hos Suppiah och Sandu (2011) det teoretiska ramverk som ligger 
till grund för deras enkäter som inkluderat 362 deltagare, på sju stycken företag i 
Malaysia, något som grundar sig i en specifik syn på organisationskultur som hävdar att 
det finns fyra olika typer av organisationskultur. Varje organisation tillhör en eller har 
drag från flera utav kulturerna, vilka då sägs ha mer eller minde positiv inverkan på 
kunskapsdelning (Suppiah & Sandu 2011, s.465). Hos Barachini (2009) finner man å 
andra sidan en teoretisk utgångspunkt inom ett helt annat fält, nämligen från ekonomin, 
då han applicerar en teori som bygger på grundläggande tankegångar kring en 
affärstransaktion.  
 
Även hos de andra 13 studierna finner man liknande skillnader när det kommer till 
teoretiska perspektiv och ramverk. Al-Alawi och medförfattare bygger sin studie kring 
forsknings som behandlar organisationskultur som någonting som består utav sex olika 
dimensioner: informationssystem, människor, processer, belöningssystem, processer 
och organisationsstrukturer (2007, s. 23), medan man hos King finner en femdelad 
indelning av kultur: nationell och organisationskultur, organisationsdimensioner, 
subkulturer och klimat (2008, s. 36), och hos Rivera-Vazquez, Ortiz-Fournier och 
Roedio-Flores studie behandlar man istället kulturella barriärer ur ett makro- och 
mikroperspektiv (2009, s. 258). 
 
Motivation och sociala teorier är ytterligare en teoretisk referensram där de olika 
forskarna har olika utgångspunkter. Hos Jeon, Kim och Koh (2011) är det Theory of 
Planned Behavior modellen, motivationsteori och Triandis modellen som man har som 
teoretiskreferensram för kunskapsdelning (s. 253) medan mas hos Casimir och hans 
kollegor (2012) tagit stamp i Social Exchange samt teorin gällande socialt kapital (s. 
741).  Vidare, behandlar även Mueller (2011) kunskapsdelning som något ytterst 
socialt, vilket hon får medhåll om från Pyöriä (2007). Ford och Staples (2010) 
behandlar inte bara kunskapsdelning som någonting socialt utan drar det längre och 
delar upp kunskapsdelning i fullständig och partiell (s. 395).  
 
Ytterligare, innehar även Vuori och Okkonen (2012), Lam och Lambermont-Ford 
(2010) och Milne (2007) motivation som en teoretisk utgångspunkt där de alla talar i 
begreppen yttre och inre motivation, men Lam och Lambermont-Ford tar det hela ett 
steg längre och bygger även sin studie på teorin om normativ motivation (2010). 
 
Många utav studierna har utförts i relativt specifika miljöer, branscher och kulturer, som 
till exempel anställda i Caguas kommunen i Puerto Rico i Rivera-Vazquez, Ortiz-
Fournier och Roedio-Flores studie (2009) eller österrikiska team-arbetande anställda på 
teknikföretag i Mullers undersökning (2011).  
 
Fyra utav de femton artiklarna är, som ovan nämnts, fallstudier baserade i olika miljöer 
och kulturer: Finland, Puerto Rico och Österrike, inom olika typer av sektorer och 
industrier, och man har kombinerat olika typer av metoder för att komma fram till det 
slutgiltiga resultatet, till exempel en kombination av intervjuer, enkäter, företagsdata 
och gruppdiskussioner (Mueller 2011) eller forskningsöversikter som sedan följts upp 
med enkäter i specifika organisationer (Vuori & Okkonen 2012). 
 
Vidare, behandlar sex stycken utav de utvalda artiklarna, studier som har enkäter som 
grund. Dessa enkäter har i regel skickats ut till minst 200 personer på olika företag inom 
olika branscher och/eller sektorer. De flesta utav de återstående utvalda studierna har 
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även de använt sig av enkäter, som sedan följts upp med kvalitativa djupintervjuer 
och/eller gruppintervjuer, även här med anställda från olika företag inom olika 
branscher och sektorer. I vissa utav studierna har man valt att titta på företag i olika 
länder, medan man i andra valt att hålla sig till en nationalitet när det kommer till 
företagen. De återstående tre studierna utgörs av två stycken konceptuella artiklar och 
en forskningsöversikt som drar slutsatser och framställer resultat ur tidigare producerad 
forskning. 
 
Inga speciella mönster har egentligen kunnat utläsas gällande huruvida det finns 
kopplingar mellan det/de centrala temana och teoretisk referensram, val av metod och 
definitioner etc. men det man skulle eventuellt kunna se ett samband mellan det faktum 
att tre utav fem fallstudier har delats in under temana ”Motivation” (kapitel 4.2.1.5.) och 
”Förtroende” (kapitel 4.2.1.4). Huruvida detta är orsak eller verkan är dock omöjligt att 
avgöra utan närmare information, men studiens resultat tros eventuellt ha uppkommit 
med på grund av att man kommit närmare gruppen som studerats och därför även 
kommit mer i kontakt med mer personliga variabler.  
 
Artiklarnas generaliserbarhet har varit ytterst svår att analysera, men när man ser till 
resultaten kan man förvånas över studiernas skillnader i påverkande yttre aspekter som 
till exempel nationell kultur, bransch etc. men som ändå verkar leda till samma resultat: 
att organisationskultur har ytterst stor påverkan på kunskapsdelningen internt. 
 
4.1. Hur och varför påverkar organisationskultur 
kunskapsdelningsbeteenden enligt de utvalda 
vetenskapliga artiklarna? 
 
4.2.1. Betonade områden i forskningen 
 
4.2.1.1. Belöning och kompensation 
 
Belöningar rent monetärt har en positiv inverkan på kunskapsdelning, men endast om de 
ges på rätt sätt. En bonus eller likande ses ofta av anställda som en slags måttstock över 
hur korrekt deras beteende varit, och kan på detta sätt användas till att förstärka 
kunskapsdelningen hos individer inom organisationen (Al-Alawi, Al-Marzooqi & 
Mohammed 2007, s. 36). 
 
Mueller (2011) anser dock inte att formella belöningssystem behövs för att öka 
kunskapsdelningsbeteenden, utan anser snarare att en positiv upplevelse av 
kunskapsdelning mellan team har en större effekt på graden kunskapsdelning (Mueller, 
J. 2011, s.442). Milne (2007) skriver att det är svårt att använda sig av belöningar när 
det kommer till team, därför att det är komplicerat att inom en organisationskultur 
uppmuntra till samarbete och samtidigt belöna på individbasis, då man genom detta 
sänder motstridiga signaler från management-håll (Milne 2007, s. 34).  
 
Patricia Milne (2007) hävdar att belöningar av olika slag, vare sig den är formell eller 
informell, kan ha inverkan på motivationen att dela med sig av sin kunskap. Milne 
(2007) förtydligar att det är ytterst svårt för företag att skapa en organisationskultur där 
kunskapsdelning är norm, och att dess största problem ligger i att just förstå vad det är 
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som faktiskt leder till ökad motivation hos de anställda (Milne 2007, s. 29). Innan man 
sätter igång att belöna sina anställda för deras beteenden måste man vara säker på exakt 
vilket beteende det faktiskt är som man uppmuntrar (Milne 2007, s. 34)! 
 
Enligt Milne (2007) måste belöningsprogram vara en del av kulturen samt stödjas av de 
existerande strukturerna för att vara fungerande, men endast om den anställda ifråga 
upplever att belöningen är uppriktigt, kommer från någon de uppskattar och att den 
anställda verkligen förstå varför han eller hon blir belönad (Milne 2007, s. 36). 
 
 I Vuoris och Okkones studie (2012) gällande kunskapsdelning i relation till 
användande av sociala media plattformar, beskriver författarna hur den inre 
motivationen till att dela med sig av kunskap låg i att man ville hjälpa företaget i fråga 
att nå sina mål, men man ville gärna få någonting tillbaka för sin insats. De anställda 
ville dock inte ha finansiella belöningar, löften om avancemang inom företaget eller 
liknande (Vuori & Okkonen 2012, s. 597) utan uppskattade i högre utsträckning att få 
ett tack från medarbetare och chefer (Vuori & Okkonen 2012, s. 598). 
 
4.2.1.2. Kommunikation 
 
Julia Mueller undersöker i sin studie ”Knowledge sharing between project teams and its 
cultural antecedents” (2011) kulturella faktorer och dess inverkan på kunskapsdelning 
mellan olika team. Hon skriver att formella strukturer som inte erbjuder och underlättar 
kommunikation mellan team-medlemmar kan sätta stopp för kunskapsdelning. 
Hierarkiska organisationskulturer där man inte vågar kontakta medarbetare med högre 
rang tycks också kunna bidra till mindre fungerande kunskapsdelningsbeteenden 
(Mueller 2011, s.439). 
 
4.2.1.3. Struktur 
 
I artikeln ”Organizational culture’s influence on tacit knowledge sharing” presenterar 
Suppiah och Sandu (2011) sin studie gällande den inverkan som organisationskultur kan 
ha på kunskapsdelning av tyst kunskap. Med utgångspunkt i fyra olika typer av 
organisationskulturer visar studiens resultat att organisationskultur i sig har stor 
inverkan på kunskapsdelningen av tyst kunskap. Den typ av organisationskultur som 
visade sig ha en positiv inverkan på kunskapsdelningen var en tydlig klankultur, en 
kulturtyp som kan beskrivas med ord som teamwork, engagemang (både från anställdas 
och organisationens sida) och kan ofta karaktäriseras som en trevlig arbetsplats att vara 
på (Suppiah & Sandu 2011, s.467).  
 
Den typ av organisationskultur som i Suppiahs och Sandus (2011) studie visade sig ha 
en negativt inflytande på kunskapsdelningen av tyst kunskap var marknads- och 
hierarkisk organisationskultur (s.471). En marknadskulturs stora fokus ligger på 
konkurrensfördelen, dvs. konkurrenskraften och produktiviteten (Suppiah & Sandu 
2011, s.467). 
 
En hierarkisk organisationskultur är en annan typ av organisationskultur där man istället 
har det huvudsakligt fokus på standardiserade processer, regler och organisationsmålen 
grundar sig ofta i en önskan om stabilitet och förutsägbarhet (Suppiah & Sandu 2011, s. 
467). En utav huvudkaraktärsdragen är oftast den rådande formaliserade hierarkin som 
vanligtvis består utav flertalet vertikala nivåer (Suppiah & Sandu 2011, s.467) och det 
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finns ofta ingen som helst plats för handlingsfrihet för de anställda (Suppiah & Sandu 
2011, s.467). 
 
Enligt Suppiah och Sandu (2011) påverkar de olika typerna av organisationskultur 
kunskapsdelningen av tyst kunskap på grund av dess karaktärsdrag. 
Marknadsorganisationskulturen har till exempel sitt största fokus på vikten av att vinna, 
och huvudvärderingarna i denna typ av kultur handlar alltid om konkurrenskraft och 
produktivitet (Suppiah & Sandu 2011, s.472). Dessa företag har ofta en fixering vid 
resultat som i kombination ofta smittar av sig på de anställda och existera parallellt 
(Suppiah & Sandu 2011, s.473). 
 
En hierarkisk organisationskultur påverkar helt klart medarbetarna kunskapsdelnings av 
tyst kunskap, detta på grund av de system, processer, regler och den kontroll som finns. 
Alla dessa faktorer skapar enligt Suppiah och Sandu (2011) hinder för de anställda att 
dela med sig, och gör kunskapsdelning till en jättelik krävande handling (s.473). 
 
Inom företag med strukturer som leder till en strikt informations policy internt sätter 
man käppar i hjulet för kunskapsdelning, eftersom man på detta sätt tar bort de 
eventuella kanaler för kommunikation som skulle kunna finnas (Vuori & Okkonen 
2012, s. 597). Men kanaler är inte allt, finns det ingen underläggande 
organisationskultur som stödjer kunskapsdelning spelar kanalernas tillgänglighet ingen 
roll och kunskapsdelningen uteblir (Vuori & Okkonen 2012, s. 600). 
 
Kan löneskillnader vara farliga för ett företags kunskapsdelning? Enligt Barachini 
(2009) kan de vara det om de utgör ett moraliskt hinder för de anställda (s.107). 
Barachini (2009) hävdar att moraliska hinder och den maktdistans som finns inom vissa 
organisationskulturer kan skapa ett problem för kunskapsdelningen (s.107). Detta för att 
man genom de moraliska tveksamheterna skapar otrevnad bland de anställda. 
Arbetsstyrkan känner obehag vilket i sin tur leder till att företaget delas upp i olika 
grupper och kunskapsdelning mellan de olika dör ut (Barachini 2009, s. 107). 
 
4.2.1.4. Förtroende 
 
I artikeln ”Knowledge sharing: influence of trust, commitment and cost” från 2012 
skriver skaparna Casimir, Lee och Loon att organisationskultur påverkar 
kunskapsdelningen genom att den står i direkt relation till den emotionellt baserade 
förtroendet som finns mellan kollegor, som i sin tur står i positiv relation till en 
arbetsmiljö som stödjer kollegors möjlighet att bygga på det interna och individuella 
sociala kapitalet (s.748).  
 
Enligt Casimir, Lee och Loon (2012) bör man inom organisationer uppmuntra en kultur 
som karaktäriseras som deltagande, omtänksam samt att man inom organisationerna bör 
implementera system och strukturer som underlättar all kommunikation, 
relationsbildning och tvärfunktionell samverkan (s.748). 
 
Vissa hävdar att organisationskulturs påverkan ligger i det faktum att kunskapsdelning 
bygger på premisser om socialt kapital och socialt utbyte (Casimir, Lee & Loon 2012, 
s.741). Kunskapsdelning anses stå i signifikant positiv relation till hur pass mycket 
kontroll medarbetarna har över sin situation, hur socialt önskvärd man är, hur mycket 
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kunskapsdelning arbetet kräver, det känslomässiga engagemanget och förtroende man 
har i organisationen och sina kollegor (Casimir et al. 2012, s.746).  
 
Känslomässigt och kognitivt baserat förtroende sägs ha stor inverkan på hur en individ 
ser på kostnaden av att dela med sig av sin kunskap (Casimir et al. 2012, s. 746) och 
organisationer bör därför vara noga med att belysa och arbeta med de sociala 
relationerna inom företaget (Casimir et al. 2012, s.748), för att uppnå en kultur där 
vänskap och personliga kontakter har positivt inflytande när det kommer till 
kommunikation och det utbyte man har av varandra medarbetare emellan (Casimir et al. 
2012, s. 746). 
 
Organisationskultur är en ytterst viktig faktor när det kommer till den känslomässiga 
aspekten av livet inom en organisation, och kultur kan antingen underlätta eller försvåra 
kunskapsdelningen internt mellan kollegor (Casimir et al. 2012, s. 749) beroende på hur 
organisationskulturen bidrar till utvecklingen av känslomässigt förtroende mellan 
kollegor (Casimir et al. 2012, s. 749), vilket enligt Casimir och hans kollegor (2012) är 
en extremt viktig faktor för fungerande kunskapsdelning (s. 748). 
 
Enligt Mueller (2011) påverkas kunskapsdelningsbeteende väldigt starkt av förtroendet 
som finns inom organisationen. Att medarbetarna ser varandra som kollegor och inte 
medtävlande är ytterst betydelsefullt för att man skall kunna dela med sig. Men det är 
inte bara förtroende mellan kollegor som spelar in på kunskapsdelningsbeteenden enligt 
Mueller (2011) utan även det förtroende som de anställda och management känner för 
samt visar varandra. Genom att management visar tydligt att de litar på sina anställda 
uppnår de en högre grad av upplevt ansvar inför sitt arbete, vilket i sin tur tycks leda till 
att man i högre utsträckning även engagerar sig i processer som kunskapsdelning 
(Mueller 2011, s.442). 
 
I artikeln ”Trust and tacit knowledge sharing and use” undersöker Holste och Fields 
(2010) två olika typers förtroendes inverkan på delning av tyst kunskap. Enligt 
författarna har känslomässigt och kognitivt baserat förtroende mer och mindre påverkan 
på kunskapsdelningen, och att de risker som finns i att dela med sig av sin tysta kunskap 
reduceras rejält i organisationskulturer som byggs på relationer fulla av förtroende 
(Holste & Fields 2010, s. 130).  
 
Både känslomässigt och kognitivt baserat förtroende står i positiv relation till 
kunskapsdelning (Holste & Fields 2010, s. 134), vilket leder författarna till slutsatsen att 
en kollaborativ kultur som uppmuntrar till förtroende av både sorterna skapar en miljö 
där kunskapsdelningen fungerar bättre och mer effektivt (Holste & Fields 2010, s. 136). 
 
Även i den akademiska världen är förtroende och tillit det centrala när det kommer till 
fungerande kunskapsdelning. Det finns bevis för att det är förtroende som är den 
viktigaste premissen även här, som i sin tur ligger till grund för alla andra variabler 
(Gururajan & Fink 2010, s.833). 
 
Bland professorer och andra aktiva i den akademiska världen har konkurrens ökat på 
senare år, och trots att universitetsvärlden bygger på kunskapsdelning, verkar denna 
ökade otrygghet och kulturer med mindre anställningstrygghet ha lett till nedåtgående 
kunskapsdelning (Gururajan & Fink 2010, s.834). 
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I fallstudien ”Informal organizational culture: the foundation of knowledge” skriver 
författaren (Pyöriä 2007) att förtroende är den starkaste möjliga mekanismen inom 
gruppbeteenden och den bästa basen för en fruktsam kunskapsdelning (Pyöriä 2007, 
s.23). Förtroende, trots att det tar lång tid att bygga upp, ger stor avkastning. En 
organisationskultur som bygger på förtroende medarbetare emellan skapar inte bara en 
högre grad av kunskapsdelning utan medför även att den kunskap och de idéer som 
delas kan föras på en mer komplex nivå då den delade kontexten skapar en djupare nivå 
av samarbete och förståelse (Pyöriä 2007, s.23) 
 
4.2.1.5. Motivation 
 
I en fallstudie från Puerto Rico (Rivera-Vazquez, Ortiz-Fournier & Roedio-Flores 2009) 
presenterar forskare bevis som tyder på att organisationskultur inverka på 
kunskapsdelning både på makro- och mikronivå (Rivera-Vazquez, Ortiz-Fournier & 
Roedio-Flores 2009, s. 259) Hur pass angelägen medarbetare är att dela med sig 
påverkas av den kulturella dynamiken (Rivera-Vazquez, Ortiz-Fournier & Roedio-
Flores 2009, s.266), och manager engagemang och företagsmiljön verkar också spela in 
på kunskapsdelningen (Rivera-Vazquez, Ortiz-Fournier & Roedio-Flores 2009, s. 265). 
 
Studier har visat på att emotionell intelligens inom ett företag har en direkt påverkan på 
kunskapsdelning, vilket enligt forskar (Rivera-Vazquez, Ortiz-Fournier & Roedio-
Flores 2009, s. 266) säg bero på att individer beter sig på ett visst sätt beroende på 
kontexten samt den sociala identitet man har (Biddle 1979 se Rivera-Vazquez, Ortiz-
Fournier & Roedio-Flores 2009). En individs sociala identitet avgörs av vilken grupp 
individen ifråga anser sig tillhöra samt identifierar sig med (Tajfel & Turner 1979 se 
Rivera-Vazquez, Ortiz-Fournier & Roedio-Flores 2009). 
 
Ford och Staples (2010) skiljer på fullständig- och partiell kunskapsdelning i sin studie 
”Are full and partial knowledge sharing the same?”. Fullständig kunskapsdelning 
innebär att personen ifråga delar med sig av all kunskap som han eller hon anser 
relevant samtidigt som man inte ”skyddar” någon del av kunskapen, detta skiljer sig 
från partiell kunskapsdelning där man bara delar med sig delar av kunskapen på grund 
av olika restriktioner som kan bero på konfidentialitet, personliga eller organisatoriska 
risker för kunskapsdelningen (Ford & Staples 2010, s. 395). Författarna hävdar att dessa 
två är olika typer av beteenden, men att de står i korrelation till varandra (Ford & 
Staples 2010, s. 396).  
 
Trots att de behandlar de två som olika typer av beteenden finner man ändå att 
organisationskultur har direkt inverkan på intentionerna att dela med sig av sin kunskap, 
men dock inte på beteendet i sig. Intentionen att dela med sig, som är en viktig del av 
den anställdas motivation till kunskapsdelning, kan enligt författarna ökas genom att 
man skapar en kultur med tydligt managementstöd för kunskapsdelning, förtroende 
mellan anställda samt strukturer där man faktiskt kan utöva kunskapsdelning utan några 
större strukturella hinder (Ford & Staples 2010, s.404). 
 
I artikeln ”An integrative model for knowledge sharing in communities of practice” tar 
författarna (Jeon, Kim & Koh 2011) upp motivation och communities of practice. Deras 
studie visar på att motivation och intention är kritiska faktorer för att kunskapsdelningen 
skall vara välfungerande inom en CoP. Studien visar även tydligt att inre motivation var 
viktigare när det kom till att dela med sig av sin kunskap än den yttre motivationen 
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(Jeon et al. 2011, s.262). De inre motivationer som ansågs vara högst bidragande till 
kunskapsdelning inom CoP var nöjet att hjälpa andra samt behovet att känna tillhörighet 
(Jeon et al. 2011, s.262).  
 
Yttre motivation hade också en positiv relation till kunskapsdelning, om än inte lika 
stark. Enligt författarna har organisationskultur stor inverkan på CoP, och hävdar att 
bevisen på att inre motivation var viktigare vid kunskapsdelning tyder på att spontan 
kunskapsdelning (dvs. formation och delaktighet i CoP) fungerar bättre då de bygger på 
frivillighet (Jeon et al. 2011, s.262). Denna frivillighet leder, enligt dem till att lusten att 
hjälpa andra ökar och har mer harmoniösa relationer mellan CoP:s medlemmar och en 
ökad kunskapsdelning som konsekvens (Jeon et al. 2011, s.262).  
 
Organisationskulturer som skapar passion och intresse hos dess anställda har antagligen 
medarbetar som känner större inre motivation, vilket i sin tur skulle leda till bättre 
kunskapsdelning (Jeon et al. 2011, s.262), och studien bevisar att psyko-sociala faktorer 
är väldigt viktiga när det kommer till CoP:s och dess interna kunskapsdelning (Jeon et 
al. 2011, s.263). 
 
Även i artikeln ”Knowledge sharing in organisational context: a motivation based 
perspective” (Lam & Lambermont-Ford 2010) behandlas motivation som den största 
härledande faktorn till kunskapsdelning inom en organisation. De beskriver hur yttre 
motivation, om det används i stor grad, kan leda till att inre motivation minskar på dess 
bekostnad. Detta anser de leda till att de anställda känner mindre autonomi och en 
mindre grad av ansvar rent professionellt (Lam & Lambermont-Ford 2010, s. 63), 
samtidigt som yttre motivation som är i linje med den inre motivationen faktiskt kan 
leda till ökad benägenhet hos individen att dela med sig av sin kunskap (Lam & 
Lambermont-Ford 2010, s.63). 
 
4.2.1.6. Management 
 
Mueller (2011) beskriver en bra organisationskultur från ett kunskapsdelningsperspektiv 
som en kultur där det finns tillräckligt med tid för att engagera sig i kunskapsdelning 
och en kultur som genomsyras av lärande som koncept, till exempel genom att låta 
medarbetarna gör misstag, men inte för att hitta någon att beskylla utan för att alla skall 
lära sig av det (Mueller 2011, s.439). Något som också ger medarbetarna klara signaler 
om hur viktigt det är med kunskapsdelning, och sägs stå i relation till 
kunskapsdelningsattityder (Mueller 2011, s.440). 
 
I en organisationskultur där tvärtemot ett misstag kan innebär en förlust av arbetstillfälle 
skapar man en ytterst dålig miljö för kunskapsdelning. I denna typ av 
organisationskultur vågar och vill ingen göra misstag, vilket även leder till att man tar 
färre risker, och även så när det kommer till att dela med sig av sin kunskap (King 2008, 
s.41). 
 
I sin studie utförd i Bahrain, publicerad under namnet ”Organizational culture and 
knowledge sharing: critical success factors” (2007), bekräftar Al-Alawi, Al-Marzooqi 
och Mohammed något som tidigare varit känt inom knowledge management och 
kunskapsdelning: kulturorganisatoriska faktorer som förtroende, kommunikation mellan 
medarbetare, informationssystem, belöningar och organisationsstruktur spelar stor roll 
för relationerna mellan kollegor inom en organisation, vilket i sin tur står i direkt 
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relation till kunskapsdelning (Al-Alawi, Al-Marzooqi & Mohammed 2007, s. 22). 
Vidare skriver författarna att trots informationssystems positiva relation till 
kunskapsdelning så är det inte tillräckligt för att kunskapsdelningen skall fungera 
internt, om det inte finns fullt management stöd och kontinuerlig uppmuntran uppifrån 
management till användning (Al-Alawi, Al-Marzooqi & Mohammed 2007, s. 36). 
 
4.3. Sammanfattning av analysen 
 
Belönings och kompensations inverkan på kunskapsdelning kan sammanfattas som 
någonting positivt, men endast om det sker på rätt sätt (Al-Alawi, Al-Marzooqi & 
Mohammed 2007, s. 36)., det vill säga: är uppriktigt samt att det faktiskt är rätt 
beteenden som uppmuntra i och med belöningen (Milne 2007, s. 34). Det står dock inte 
helt klart huruvida monetära belöningar är de mest effektiva eller ej, och man kan hävda 
att bland annat att ett ärligt och uppriktigt tack räcker lika långt (Vuori & Okkonen 
2012, s. 598). Monetär belöning identifieras som komplicerat, då de uppmuntrar till en 
mer individualistisk kultur (Milne 2007, s. 34). En individualistisk kultur som i sin tur 
går emot forskning kring kunskapsdelning och organisatoriska strukturer.  
 
Strukturer inom ett företag som uppmuntrar till samarbete (Suppiah & Sandu 2011, 
s.467) och strukturer som underlättar när det kommer till kommunikation mellan de 
anställda genom färre system, processer, regler och kontroller (Suppiah & Sandu 2011, 
s.473) är på god väg mot en lyckad kunskapsdelningskultur. Kommunikation är vitalt 
för att man skall kunna dela med sig av sin kunskap internt, och i den interaktion som 
kommunikationen utgörs krävs det att det finns ett förtroende mellan de olika parter och 
att det finns en stabil grund för det sociala kapital och sociala utbyte som tros ligga till 
grund för utbytet (Casimir, Lee & Loon 2012, s.741). Detta då riskerna med att dela 
med sig minskar i och med att man känner förtroende för den andra parten i utbytet 
(Holste & Fields 2010, s. 130).  
 
Dock räcker det inte att det finns förtroende för att kunskapsdelning skall ske spontant, 
utan den anställde ifråga måste känna yttre eller inre motivation för att dela med sig av 
sin kunskap. Inre motivation tros eventuellt ha en mer positiv effekt på 
kunskapsdelning, detta för att beteendet i större grad då grundar sig i en frivillighet 
(Jeon et al. 2011, s.262). Intentioner, en stor och viktig del av det som är vår motivation, 
kan anses stå i direkt korrelation till kunskapsdelning och organisationskultur. En kultur 
som genom tydlig ståndpunkt kommunicerar betydelsen av kunskapsdelning samt 
uppmuntrar till den samma (Al-Alawi, Al-Marzooqi & Mohammed 2007, s. 36) sägs stå 
i en positiv relation till positiva kunskapsdelningsbeteenden och 
kunskapsdelningsattityder (Mueller 2011, s.440). 
 

5. Slutsats och diskussion 
 
5.1 Hur och varför påverkar organisationskultur 
kunskapsdelningsbeteenden enligt de utvalda 
vetenskapliga artiklarna? 
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Det forskarna och författarna till allt det vetenskapliga materialet helt tydligt är överens 
om är det faktum att organisationskultur har ytterst stor inverkan på kunskapsdelning 
och knowledge management i stort. Motivation och förtroende mellan medarbetare är 
ännu en gång de centrala teman som får störst och mest uppmärksamhet. 
 
Så hur och varför påverkar då organisationskultur kunskapsdelning? Slutsatsen som 
dras i denna forskningsöversikt är att organisationskultur påverkar kunskapsdelningen 
efter som på påverkar människorna som skall utföra den. Individen är en social varelse 
vars beteenden är beroende av kontexten den är i. 
 
De olika artiklarna som presenteras i denna forskningsöversikt må alla ha olika 
perspektiv, olika definitioner av termer och grunda sig i olika teorier men till slut verkar 
de alla komma fram till samma resultat och slutsatser, om än med olika infallsvinklar 
och perspektiv. Vare sig fokus ligger på belöningar, managementstil eller 
kommunikation så handlar allting om individen bakom som påverkas. Allt som 
organisationskultur bidrar med, i och med dess stora inverkan, påverkar dess anställda. 
Motivation sägs vara det som driver oss till allting i livet, ett faktum som även kan 
appliceras på anställdas beteenden inom organisationer och som tar sig uttryck i hur och 
till vem de delar med sig av sin kunskap. Individen är den som står i centrum vare sig 
det handlar om den privata sfären eller den professionella, och författaren av översikten 
anser att studierna som behandlats tydligt visar på att organisationskultur står i direkt 
korrelation med hur pass mycket man delar med sig av det man kan på grund utav den 
direkta påverkan som kulturen har på den sociala miljön (vare sig det handlar om 
motivation, förtroende, strukturer, kommunikation etc.) och i sin tur 
kunskapsdelningsbeteenden. 
 
Ytterligare slutsatser som kan dras utifrån forskningsöversikten är att man i sin strävan 
efter en fungerande kunskapsdelning alltid måste räkna in organisationskultur som en 
stor påverkande faktor. Den går inte att utesluta. Lambes (2011) påstående om att 
knowledge management inte lever upp till sin potential genom att det är mer än vanligt 
att praxis och processer misslyckas känns mer självklart efter genomgången och 
analysen av det vetenskapliga materialet. Den privata sektorn jobbar ofta utifrån ”best 
practice” och benchmarking i hopp om att kunna kopiera ett vinnande koncept, något 
som man genast inser vara totalt omöjligt när det kommer till knowledge management 
och kunskapsdelning, tack vara den överblick som ges av den senaste forskningen. 
 
Belöning har enligt de vetenskapliga artiklarna en relativt god effekt på 
kunskapsdelning. Organisationsstrukturer och kulturer som motverkar kunskapsdelning 
genom att konkret eller abstrakt sätta upp hinder för medarbetarna skapar en ogynnsam 
miljö för knowledge management i stort. Förtroende för de andra i gruppen är extremt 
viktigt för att man skall vilja och våga dela med sig, och stöd från management och ett 
genomgående organisatoriskt stöd för kunskapsdelning och dess betydelse är alla 
faktorer som presenterats som extremt viktiga. Men vad har de gemensamt? Många utav 
dessa faktorer går att härleda till motivation, det som är vår motor för alla våra 
handlingar och allt vårt beteende, som sedan i sin tur kan förhindras eller underlättas av 
andra mer strukturella hinder etc. 
 
Kunskapsdelning och organisationskultur är ett ytterst komplext område, bland annat 
därför det finns oändligt många nivåer att utforska, allt från psykologiska mekanismer 
hos individen, till strukturella och konkreta problem, och det verkar i nuläget finnas en 
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stor förvirring bland användare av knowledge management över hur dessa faktorer 
hänger ihop. Detta anser uppsatsen författare även speglas i de utvalda vetenskapliga 
artiklarnas teoretiska referensramar som ger en fingervisning om den splittring och 
förvirring som inte bara tycks råda hos knowledge management verksamma utan även i 
stora delar av den akademiska världen som forskar kring kunskapsdelning och 
organisationskultur. I de femton utvalda artiklarna märks snabbt att det nästan finns lika 
många hopsnickrade blandningar av definitioner, begreppsförklaringar, teoretiska 
referensramar tillika teoretiska perspektiv som det finns författare. 
Forskningsöversiktens upphovskvinna misstänker att detta kan stå i direkt relation till de 
mängder av influenser och de många ämnesområden som knowledge management 
grundar sig i (Wallace 2007, s. 2), då denna mångfaldiga och interdisciplinära bakgrund 
kan vara anledningen till att man finner så pass många olika och särskiljande teorier etc. 
i dagens forskning på ämnet. 
 
Stora delar av de utvalda vetenskapliga artiklarna har relativt litet fokus, vilket enligt 
översiktens författare tros kunna vara farligt och eventuellt bidra till en mindre organisk 
förståelse av ämnet. Med litet fokus syftas författaren här på de relativt smala områden 
som studeras åt gången, vilket på så sätt skulle kunna leda till att en liten del av 
organisationskulturs inverkan på kunskapsdelning behandlas som ett separat fenomen 
(som till exempel att titta på bara påverkan av belöning utan att relatera det till andra 
faktorer), trots att det eventuellt är en liten del i ett större sammanhang som är beroende 
av andra ytterligare faktorer än de som tas med i beräkningarna. Resultaten som 
studierna presenterar motsäger dock inte varandra, snarare tvärtom, de bekräftar i stort 
sätt alla varandras slutsatser, trots att de har så olika mer eller mindre snäva fokus.  
 
Studier som utförs bör eventuellt ha ett större helhetsperspektiv när det kommer till 
organisationskultur och dess påverkan på kunskapsdelning. Ämnet och påverkan av 
organisationskultur är så pass komplext att det inte går att dra några generaliserande 
slutsatser utifrån fallstudier, men å andra sidan kan man antagligen inte observera en 
organisationskulturs effekt på kunskapsdelning på något annat vis vilket gör det hela 
ytterst komplext. 
 
Genom denna kombinatoriska forskningsöversikt hoppas en viss klarhet och 
förtydligande kunna bringas. Analysen av de vetenskapliga artiklarna visar tydligt att 
alla faktorer och dimensioner av kunskapsdelning hör samman. Man kan omöjligt ändra 
på det ena och inte det andra om man förväntar sig resultat. 
 
Vissa forskare hävdar att knowledge management processer och praxis ofta misslyckas 
vid implementeringen, något de hävdar har är en konsekvens utav att man förenklar 
organisationskulturs verkligen inverkan på kunskapsdelning (Smith 2005, s.523). 
Misslyckande implementeringsförsök tros även, efter denna forskningsöversikt, kunna 
bero på den relativt stora förvirring som verkar pågå inom forskningen kring knowledge 
management och organisationskulturs påverkan på kunskapsdelning rent generellt. 
Diskussionen och studien av ämnet kompliceras extremt utav det faktum att varje 
forskare har sin egen taxonomi, definitioner och teorier, som i sin tur bygger på 
ytterligare en egen taxonomi, definitioner och teorier. Detta tros, enligt uppsatsens 
upphovsman, leda till att man pratar förbi varandra och säger samma saker på många 
olika sätt. En gemensam vokabulär skulle underlätta semantiskt och rent 
forskningsmässigt, men tros även kunna bringa klarhet hos nybörjare på ämnet. 
Författaren av uppsatsen anser att alla de olika definitioner och indelningar av 
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organisationskultur är ett exempel som tydligt belyser detta problem. 
Organisationskulturs definition och begreppsförklaring beskrivs och delas in på olika 
sätt av olika forskare i de olika artiklarna, vilket leder till att man tror sig studera och 
utforska samma ämne trots att man i själva verket diskuterar helt olika saker och 
variabler.  
 
Många av de behandlade vetenskapliga artiklarnas presenterade studier har utförts inom 
olika typer av nationell kultur. Detta tror författaren sig inte kunna bortse från, då även 
nationell kultur kan tyckas ha stor inverkan på vad som faktiskt motiverar de anställda 
till att dela med sig av det de vet och kan, samt påverkar strukturer, kommunikation etc.  
 
Den tidigare forskning som presenterats i Kapitel 2 finner man flertalet tidigare 
publicerade studier inom samma ämne. Den stora likheten mellan de tidigare 
publicerade forskningen och det empiriska material som tas upp i denna 
forskningsöversikt är enligt uppsatsförfattaren är det att de är överens om det faktum att 
organisationskultur har stor inverkan på kunskapsdelning, dock verkar de skilja sig åt 
lite i hur generella de är i sin utforskning av ämnet: äldre studier, som de som tagit upp i 
kapitel 2.3. gällande kunskapsdelning och organisationskultur har en mer generell och 
översiktlig approach till ämnesområde, medan de nyare studierna som ingår i 
forskningsöversikten verkar mer precisa i sin problemformulering och belysning av 
problem. Även i den tidigare forskningen finns en antydan till att mycket rör sig om den 
sociala interaktionen när det kommer till kunskapsdelning och att denna i sin tur står 
under påverkan av organisationskultur, dock anser uppsatsförfattaren att de nya 
studierna går betydligt mer på djupet samtidigt som de verkar vara mer riktade till 
praktiker än tidigare forskning, speciellt då man inte bara behandlar påverkan utan även 
ofta tar upp just vad som skulle leda till positiva kunskapsbeteenden. 
 
Frågeställningarna som denna forskningsöversikt utgick från har definitivt besvarats 
genom de centrala teman som klargjorts efter urval, inläsning och analys. 
 

6. Förslag till fortsatt forskning 
 
Ytterligare forskning inom området kunskapsdelning bör begrunda att bland annat titta 
närmare på de faktiska motiverande faktorerna och de sociala aspekterna utifrån ett 
psykologiskt perspektiv, som verkar ha ytterst stor inverkan på organisationskultur och 
kunskapsdelning. Även eventuella nationella skillnader som finns inom 
organisationskultur och hur detta i sin tur påverkar kunskapsdelning bör undersökas. 
Även nationell kulturs inverkan på organisationskultur och kunskapsdelning anses vara 
ett relevant forskningsämne. Detta på grund av det faktum att dagens företag blir mer 
och mer internationella och världen vi lever i bli mer och mer global.  
 
Även genus bör undersökas som något som en eventuell variabel som påverkar hur vi 
delar kunskap och vad som motiverar oss till att göra detta. Om kunskapsdelning bygger 
på en social kontext med social respons bör genus räknas in som en eventuell 
påverkande variabel. Kvinnors närvaro i dagens organisationer går inte att bortse från, 
och man bör undersöka huruvida kön påverkar kunskapsdelningen, även hur 
kunskapsdelningen mellan könen ser ut. Fördelningen kvinnor/mäns eventuella 
påverkan på organisationskultur och dess kunskapsdelning anses även vara relevant för 
en mer och mer jämställd värld.  
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Framtida forskning borde även mynna i hur begreppen inom knowledge management 
används, detta för att göra det till en mer legitim och rumsren akademisk disciplin och 
inte bara ett management verktyg. Genom att göra forskningen mer tydlig och 
avgränsad tros man kunna uppnå en större genuin förståelse för de problem man faktiskt 
står inför istället för att använda sig av helt opassande, för kulturen, processer och 
praxis. 
 
Även forsknings gällande organisationskultur och kunskapsdelning utifrån ett mer 
evolutionärt psykologisk synvinkel uppmuntras. 
 

7. Forskningsöversiktens begränsningar 
 
Forskningsöversikten är begränsad, och utger sig icke för att vara heltäckande. På grund 
av tids- och volymbegränsningar har inte all forskning inom området kunnat kartläggas, 
då detta inte ansågs stå i relation till studien storlek.  
 
Valet att endast välja ut artiklar från Journal of Knowledge Managment, den högts 
rankade knowledge management publikationen, har antagligen höjt studiens validitet 
och reliabilitet, men kan samtidigt anses vara en begränsning. Valet av publikation 
utesluter även vetenskapliga artiklar på alla andra språk än engelska, vilket även skulle 
kunna anses vara begränsande. 
 
Att fokusera på endast en lite del av det som utgör knowledge management, det vill 
säga kunskapsdelning, och dess påverkan av organisationskultur kan eventuellt leda till 
att det finns variabler som i den stora helheten som påverkar kunskapsdelningen, men 
som ej tagits upp i denna forskningsöversikt. 
 
Vidare kan urvalet av artiklar anses som en begränsning, eftersom de bygger på 
författarens personliga uppfattning och förförståelse om vad som anses vara relevant för 
ämnet organisationskultur/kunskapsdelning, trots den neutrala utgångspunkten, och vara 
vissa är utförda fallstudier där man eventuellt behöver ta större hänsyn till nationell 
kultur som en påverkande faktor. 
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8. Sammanfattning 
 
På dagens hårda marknad är de anställdas kunskap den mest värdefulla resurs ett företag 
har för att vinna marknadsfördelar (Wallach 1983, s.35), och det verktyg som kan 
underlätta hanteringen och optimeringen av detta är knowledge management. 
 
Knowledge management är ett management verktyg samt ett forskningsområde som har 
en betydligt längre historia än vad man tidigare antagit, och är multidisciplinärt med 
rötter i filosofi, ekonomi, psykologi och informations- och kommunikationsteorier som 
några av de största intellektuella influenserna (Wallace 2007, s.2). 
 
Människor har försökt att hantera kunskap genom alla tider, men det är först idag som 
det har blivit helt livsviktigt för organisationer att ha en fungerande kunskapsdelning, 
bland annat på grund av den kunskapsrevolution som samhället genomgått. 
 
Organisationer försöker hela tiden att uppnå fungerande kunskapsdelning men ofta utan 
att lyckas, vilket forskare hävdat beror på att man missförstår och förenklar 
organisationskulturs inverkan på kunskapsdelning (Smith 2005, s.523). I denna studie 
ville man genom att kartlägga aktuell forskning, från Journal of Knowledge 
Management, inom ämnet samt svara på frågeställningarna hur och varför 
organisationskultur påverkan kunskapsdelning eventuellt bidra till en större förståelse 
för detta faktum. 
 
Genom urval av vetenskapliga artiklar samt noggrann genomgång och analys 
utmynnades sex centrala genomgående teman: belöning och kompensation, 
kommunikation, struktur, förtroende, motivation och management. Analysen visade på 
stora likheter mellan de vetenskapliga artiklarnas resultat och slutsatsen som drogs var 
att organisationskultur påverkar kunskapsdelningen eftersom den har direkt påverkan på 
individen. Motivation, motorn bakom alla våra handlingar, ansågs vara den största och 
viktigaste bidragande faktorn när det kommer till organisationskulturs påverkan på 
kunskapsdelning. 
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