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Sammanfattning 

Titel: Nätverkande som framgångsfaktor - Företagets värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk 

Författare: Madeleine Albrektson, Caroline Lindblad & Josefine Strömland 

Handledare: Carl R. Hellberg & Pia Siljeklint 

Nyckelord: värdeskapande, personliga medarbetarnätverk, kunskapsöverföring, 

kunskapsutveckling, humankapital, strukturkapital 

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera företagets värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 Varför satsar företag på att medarbetarna ska medverka i personliga medarbetarnätverk?  

 Hur omvandlar företag humankapital, som bildas vid personliga medarbetarnätverk, till 

strukturkapital?  

 Vilka kritiska faktorer kan identifieras vid företags värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk? 

Metod: Uppsatsen grundar sig i ett intresse för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen 

(MiH) såväl som i teorier om nätverk och kunskap som värdeskapande. Vårt empiriska 

material utgörs av en fallstudie av MiH och aktörer som agerar på Frukostklubben, en av 

MiH’s aktiviteter. Fallstudien grundar sig dels på information om MiH och dels på kvalitativa 

intervjuer med medlemmar i föreningen. Tillvägagångssättet kan anses vara abduktivt i sin 

form eftersom vi skiftar mellan ett induktivt och ett deduktivt synsätt under uppsatsens gång.  

Avhandlande del: Denna del består av teorier om nätverk och kunskap som värdeskapande. 

Skärningspunkten mellan dessa områden belyses genom en analys av hur företag kan skapa 

värde genom personliga medarbetarnätverk, vilken även innefattar fallstudien.  

Resultat: Det primära värdet som företag får genom personliga medarbetarnätverk är 

marknadsföring och möjligheter till affärer. Att kunskap inte lyfts fram som ett syfte utgör en 

kritisk faktor för företagets värdeskapande då de kan gå miste om konkurrensfördelar som 

kunskap kan generera. Trots att det i nätverket kan skapas kunskap, är denna svårare för 

företag att få tillgång till än information. Företagets värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk är komplext då dess långsiktighet till stor del beror på huruvida kunskapen 

överförs från individen till organisationen. Detta har visat sig vila på individens förmåga att 

skapa värde genom nätverkande och dennes inställning till hur värdet ska hanteras. Därför kan 

stödjande strukturer och incitament som uppmuntrar till kunskapsöverföring utgöra en kritisk 

faktor för företags värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk.  
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 Abstract 
Title: Networking as a success factor - The company’s value-adding through personal 

employee networks  

Authors: Madeleine Albrektson, Caroline Lindblad & Josefine Strömland 

Tutors: Carl R. Hellberg & Pia Siljeklint 

Keywords: value-adding, personal employee networks, knowledge transfer, knowledge 

development, human capital, structural capital  

Statement of purpose: The purpose of this research is to describe and analyze companies’ 

value-adding through personal employee networks. The following research questions have 

been formulated: 

 Why do organizations let their employees participate in personal employee networks?  

 How do organizations convert the human capital established in personal employee 

networks to structural capital?  

 Which critical factors can be identified within organizations´ value-adding through 

personal employee networks?  

Methodology: Our interest in Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) and the 

theoretical framework serve as the starting point for the essay.  Our empirical study is based 

on MiH and members participating in Frukostklubben, one of their network activities. The 

empirical study is based on qualitative interviews with MiH participants, as well as 

information about MiH.   

Theoretical framework and analysis: The theoretical framework consists of network and 

knowledge theories. The point of intersection between these areas is highlighted through an 

analysis about how companies may create value through personal employee networks, which 

also includes the empirical study.  

Conclusion: The primary value that organizations can receive through personal employee 

networks is connected to business possibilities and marketing rather than to the development 

of knowledge. This can be a critical aspect of the company’s value-adding through personal 

employee networks, since the company might lose the possible competitive advantages that 

knowledge can constitute. Although knowledge might be created in these networks, it is 

complicated for the company to incorporate. The company´s value-adding through personal 

employee networks depends on the transfer of knowledge. Therefore the presence of 

motivating structures in both the network and the company is another critical aspect.   
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Förord 

Vi vill framföra vårt stora tack till våra handledare Carl R. Hellberg och Pia Siljeklint för sitt 

engagemang, råd och vägledning under arbetsprocessens gång. Ett stort tack även till våra 

intervjurespondenter som har tagit sig tid att svara på våra frågor och som därmed gett oss 

värdefull information till uppsatsen. Vi hoppas att denna uppsats ska leda till att läsaren får 

upp ögonen för personliga medarbetarnätverk och hur dessa kan skapa värde för företag. 

 

Helsingborg den 25 maj 2010 

Madeleine Albrektson, Caroline Lindblad & Josefine Strömland 



Nätverkande som framgångsfaktor   
Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk
   

IV 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledande del ......................................................................................................................... 1 

1.1 Introduktion till ämnet ..................................................................................................... 1 

1.2 Betydelsen av ny forskning ............................................................................................. 3 

1.3 Syfte & frågeställningar ................................................................................................... 4 

1.4 Disposition ....................................................................................................................... 5 

2. Metod .................................................................................................................................... 6 

2.1 Uppsatsens utgångspunkter ............................................................................................. 6 

2.2 Val av teoretiska utgångspunkter .................................................................................... 6 

2.3 Val av empiriskt material ................................................................................................ 8 

2.3.1 MiH - möjliggör möten ............................................................................................. 8 

2.3.2 Insamlandet av empiri ............................................................................................... 9 

2.4 Förhållande mellan teori och empiri .............................................................................. 11 

3. Avhandlande del .................................................................................................................. 13 

3.1 Det personliga medarbetarnätverket .............................................................................. 13 

3.1.1 Nätverk idag ............................................................................................................ 13 

3.1.2 Affärsmässiga nätverk ............................................................................................ 14 

3.1.3 Personliga nätverk ................................................................................................... 15 

3.1.4 Personliga medarbetarnätverk ................................................................................. 16 

3.1.5 Vi tar med oss… ..................................................................................................... 17 

3.2. Värdeskapande .............................................................................................................. 18 

3.2.1 Kunskap idag .......................................................................................................... 18 

3.2.2 Intellektuellt kapital – de opåtagliga resurserna ..................................................... 18 

Humankapital – medarbetarnas kunskap ...................................................................... 19 

Strukturkapital – möjliggör organisationens kunskap .................................................. 19 

3.2.3 Kunskapsöverföring ................................................................................................ 20 

Den lärande organisationen .......................................................................................... 21 

Hur individens kunskap kan bli företagets kunskap ..................................................... 21 

Om organisationer kan lära eller inte ........................................................................... 23 

3.2.3 Vi tar med oss… ..................................................................................................... 24 

3.3 Värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk .................................................. 25 

3.3.1 Vikten av personliga medarbetarnätverk för företaget ........................................... 25 

Nätverket kan ge kunskap och information .................................................................. 25 

Kunskapsutveckling kräver dock förutsättningar ......................................................... 27 



Nätverkande som framgångsfaktor   
Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk
   

V 

 

Nätverk som ett sätt att sprida information .................................................................. 28 

Nätverk som ett sätt att skapa affärsmöjligheter .......................................................... 29 

Nätverk som ett sätt att motivera medarbetaren ........................................................... 30 

Vi tar med oss… ........................................................................................................... 31 

3.3.2 Från individen till organisationen ........................................................................... 32 

Vikten av att överföra kunskap .................................................................................... 32 

Hur värdet når individen .............................................................................................. 33 

Hur värdet når organisationen ...................................................................................... 34 

Kunskapsöverföring – upp till individen i slutändan ................................................... 38 

Vi tar med oss… ........................................................................................................... 38 

4. Avslutande del ..................................................................................................................... 40 

4.1 Slutsatser ........................................................................................................................ 40 

4.1.1 Åter till uppsatsens begynnelse ............................................................................... 40 

4.1.2 Vikten av personliga medarbetarnätverk för företaget ........................................... 41 

4.1.3 Från individens kunskap till organisationens kunskap ........................................... 43 

4.1.4 Kritiska faktorer vid företags värdeskapande ......................................................... 45 

4.2 Generaliserbarhet ........................................................................................................... 45 

4.3 Vårt bidrag till forskningen ........................................................................................... 45 

4.4 Förslag till vidare forskning .......................................................................................... 45 

5. Referenser ............................................................................................................................ 47 

6. Bilagor ................................................................................................................................. 51 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 51 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 52 

 

 



Nätverkande som framgångsfaktor   
Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk
   

1 

 

1. Inledande del 
I detta inledande avsnitt kommer en bakgrund ges till de teoretiska utgångspunkterna, nätverk 

och kunskap som värdeskapande, vilka vidare kommer att behandla i uppsatsen. Dessutom 

redogörs det för vårt syfte och våra frågeställningar för att avslutningsvis klargöra 

uppsatsens disposition.  

 

1.1 Introduktion till ämnet 

 

Klockan har slagit 06.45, det är fredag, och Helsingborg börjar sakta vakna till liv. En och 

annan människa syns på gatorna, men det är tyst, mycket tyst. Morgondiset ligger som ett 

täcke över Öresund och fiskmåsarna stämmer upp i skönsång. Innanför dörrarna på Dunkers 

kulturhus är kontrasten dock stor. Här har det, som nästan varje fredag, samlats många 

människor för att vara med på Marknadsföreningens Frukostklubb. Trots tiden på dygnet 

verkar morgontröttheten som bortblåst och över en kopp kaffe och en smörgås minglar 

deltagarna med varandra. Efter 45 minuter av chanser till nätverkande är det dags för veckans 

föredrag. Människoskaran drar sig in till föredragssalen och pratet och skratten ekar i 

korridoren.  

 

Denna illustration skildrar ett besök på Frukostklubben, en av Marknadsföreningen i 

Helsingborgsregionens aktiviteter. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen är en 

plattform för nätverkande och det växande medlemsantalet tyder på ett stort intresse för denna 

typ av aktivitet. Plattformen kan vara av intresse för både individen och för det företag han 

eller hon arbetar på. Ordförande i föreningen, Hans Nelson, poängterar att ”Vi har cirka 

30 000 företag i Nordvästskåne så det finns säkert ännu fler personer som skulle kunna 

inspireras och ha kul hos oss”.
1
   

 

                                                 
1
 Capuder, A. (2010a).  http://hd.se/ekonomi/2010/01/20/marknadsforeningen-fordjupar/,  2010-05-07 
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Personligt nätverkande är idag ett hett ämne som kan ses som nyckeln till framgång vilket 

följande citat från Helsingborgs Dagblad påvisar;  

”/---/. Äldre och mer statiska generationer känner flåset i nacken från yngre entreprenörer som vinner mark 

genom ökat samarbete och nätverkande. /---/. Globalisering, miljöfokus för hållbar utveckling, internet och 

nätverkande ändrar hela landskapet. Det skapar enorma möjligheter åt kvicka personer som kan dra nytta av 

förändringar och nya sätt att göra affärer på.”
2
  

I dagens samhälle finns det en mängd olika nätverkstyper och nätverkande kan ske på 

arbetsplatsen, fritiden och virtuellt på internet via exempelvis Twitter och Facebook. 

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen är dock ett exempel på ett nätverk som riktar sig 

både till individer och till de företag som de representerar. Denna typ av nätverk är specifikt i 

den bemärkelse att det är personligt, då det är individen som nätverkar, men även har 

affärsmässiga inslag, då individen också representerar ett företag. Vi har valt att benämna 

detta vid det personliga medarbetarnätverket.  

Ett flertal forskare resonerar kring vilken typ av värde som personliga nätverk kan bidra med 

för företag. Humankapital kan ses som företagets alla opåtagliga resurser som finns hos 

medarbetarna
3
 och är ett återkommande värde som skapas vid personligt nätverkande. Ett 

stort fokus i nätverksteorierna är att kunskap och information kan genereras i interaktionerna 

mellan människor. Huruvida det är kunskap, information eller de båda som genereras beror på 

den typ av relation som individerna skapar.
4
 En grundläggande utgångspunkt är att kunskap 

alltid kommer företaget tillgodo genom individen vilket både Nonaka och Crossan & 

Rodericke poängterar.
5
 Såväl Grabher & Ibert som Parker diskuterar att företagets kunskap 

kan ligga inbäddade i individernas personliga nätverk och att denna typ av humankapital kan 

ses som mycket betydelsefullt för företaget.
6
 Stewart och Hallén, Johanson & Roxenhall 

resonerar kring att kunskap idag ses som företagets viktigaste resurs och att förmågan att 

framställa kunskap har en väsentlig betydelse för ett företags konkurrenskraft.
7
  

För att värdet av personliga nätverk ska bli maximalt värdeskapande för företag, är det av 

största vikt att humankapitalet överförs till strukturkapital, menar Moe
8
. Med strukturkapital 

                                                 
2
 Capuder, A. (2010b). http://hd.se/ekonomi/2010/03/18/natverkande-entreprenorer-vinner/,  2010-05-07  

3
 Edvinsson, L& Malone, M. S. (1998)., Stewart, T A. (1997). och Marr, B. (2008). 

4
 Jfr Granovetter, M. S. (1973)., Egan, J. (2004). s 189-191., Hallén et al. (2009). s 144p., Borell, K. & 

Johansson, R. (1996). s 23. och Ostgaard, T. A. & Birley, S. (1994). s 281-305. 
5
 Nonaka, I. (1994). s 14-37. och Crossan, M. M. & Rodericke, W. L. (1999). s 522-537.  

6
 Parker, P. (2004).  s 140p. och  Jfr Grabher, G.& Ibert, O. (2006). s 251.  

7
 Stewart, T. A. (1997). s 110. och Hallén et al. (2009). s 141. 

8
 Jfr Moe, J. (1995). s 564. 
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menar Stewart företagets förmåga att lagra och överföra intellektuellt kapital
9
. Detta kan ses 

som ännu viktigare då dagens samhälle, som Høpner menar, är präglat av en stigande 

mobilitet på arbetsmarknaden och en minskad lojalitet till enskilda företag menar. Detta kan 

även vara en av anledningarna till att personliga nätverk har blivit alltmer intressant att 

studera.
10

 

 

1.2 Betydelsen av ny forskning 

En ständig utmaning för företag är att försöka skapa långvariga konkurrensfördelar i dagens 

dynamiska samhälle. Osynliga tillgångar, i form av kunskap, kan vara av avgörande betydelse 

för ett företags konkurrensförmåga då det bland annat ses som källan till förnyelse och 

innovation
11

. Ett företags kunskapsutveckling handlar om att företag tillvaratar medarbetarnas 

kunskap.
12

 En individs nätverk, i form av kontakter och relationer, ses idag som en 

kunskapskälla för individen. För att ett företag ska kunna få maximalt värde av medarbetarens 

kunskap, även i längden, är det viktigt att den överförs från humankapital till strukturkapital
13

.  

En rad olika forskare har definierat nätverk på olika sätt. Trots mängden av definitioner sägs 

det finnas relativt lite forskning om vilka effekter den sociala dynamiken har för företag. 

Parker utvecklar resonemanget kring personliga nätverk till att även innefatta de effekter som 

personliga nätverk generellt sätt sägs bidra med till företag.
14

 Även Grabher & Ibert menar att 

nätverk över organisatoriska gränser på individnivå har blivit ignorerade i forskningen. Deras 

resonemang handlar dock om att individer har olika identiteter och kan medverka i olika 

personliga nätverk samtidigt.
15

 Vidare finns det befintlig forskning om hur olika typer av 

relationer genererar olika typer av värde för individen.
16

 Uzzi tar detta ett steg längre och talar 

om hur olika typer av relationer i verksamhetsnätverk kan skapa olika typer av 

konkurrensfördelar för företaget.
17

 Det personliga nätverket som en firmas konkurrensstrategi 

                                                 
9
 Stewart, T. A. (1997). s 107pp. 

10
 Jfr Høpner, J. i Nygaard, C. & Bengtsson, L. (red.).(2002). Kap 8, s 253.  

11
 Jfr Stewart, T. A. (1997). s 110p. 

12
 Nonaka, I. (1994). s 14-37. 

13
 Jfr Moe, J. (1995). s 564. 

14
 Jfr Parker, P. (2004). Kap 3.  

15
 Grabher, G. & Ibert, O. (2006). 

16
 Granovetter, M. S. (1973)., Egan, J. (2004). s 189-191., Hallén et al. (2009). s 144p., Borell, K. & Johansson, 

R. (1996). s 23. och Ostgaard, T. A. & Birley, S. (1994). s 281-305. 
17

 Uzzi, B. (1997).  
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diskuteras av Ostgaard och Birley. De riktar dock in sig på nystartade företag och talar om 

entreprenörens personliga nätverkande som ett sätt att matcha nätverk med företagsstrategi.
18

   

Efter studier av befintliga teorier om nätverk som värdeskapande för företag, instämmer vi 

med att det saknas resonemang kring företags värdeskapande genom medarbetares personliga 

nätverkande utanför organisationen. Individens medverkar som representant för sitt företag 

och i personligt intresse. Vi menar, likt Høpner att det personliga nätverket kan bestå av både 

privata och professionella relationer. Han utvecklar dock inte detta resonemang vidare då han 

anser det vara för komplext.
19

  

Med utgångspunkt i detta resonemang avser vi att ge ett komplement till de befintliga 

teorierna kring personliga nätverks värdeskapande för företag och härleda vilket värde som 

kan skapas genom så kallade personliga medarbetarnätverk. Detta gör vi genom att analysera 

skärningspunkten mellan teorier kring nätverk och kunskap, som ett sätt att skapa värde. Vi 

analyserar därmed det värde, i form av kunskap, som uppstår i personliga medarbetarnätverk 

och hur den kan överföras från humankapital hos individen till strukturkapital i företaget.  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att beskriva och analysera företagets värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk. 

 För att syftet ska kunna uppnås har följande frågeställningar formulerats; 

 Varför satsar företag på att medarbetarna ska medverka i personliga 

medarbetarnätverk? 

 Hur omvandlar företag humankapital, som bildas vid personliga medarbetarnätverk, 

till strukturkapital? 

 Vilka kritiska faktorer kan identifieras vid företags värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk? 

 

                                                 
18

 Ostgaard, T. A. & Birley, S. (1994). 
19

 Høpner, J. i Nygaard, C. & Bengtsson, L. (red.). (2002). s 222-235.  
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1.4 Disposition 

Kapitel 1. Inledningsvis presenterades ämnets relevans, problemformulering, syfte och 

frågeställningar samt disposition.  

Kapitel 2. I detta kapitel behandlas arbetets metodval, innehållande val av teoretiska 

utgångspunkter, val av empiriskt material, samt förhållandet mellan teori och empiri .  

Kapitel 3. Detta kapitel består av tre avsnitt. Det första avsnittet behandlar teorier om nätverk, 

med fokus på personliga medarbetarnätverk. I det andra avsnittet presenteras teorier kring 

kunskap som värdeskapande för företaget. I det tredje avsnittet analyseras skärningspunkten 

mellan de föregående avsnitten tillsammans med en fallstudie av Marknadsföreningen i 

Helsingborgsregionen.  

Kapitel 4. Avslutningsvis presenteras våra slutsatser och reflektioner vad gäller dessa. 

Därefter redogörs det för resultatets generaliserbarhet, vårt bidrag till forskningen och förslag 

till vidare forskning.  

 

 

 

Personliga 
medarbetar-

nätverk

Värde-
skapande

Värdeskapande 
genom personliga 

medarbetar -
nätverk

(inkluderar 
fallstudien)

 
Slutsatser och 

reflektioner vad 
gäller vårt 

forskningsbidrag 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras val av metod. Först introduceras val av teori och hur den har 

använts. Därefter presenteras val av empiriskt material, varför en fallstudie har utförts och 

hur den har genomförts. Avslutningsvis förklaras förhållandet mellan teori och empiri.  

 

2.1 Uppsatsens utgångspunkter 

Vi har som tidigare nämnts, valt att utgå från två teoretiska ansatser; nätverk och kunskap. 

Skärningspunkten mellan dessa ansatser analyseras genom det personliga 

medarbetarnätverkets värdeskapande för företaget. För att nyansera och illustrera 

skärningspunkten i praktiken genomförs en fallstudie av Marknadsföreningen i 

Helsingborgsregionen, (MiH).  

Vårt intresse för nätverk och dess värdeskapande för företag väcktes då vi alla tre är 

medlemmar i MiH och medverkar på deras Frukostklubb. Vi blev intresserade av hur företag 

kan skapa värde genom personliga nätverk. Syftet med uppsatsen, vilket formulerades efter 

studier av relevant teori, resulterade i att beskriva och analysera företags värdeskapande 

genom personliga medarbetarnätverk. För att nå upp till detta syfte undersökte vi orsakerna 

till varför företaget satsar på att medarbetarna ska medverka i personliga medarbetarnätverk, 

hur företaget överför värdet från individen till företaget och vilka kritiska faktorer som kan 

identifieras i värdeskapandet.  

 

2.2 Val av teoretiska utgångspunkter 

Vi har studerat teorier inom nätverk och kunskap i både tryckt och webbaserad form. Vi fann 

att ett flertal forskare har behandlat nätverksteorier, dock på lite olika sätt. Inledningsvis valde 

vi därför att redogöra för olika nätverkstyper och på så sätt hitta det nätverk som passade in på 

vårt fallstudieobjekt, MiH.  
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Alm talar om nätverk som en uppsättning relationer vilka han delar in i det organiserade 

nätverket och det personliga nätverket.
20

 I Hallén et al. behandlas bland annat affärs- och 

strategiska nätverk.
21

 Åberg talar om affärsdrivande respektive affärsgivande nätverk.
22

 

Høpner talar om det personliga nätverket som individers relationer till andra individer.
23

 

Grabher och Ibert talar istället om tre olika typer av personliga nätverk; gemenskapsnätverk, 

sociala nätverk och anslutningsnätverk
24

. Då vi ansåg att ingen av definitionerna stämde in på 

den typ av nätverk som vi är intresserade av, det vill säga det personliga medarbetarnätverket, 

valde vi att beskriva detta med utgångspunkt i de befintliga nätverksteorierna.  

Vi var även i behov av teorier kring hur nätverk skapar värde och vilka värden de skapar för 

individer och företag. Att relationerna mellan individerna i nätverk bygger på svaga eller 

starka band behandlas av ett flertal forskare såsom Granovetter, Borell & Johansson, Grabher 

& Ibert, Parker, Uzzi, Alm och Hallén et al.
25

  

Vidare studerades litteratur om kunskapens värde för företag, vilket behandlas av flertalet 

forskare. Vi funderade även på huruvida organisationer överhuvudtaget kan lära sig och ta 

tillvara på medarbetarnas kunskap. Forskare som vi studerade beträffande organisationers 

lärande var Bakka, Fivelsdal & Lindkvist och Robbins, Bruce & Waters-Marsch
26

. För att 

sedan identifiera den typ av kunskap som är kopplad till individen använde vi oss av teorier 

om det intellektuella kapitalet vilket har behandlats av Edvinsson & Malone, Stewart och 

Marr
27

. Vidare studerades teorier som redogjorde för hur kunskap överförs från individen till 

företaget. Nonakas resonemang om tyst och tydlig kunskap
28

 har tillsammans med Sveibys 

och Crossan & Roderickes
29

 teorier legat till grund för området om kunskapsöverföring.  

  

                                                 
20

 Alm, J. (1996).  s 30p. 
21

 Hallén et al. (2009). s 14p. 
22

 Åberg, C. (2006). s 10. 
23

 Høpner, J. i Nygaard, C. & Bengtsson, L. (red.). (2002). s 222-235. 
24

 Grabher, G.& Ibert, O. (2006). s 159p. (författarnas fria översättnings)  
25

 Granovetter, M. S. (1973)., Borell, K & Johansson, R. (1996)., Grabher, G. & Ibert, O. (2006)., Parker, P. 

(2004)., Uzzi, B. (1997)., Alm, J. (1996)., och Hallén et al. (2009).  
26

 Bakka, et al (2006). och Robbins et al. (2004). 
27

 Edvinsson, L. & Malone, M. S. (1998)., Stewart, T. A. (1997). och Marr, B. (2008). 
28

 Nonaka, I. (1994). 
29

 Crossan, M. M. & Rodericke, W L. (1999). 
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2.3 Val av empiriskt material 

Efter studier av teorier kring nätverk och kunskap såg vi behovet av ett empiriskt material för 

att nyansera analysen kring värdeskapande i personliga medarbetarnätverk. Denna syftar även 

till att identifiera kritiska faktorer vilka illustrerar svårigheterna med värdeskapande i 

personliga medarbetarnätverk i praktiken. Vi valde därför att göra en fallstudie, vilket innebär 

en undersökning på en mindre avgränsad grupp, objekt eller organisation
30

. Fallstudien utgår, 

som tidigare nämnts, från en av MiH’s aktiviteter, Frukostklubben och de aktörer som 

interagerar på denna nätverksplattform. Vi ansåg att det fanns tveksamheter kring vilken typ 

av nätverk MiH är, då det är ett personligt nätverk men med affärsmässiga inslag. Dessutom 

tyckte vi inte att någon av de befintliga teorierna om nätverk beskrev den typ av nätverk som 

MiH är, varför vi formulerade definitionen av det personliga medarbetarnätverket. Valet av 

fallstudieobjekt beror bland annat på denna tveksamhet i vilken typ av nätverk det sorteras 

under, om det är för individen, för företaget eller de båda. Vidare har vi under vårt 

medlemskap i MiH haft funderingar om vilken typ av värde som det egentligen ger de 

medverkande företagen.  

 

2.3.1 MiH - möjliggör möten  

MiH är södra Sveriges största nätverk för människor med intresse för marknadsfrågor, 

tendenser och trender.
31

 Den ideella föreningen som grundades 1933
32

  har sedan starten av 

sin aktivitet Frukostklubben i mars 2005 ökat sitt medlemsantal från 300 till cirka 1400 

personer idag. Vid en jämförelse av Marknadsföreningarna i Helsingborg, Göteborg, och 

Stockholm, utger sig alla för att skapa en plattform för nätverkande.
33

 På MiH är det dock 

mötet mellan människor, generellt sätt, som står i fokus.
34

 Numera är MiH den tredje största 

av Marknadsföreningarna i Sverige, efter Stockholm och Göteborg.
35

 Frukostklubben, vilken 

består av en så kallad mingelfrukost följt av föredrag är en av MiH’s aktiviteter som äger rum 

så gott som varje fredag på Dunkers kulturhus i Helsingborg, mellan klockan 06.45 – 08.30. 

                                                 
30

 Jfr Patel, R. & Davidsson, B. (2003). s 54p.  
31

 Om MiH:  http://www.mih.m.se/module.asp?XModuleId=11895, 2010-05-07 
32

 Ibid. 
33

 MiH´s, MiS´s & MiG´s hemsidor: www.mih.m.se, www.mis.se, www.mig.se, 2010-05-07  
34

 Nelson, Hans. (2010). s 3 
35

 Capuder, Albert. (2010a).  2010-05-07 
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Varje frukostmöte har ett tema vilket byts ut efter en fyraveckorsperiod och i genomsnitt 

kommer 279 personer per tillfälle.
36 

MiH ska gynna den verksamhet som ger medlemmarna kunskap och kontakter vilka kan leda 

till framgång. Det ska realiseras genom MiH’s arbete för samarbete och erfarenhetsutbyte 

mellan företag i Helsingborgsregionen samt MiH´s medlemmar. MiH ska därför ligga långt 

fram inom marknadsföringsområdet.
37

 Trots att det är företaget som oftast betalar 

medlemsavgiften till MiH, kan det anses vara personen och inte företaget som är anmäld till 

frukostklubben. Företagen sägs se detta som en investering. Dock sägs kontakter knytas med 

personerna och inte med företaget.
38

  Å andra sidan presenteras namnet på den nätverkande 

individen, tillsammans med företags namn eller studiedisciplin, på MiH´s hemsida för 

anmälda personer.
39

 

Vi har valt att endast undersöka MiH och har därför bortsett från andra Marknadsföreningar 

som tillhandahåller Frukostklubbar då inriktningen på dessa skiljer sig åt. I Stockholm riktar 

Marknadsföreningen in sig på kommunikationsfrågor, i Göteborg på affärsnyttan medan 

Helsingborg välkomnar alla oavsett yrkeskategori.
40

 Typen av nätverk kan därmed skilja sig 

åt mellan de tre föreningarna och bör därmed inte likställas. Vi är även medvetna om att MiH 

arrangerar andra aktiviteter och möten men vi har valt att koncentrera oss på Frukostklubben 

då det är MiHs största och mest besökta nätverksplattform. Vi är medvetna om att 

nätverkandet kan se annorlunda ut under de andra aktiviteterna. 

 

2.3.2 Insamlandet av empiri 

Fallstudien grundar sig dels på information om MiH och dels på intervjurespondenters svar. 

Informationen om MiH är hämtad från MiH´s tidning MiHngel samt från webbdokument i 

form av dagstidningar, MiH’s hemsida samt genom en intervju med MiH’s koordinator. 

Denna information har använts i syfte att ge läsaren en bild av vårt fallstudieobjekt och för att 

definiera den typ av nätverk vi anser att MiH är, det vill säga ett personligt 

medarbetarnätverk. Valet av intervjupersoner gjordes genom ett urval av MiH´s medlemmar. 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med personer som kontinuerligt medverkar på 

                                                 
36

 Om MiH: http://www.mih.m.se/module.asp?XModuleId=11895, 2010-05-07 
37

 Ibid. 
38

 Intervju, Koordinator MiH, 2010-04-13  
39

 MiH´s hemsida: www.mih.m.se, 2004-04-27 
40

 MiH´s, MiS´s & MiG´s hemsidor: www.mig.se , www.mis.se, www.mih.m.se, 2010-05-07.   

http://www.mis.se/
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Frukostklubben och med personer som har ansvar för sitt företags medlemskap i MiH. Detta 

för att kunna ställa frågor både beträffande vilket värde som skaps vid nätverkandet och hur 

företaget tar tillvara på detta värde. Kvalitativa intervjuer möjliggör en dialog med 

intervjupersonerna och därmed kan exempelvis erfarenheter och viktiga betydelser 

uppenbaras
41

 som kan vara av värde för vår studie. Nedan presenteras de sju respondenter vi 

intervjuat samt syftet med dessa intervjuer:  

 

 Koordinator, MiH. Intervjun ägde rum den 13/4 2010, kl 11.00-12.00.  

Syfte: att få en bakgrund till MiH och Frukostklubben. 

 Projektledare, Helsingborgs Dagblad. Intervjun ägde rum den 27/4 2010, kl 14.00-14.30. 

Syfte: att få en bild av respondentens nätverkande. 

 Marknadsansvarig, Swedbank. Intervjun ägde rum den 28/4 2010, kl 10.00-10.30.  

Syfte: att få en bild av respondentens nätverkande och hur företaget tar tillvara på 

kunskapen som skapas vid nätverkandet.  

 Vd-assistent, Swedbank. Intervjun ägde rum den 28/4 2010, kl 10.30-11.00.  

Syfte: att få en bild av respondentens nätverkande.  

 Platschef, Kullaflyg. Intervjun ägde rum den 28/4 2010, kl 13.00-14.00.  

Syfte: att få en bild av respondentens nätverkande och hur företaget tar tillvara på 

kunskapen som skapas vid nätverkandet.  

 Samordnare, Öresundskraft. Intervjun ägde rum den 29/4 2010, kl 14.00- 14.30.  

Syfte: att få en bild av respondentens nätverkande och hur företaget tar tillvara på 

kunskapen som skapas vid nätverkandet. 

 Resebyråägare, Poseidon Travel. Intervjun ägde rum den 29/4, kl 18.00-18.45  

Syfte: att få en bild av respondentens nätverkande och hur företaget tar tillvara på 

kunskapen som skapas vid nätverkandet. 

 

Intervjufrågorna till medlemmarna på MiH formulerades efter studier av befintlig teori kring 

nätverk och värdeskapande genom kunskap och låg till grund för de kvalitativa intervjuer som 

utfördes i halvstrukturerad form
42

. Halvstrukturerad form innebär att intervjuerna bestod av en 

rad teman med förslag på frågor, vilket gav oss möjlighet till spontana följdfrågor samt att vi 

kunde undvika att vi låste oss vid fasta frågor. Detta ledde även till att vi hade möjlighet att 

                                                 
41

 Jfr Kvale, S. (1997). s 84p.  
42

 Se Bilaga 1 & 2 för intervjufrågor 
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anpassa frågornas följd, så att de blev mer situationsspecifika.
43

 Efter genomförandet av 

intervjuerna skrevs samtliga intervjuer ut och materialet förbereddes för att presenteras och 

analyseras. Vid samtliga intervjuer hade en av intervjuarna i uppgift att skriftligt dokumentera 

allt som sades, medan en annan förde intervjun. På detta sätt dokumenterades det som sades i 

realtid. För att inte missa något uttalande och öka trovärdigheten spelades flertalet av 

intervjuerna in.
44

 Vi inser risken med att inte samtliga intervjuer spelades in, då vi inte 

ordagrant kunde återge vad som sades.   

 

Vi är medvetna om att fallstudien skulle kunna ha fått ett annat utfall om vi hade intervjuat 

andra medlemmar. Majoriteten av respondenterna arbetar på företag vilka är så kallade 

Guldpartners till MiH. Det tyder på ett stort intresse från företagens sida för MiH. Dessutom 

har dessa företag medarbetare som kontinuerligt deltar på Frukostklubben. Därmed menar vi 

att vi skulle få ut mer av intervjuerna än om vi intervjuat individer som sällan går på 

Frukostklubben. Vi är dock medvetna om risken med att dessa medlemmar kan ha andra 

syften med sitt nätverkande än vad så kallade icke partners skulle ha. Å andra sidan tydde inte 

intervjusvaren, från den respondent vars företag inte är Guldpartner, på att det var någon 

större skillnad. Vi nöjde oss med sex intervjuer med medlemmar på MiH, då svaren liknande 

varandra i stor utsträckning. Dessa intervjuer gav en tillräckligt nyanserad bild till den 

befintliga forskningen, varför vi ansåg att det inte var relevant med ytterligare intervjuer.  

 

2.4 Förhållande mellan teori och empiri 

Uppsatsens tillvägagångssätt kan ses som abduktivt då vi har växlat mellan ett induktivt och 

ett deduktivt synsätt.
45

 Vi startade vår undersökning utifrån ett intresse för MiH och deras 

nätverksplattform. Därmed kan vår första ansträngning anses vara induktiv. Därefter kan nästa 

steg i processen ses som deduktivt då vi studerade relevanta teorier om nätverk och kunskap. 

Då vårt val av empiri inte enbart bestämdes utifrån de befintliga teorier som vi studerat utan 

även utifrån ett intresse för MiH som nätverksplattform blir tillvägagångssättet abduktivt. 

Enligt Patel & Davidsson är fördelar med ett abduktivt tillvägagångssätt att det inte låser 

forskaren till att arbeta strikt deduktivt eller induktivt. De påpekar dock att det finns en risk att 

forskaren påverkas av erfarenheter och tidigare forskning vilket skulle betyda att ingen 

                                                 
43

 Jfr Kvale, S. (1997). s. 117. 
44

 Jfr Kvale, S. (1997). s 147-158. 
45

 Jfr Patel, R. & Davidsson, B. (2003). s 23p. 
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undersökning startar objektivt.
46

 Vi är medvetna om att våra forskningsval under 

undersökningens gång kan ha påverkats av erfarenheter och tidigare forskning och att 

uppsatsen därför inte kan ses som helt objektiv. Det går dock att fråga sig om någon 

forskning, oavsett tillvägagångssätt kan ses som objektiv.  

 

                                                 
46

 Jfr Patel, R. & Davidsson, B. (2003). s 23p. 
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3. Avhandlande del 
Detta kapitel består av tre delar. I det första avsnittet behandlas teorier om olika typer av 

nätverk, vilket avslutas med en definition av det personliga medarbetarnätverket. Det andra 

avsnittet avser teorier om kunskap som värdeskapande för företag. I det sista avsnittet 

analyseras skärningspunkten mellan dessa områden, samt resultatet från vårt empiriska 

material. Kapitlets disposition tydliggörs ytterligare nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Det personliga medarbetarnätverket 

I detta avsnitt presenteras olika teorier och definitioner av nätverk, med fokus på personliga 

nätverk. Detta mynnar ut i vår definition av det personliga medarbetarnätverket, vilken 

kommer att användas för senare analys.  

 

3.1.1 Nätverk idag 

Att ekonomiska handlingar är inbäddade i sociala sammanhang har diskuterats sedan 1950-

talet. I dag diskuteras detta som att kontinuerliga sociala relationer leder till förtroende vilka 

är väsentliga för att forma ekonomiska transaktioner. Detta förtroende påverkar både 

kvaliteten och snabbheten av information. Ett företag kan antingen få ekonomiska fördelar 

Personliga 
medarbetar-

nätverk

Värde-
skapande

Värdeskapande 
genom personliga 

medarbetar -
nätverk 

(inkluderar 
fallstudien)
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eller nackdelar, beroende på hur de hanterar det sociala spelet.
47

 Därför kan nätverk anses 

vara av betydelse för företagets förmåga att konkurrera och skapa framgång.  

Idag fokuseras det mycket på nätverkande i olika former och det finns många olika 

definitioner och indelningar av nätverk. Nätverksanalyser har gjorts på olika vis och med 

många olika teoretiska ansatser.
48

  

Alm beskriver exempelvis nätverk som ”//…en uppsättning relationer mellan människor, 

objekt eller processer.”
49

 Alvesson och Svenningsson talar om nätverk som en benämning på 

de relationer som är viktiga för företaget, och som finns utanför organisationens formella 

gränser.
50

 Borell & Johansson beskriver nätverk som en uppsättning noder som formar en 

struktur med hjälp av länkar. Alla aktörer i nätverket är inte alltid länkade till varandra, varför 

strukturerna kan bli komplicerade.
51

 

 

3.1.2 Affärsmässiga nätverk 

Forskare är överens om att nätverk kan existera på såväl organisatorisk nivå som 

individnivå.
52

 Verksamheter kan ingå i nätverk med andra verksamheter och det finns en rad 

exempel på olika typer av nätverk på organisatorisk nivå. Hallén et al. tar exempelvis upp 

affärsnätverket som avser förhållanden med exempelvis samarbetspartners. Strategiskt 

nätverk är ytterligare ett exempel på ett affärsmässigt nätverk. Det beskrivs som en allians 

mellan företag som medvetet har skapats mellan bland annat företag och organisationer för att 

bidra med information, marknadskontakter eller kunskap mellan företagen.
53

  

Alm delar in nätverk i det organiserade nätverket och det personliga nätverket. Han beskriver 

det organiserade nätverket som formaliserat, medan det personliga nätverket, snarare avser 

individens egna relationer.
54

 Det som vidare karaktäriserar organiserade nätverk är att det ofta 

finns ett ledarskap, en medlemsavgift, att medlemmarna kommer från en viss yrkeskategori 

                                                 
47

 Parker, P. (2004).  s 22p.  
48

 Jfr Høpner, J. i Nygaard, C. & Bengtsson, L. (red.). (2002). s 218. 
49

 Alm, J. (1996). s 32.  
50

 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.). (2007). s 199-122.   
51

 Borell, K. & Johansson, R. (1996). s 14pp. 
52

 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.). (2007). s 199-122. och Hallén et al. (2009). s 50. och Høpner, J. i 

Nygaard, C. & Bengtsson, L. (red.). (2002). s 222-235. 
53

 Hallén et al. (2009). s 14pp. 
54

 Alm, J. (1996).  s 30p. 
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och delar intresse samt har egna organisatoriska mål. Dessa nätverk kan även kallas för 

klubbar eller föreningar och kan vara ett bra sätt att förbättra det personliga nätverket.
55

  

Åberg talar snarare om affärsnätverk och menar att det delas upp i affärsdrivande respektive 

affärsgivande nätverk. Affärsdrivande nätverk innebär företag som är ”//… direkt 

organiserade för att göra affärer mot kund”
56

. Enligt Åberg är detta den enda modellen som 

har visat sig fungera i praktiken.
57

 Affärsgivande nätverk innebär snarare ”//… möten och 

samverkan som indirekt kan leda till affärer.”
58

 Affärsgivande nätverk kan kritiseras då de 

ofta utgår ifrån nätverkets behov snarare än kundernas behov. Dessutom fokuserar 

affärsgivande nätverk sällan på konkreta mål som nätverkarna ska uppnå med sitt 

deltagande.
59

 Høpner poängterar dock att även verksamheters nätverk består av personliga 

relationer
60

.  

 

3.1.3 Personliga nätverk 

Det finns många olika begrepp och indelningar av det personliga nätverket. Exempelvis 

menar Hallén et al. att det personliga nätverket handlar om informella individuella länkar 

mellan företag och kunskapsområden. Det sociala nätverket syftar på de relationer människor 

har med sin släkt och sina vänner.
61

  

Alm menar, som tidigare nämnts, att det personliga nätverket karaktäriseras av individens 

egna relationer.
62

 Detta delas vidare in i; det privata nätverket och det professionella 

nätverket. Det privata nätverket består av relationer med familj och vänner,
63

 vilket kan 

jämföras med det Hallén et al. kallar för det sociala nätverket
64

. Vidare menar Alm att det 

professionella nätverket karaktäriseras av att det är bestämt av det företag, den organisation, 

eller den bransch som aktörerna är verksamma inom. Aktörerna i nätverket är så pass 

                                                 
55

 Ibid. s 159pp. 
56

 Åberg, C. (2006). s 10.  
57

 Ibid. s 18. 
58

 Ibid. s 10. 
59

 Ibid. s 13, 18. 
60

 Høpner, J. i Nygaard, C. & Bengtsson, L. (red.). (2002). s 222. 
61

 Hallén et al. (2009). s 50. 
62

 Alm, J. (1996). s 30p. 
63

 Ibid. s. 48pp. 
64

 Hallén et al. (2009). s 50. 
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beroende av varandra att ett visst arbete inte kan utföras om de inte har tillgång till det 

professionella nätverket.
65

  

Grabher och Ibert talar istället om tre typer av personliga nätverk; gemenskapsnätverk, sociala 

nätverk och anslutningsnätverk. Den första typen, gemenskapsnätverk, karaktäriseras av 

relationer som härstammar från personlig bekantskap. Relationerna i dessa nätverk bygger på 

att medlemmarna har en gemensam historia snarare än en gemensam yrkesmässig tillhörighet, 

varför det är svårt som utomstående att få tillgång till dessa nätverk. Den andra typen av 

nätverk, sociala nätverk, har långsiktiga, yrkesmässiga motiv men sker ofta i form av 

vardagliga möten. Kunskapen som individen får genom dessa nätverk blir till tyst kunskap 

inom individen. Den tredje typen av personliga nätverk, anslutningsnätverk, är den socialt 

svagaste formen av nätverk och fokuserar på specifika delar av ett affärsprojekt. Denna form 

av nätverk kan bestå av ett hundratal till ett tusental personer och individerna kan härigenom 

få en bred kunskapspool. De sociala relationerna är endast till för information och byggs inte 

på pålitlighet. Utöver de direkta kontakterna en individ får genom denna typ av nätverk får de 

även indirekta i form av kontakter till kontakter. Det är även den mest effektiva formen att 

öka en individs egen kunskapsbank.
66

  

 

3.1.4 Personliga medarbetarnätverk 

De nätverkstyper som presenterats i ovanstående avsnitt kan antingen ses som affärsmässiga 

eller personliga nätverk. Det finns dock även nätverk som är personliga men har 

affärsmässiga inslag i den bemärkelsen att medlemmarna medverkar både som privatperson 

och som representant för sitt företag. Denna typ av nätverk väljer vi att kalla för personliga 

medarbetarnätverk och kan definieras som nätverk på organiserade externa plattformer där 

relationerna som individerna skapar sker i antingen eget, företagets, eller bådas syfte. 

Samtidigt som många av teorierna om framförallt personliga nätverk kan appliceras på 

personliga medarbetarnätverk kan även en del av affärsmässiga nätverk tillämpas. Vi kommer 

därmed att använda en kombination av tidigare presenterade nätverkstyper för att ytterligare 

beskriva det personliga medarbetarnätverket.  
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 Alm, J. (1996). s. 48pp. 
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Grabher, G. & Ibert, O. (2006). s 159pp. 
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Medan många forskare menar att nätverkande antingen sker på organisatorisk nivå eller på 

individnivå
67

, menar vi att det personliga medarbetarnätverket är både organisatoriskt och 

individuellt då medlemmarna som tidigare nämnts medverkar både privat och i företagets 

namn. Det personliga medarbetarnätverket består av informella kontakter mellan människor 

inom olika kunskapsområden, varför det kan jämföras med det som Hallén et al. benämner det 

personliga nätverket
68

.  

Det personliga medarbetarnätverket kan även ses som ett organiserat nätverk då det, som Alm 

beskriver, karaktäriseras av en typ av förening som ofta har ett ledarskap och en 

medlemsavgift. Det handlar också om att medlemmarna delar med sig av kunskap och att det 

utgör en möjlighet för individen att förbättra sitt eget nätverk. Alm menar även att dessa 

nätverk består av medlemmar som kommer från en viss yrkeskategori och delar intresse. 

Medlemmarna i det personliga medarbetarnätverket behöver inte komma från samma 

yrkesgrupp men däremot kan de i viss mån handla om att de har ett liknande intresse för 

nätverket.
69

 Vidare har det personliga medarbetarnätverket influenser från Grabhers och Iberts 

sociala nätverk och anslutningsnätverk. Likt det sociala nätverket träffas individerna i form 

av vardagliga möten, men det behöver inte endast finnas långsiktiga yrkesmässiga motiv. Det 

personliga medarbetarnätverket kan likt anslutningsnätverket bestå av ett hundratal till ett 

tusental personer varigenom individen kan få en bred kunskapspool och tillgång till 

information.
70

  

 

3.1.5 Vi tar med oss… 

Det vi tar med oss från detta avsnitt är definitionen av det personliga medarbetarnätverket. 

Genom det personliga medarbetarnätverket tar individen del av ett kunskaps- och 

informationsutbyte i relationer med andra människor. Då individerna i det personliga 

medarbetarnätverket medverkar både som privatperson och som representant för sitt företag 

innebär att det finns andra motiv till nätverkande än yrkesmässiga.  

Detta kommer vidare att behandlas i avsnitt 3.3 som handlar om värdeskapande genom 

personliga medarbetarnätverk.  

                                                 
67

 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.). (2007). s 199-122. och Hallén et al. (2009). s 50.  
68

 Jfr Hallén et al. (2009). s 50. 
69

 Jfr Alm, J.  (1996). s 159pp. 
70

 Jfr Grabher, G. & Ibert, O. (2006). s 264-267. 
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3.2. Värdeskapande  

I detta avsnitt behandlas kunskap som värdeskapande för företag. Det intellektuella kapitalet 

och dess olika beståndsdelar presenteras och därefter redogörs det för metoder för att 

överföra humankapital till strukturkapital.  

 

3.2.1 Kunskap idag 

Att kunskap är av stort värde för företag är belyst av flera olika forskare.
71

 Bhatt konstaterar 

dock att det är svårt att hitta en definition på vad kunskap egentligen är. Han menar att det kan 

ses som en organiserad kombination av idéer, regler, tillvägagångssätt och information. Det 

sägs vara svårt att skilja på information och kunskap då information kan ses som ett flöde av 

signaler och kunskap som tolkningen av dessa signaler. Vidare påpekar han att kunskap idag 

utgör en nyckelresurs i organisationer.
72

 På samma sätt hävdar Stewart att kunskap idag ses 

som den viktigaste råvaran för kunskapsintensiva organisationer. De anställdas intelligens har 

gått från att vara stödjande till att vara en grundpelare i arbetet.
73

 Moe menar till exempel att 

det vid flertalet tillfällen har konstaterats att kompetens är den enda långvariga 

konkurrensfördelen. Han menar vidare att en stor del av den expertis som baseras på 

erfarenhet finns lagrad hos individerna, vilket också innebär att expertisen är specifik för varje 

företag.
74

 Vidare påpekar Marr att osynliga tillgångar och kärnexpertis såsom den information 

företag besitter kan vara avgörande för nuvarande och framtida prestationer.
75

 Detta påvisar 

vikten av kunskap och information som unika och konkurrenskraftiga tillgångar. 

 

3.2.2 Intellektuellt kapital – de opåtagliga resurserna 

Kunskap kan således ses som en opåtaglig tillgång som skapar ett stort värde och är 

avgörande för företags framgång. Kunskap är vidare en del av det intellektuella kapitalet då 

                                                 
71

 Hallén et al. (2009)., Stewart, T. A., (1997)., Moe, J. (1995)., Bhatt, G. D. (2000)., Marr, B. (2008)., 

Edvinsson, L. & Malone, M. S. (1998). och Nonaka, I. (1994). 
72

 Bhatt, G. D. (2000). s 89pp. 
73

 Stewart, T. A. (1997). s 87. 
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 Moe, J. (1995). s 562p. 
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 Marr, B. (2008). s 35-39.  
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till exempel Marr förklarar ett företags intellektuella kapital som alla opåtagliga resurser som 

är tillskrivna en organisation och bidrar till att uppfylla dess mål.
76

  

Det finns viss skillnad i hur olika forskare delar in det intellektuella kapitalet. Enligt 

Edvinsson & Malone består det intellektuella kapitalet av två delar; humankapital och 

strukturkapital.
77

 I kontrast till detta menar Marr att det intellektuella kapitalet består av 

humankapital, strukturkapital samt relationskapital
78

 Även Stewart hävdar att det 

intellektuella kapitalet innefattar humankapital och strukturkapital men menar att det även 

består av kundkapital.
79

 Vi har dock valt att utgå ifrån human- och strukturkapital. Detta 

eftersom humankapitalet utgår ifrån individens kapital, och strukturkapitalet bland annat avser 

företagets förmåga att tillvarata humankapitalet. 

 

Humankapital – medarbetarnas kunskap  

Humankapitalet består, enligt Marr, av de anställdas kunskap, färdigheter, erfarenheter och 

attityder som bidrar till organisationens framgång.
80

 Vidare menar Edvinsson och Malone att 

humankapital innefattar all individuell förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenheten hos 

företagets personal och ledning.
81

 Stewart pekar också på att humankapital påträffas hos 

medarbetarna i företaget samt att det är källan till innovation och förnyelse inom företaget. 

Trots att humankapitalet visar på flera värdeskapande faktorer, menar Stewart att ett företag 

inte blir smartare bara för att de har intelligenta och duktiga medarbetare. Det krävs också att 

utbytet och överföringen av kunskap sker inom hela organisationen.
82

  

 

Strukturkapital – möjliggör organisationens kunskap 

Strukturkapital kan, enligt Edvinsson & Malone, beskrivas som möjliggörandet av och den 

stödjande infrastrukturen hos humankapitalet. Det innebär företagets förmåga att överföra och 

lagra intellektuellt material.
83

 Vidare menar Stewart att strukturkapital är de organisatoriska 

kompetenser som krävs för att organisationen ska kunna möta marknadens krav. 
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 Jfr Marr, B. (2008). s 35-39.  
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 Edvinsson, L. & Malone, M. S. (1998). s 28p, 55pp.  
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 Marr, B. (2008). s 35-39.  
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 Stewart, T. A. (1997). s 108. 
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 Stewart, T. A. (1997). s 107pp. 
83
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Strukturkapitalet ökar, förstärker och förpackar humankapitalet, så att det kan användas flera 

gånger och fortfarande vara värdeskapande.
84

 Marr menar snarare att strukturkapital bland 

annat innefattar hur företaget är strukturerat, dess policy, informationsflöden, ledarskapet, 

ledarstilen och företagskulturen.
85

 Strukturkapitalet skulle därmed kunna ses som det som 

möjliggör humankapitalets värdeskapande.  

 

3.2.3 Kunskapsöverföring 

Kunskap i form av humankapital kan med andra ord sägas skapa betydande värde för en 

organisation och innebära en konkurrensfördel. Om inte humankapitalet överförs till 

organisationen och omvandlas till strukturkapital försvinner en stor del av det potentiella 

värde som humankapitalet kan utgöra för företaget. Nonaka påpekar att skapandet av ny 

kunskap inte bara handlar om att generera mer information utan snarare om att ta tillvara på 

den opåtagliga, individuella kunskap som finns inbäddat hos medarbetarna
86

. Medarbetarna 

kan därmed anses vara företagets länk till kunskapsutveckling.  

Hallén et al. menar att det finns tre olika sätt som ett företag kan öka sin kunskap på; genom 

att ta lärdom av tidigare erfarenheter, genom att ta lärdom av andras erfarenheter, och för att 

utveckla kunskap genom att interagera med andra. Trots att kunskap även kan skapas inom 

det egna företaget är sannolikheten större att det sker externt genom ett rikt kontaktnät.
87

 

Samtliga av dessa metoder för att öka företagets kunskap handlar om att individens kunskap 

skall öka.  

Moe påpekar att det är en svår utmaning att omvandla individernas erfarenheter till kunskap i 

organisationen men han talar ändå om vikten av att förhindra att kunskapen försvinner med 

individen. Han menar att organisationen måste sträva efter att ta tillvara på individernas 

kunskap på ett sådant sätt att den alltid finns tillgänglig för alla som är i behov av den.
88

  

Även i Hallén et al. poängteras det att den kunskap som utvecklas i interaktioner med andra 
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ofta är svåröverförlig och att företag sällan bevarar kunskapen på ett medvetet sätt, trots dess 

värde.
89

 

 

Den lärande organisationen 

Organisatoriskt lärande avser organisationens förmåga att bevara och underlätta prestationer 

som är baserade på erfarenhet, menar Bakka et al. Detta innebär att lärandet finns kvar i 

organisationen även om individen lämnar arbetsplatsen. Genom att individernas kunskap blir 

organisationens, kan den bevaras inom företaget och därmed skapas värde på ett mer 

långsiktigt sätt. En lärande organisation kännetecknas av att alla ständigt lär sig och att det är 

lätt att utveckla och föra kunskap vidare. Vidare beskriver Bakka et al. hur människor i en 

organisation tillsammans ska organisera sina krafter och lära sig av olika erfarenheter. Detta 

understryker hur viktigt det är att individer, grupper och organisationer ständigt lär sig, 

utvecklas och förnyas.
90

  

Ett sätt att organisera medarbetarnas kunskap kan ske genom knowledge management, vilket 

enligt Robbins et al. beskrivs som en process att organisera och distribuera en organisations 

kollektiva kunskap. De menar att det är viktigt av tre anledningar. För det första menar de att 

organisationer som snabbt kan skapa kunskap har bättre konkurrensförmåga, varför 

intellektuella tillgångar ofta är lika viktiga som finansiella. För det andra menar de att det 

finns risk för att mycket av kunskapen försvinner med medarbetarna om företag inte 

organiserar den befintliga kunskapen. För det tredje kan ett bra knowledge management- 

system även effektivisera organisationen. Om medarbetare ska dela med sig av kunskap som 

andra kan dra nytta av, måste det finnas motivation, genom till exempel en stödjande 

företagskultur. För organisationer kan det därför anses vara svårt att maximera värdet från 

humankapitalet. 

 

Hur individens kunskap kan bli företagets kunskap 

Som tidigare nämnts kan företagets förmåga att skapa värde genom kunskap, sägas bero på 

huruvida de kan ta tillvara på det humankapital som finns inom individerna. Hur denna 

kunskap ska bli organisationens kunskap är därmed en viktig fråga. Sveiby talar om två typer 
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av metoder för kunskapsöverföring; indirekt via något medium, vilket han benämner vid 

information, eller genom direktkontakt mellan människor, som han kallar tradition. Tradition 

är den metod för kunskapsöverföring som handlar om att människor lär sig allra bäst genom 

att öva och medverka. Information beskrivs vidare som det sätt som den tysta kunskapen kan 

artikuleras via språket och överföras till andra genom samtal eller skrift. Att använda sig av 

information som metod för kunskapsöverföring är dock både osäkert och ineffektivt eftersom 

det sägs vara mottagaren av information som ger mening åt den, varför meningen aldrig blir 

vad avsändaren avsett. Trots att information kan ses som ett ineffektivt sätt att överföra 

kunskap, är fördelarna att det kan överleva de individer som ursprungligen utvecklat 

kunskapen och att den går att sprida i massupplagor. Enligt Sveiby är det sämsta sättet att ta 

till sig kunskap att enbart lyssna. Att utnyttja både hörseln och seendet är ett något bättre sätt 

men det bästa sättet att ta till sig kunskap anses vara att själv medverka i det sammanhang där 

kunskapen uppstår.
91

   

Nonaka argumenterar för att ny kunskap utvecklas av individer men att organisationen spelar 

en kritisk roll i att tydliggöra och förstärka den kunskapen. Han talar om att organisationens 

lärande startar på en individuell nivå för att sedan nå en gruppnivå och därefter organisatorisk 

nivå. Ibland kan kunskapen även sprida sig utanför organisationens egna gränser. Nonaka 

beskriver två typer av kunskap som kan överföras, tyst och tydlig.
92

 Tydlig kunskap är ofta 

formell, systematisk och lätt att kommunicera och dela med andra. Tyst kunskap är personlig, 

svår att överföra och ofta djupt rotad i handlingar och till individernas engagemang till en 

specifik kontext. Den består av värderingar, känslor och perspektiv som är så integrerade att 

de tas förgivet och därför är svåra att tydliggöra. För att skapa kunskap i en organisation krävs 

ett tillvaratagande av både den tysta och den tydliga kunskapen. Genom socialisation kan tyst 

kunskap överföras till tyst. Denna form av kunskap överförs genom imitation, observation och 

praktisering. Om kunskapen stannar i tyst form så är den svår att lagra i organisationen. 

Tydlig kunskap kan bli till tydlig genom kombination. Små delar av tydlig kunskap 

kombineras till något nytt för hela organisationen, exempelvis om en anställd samlar 

information från olika delar av företaget och sätter samman en rapport eller ett 

instruktionsblad. Kunskap från flera källor systematiseras till ny kunskap. Genom 

internalisation kan tydlig kunskap bli tyst kunskap. När tydlig kunskap förs ut i 

organisationen börjar de anställda att utveckla sin egna tysta kunskap. Det kan handla om att 
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individen lär sig genom så kallat, learning by doing. En överföring från tyst till tydlig kunskap 

sker genom externalisering. Detta sker till exempel när en anställd skriver ner sina 

erfarenheter från sitt dagliga arbete för att sedan göra det till en mall för sommarvikarien. Det 

är viktigt att både ta tillvara på den tysta och den tydliga kunskapen.
93

  

Även Crossan & Rodericke behandlar organisatoriskt lärande. Deras forskning avser lärandet 

i en process i fyra steg; intuition, tolkning, integrering och institutionalisering, vilka sker på 

individ-, grupp-, eller organisatorisk nivå. Grundantagandet är att insikter och innovativa 

idéer kommer till individerna som sedan tolkas av antingen individen eller gruppen, för att 

integreras av gruppen och institutionaliseras av organisationen.  De kopplar därför ihop det 

första steget i processen, intuition, med individnivå. De menar vidare att tolkning har att göra 

med framkallning av insikter vilket även det sker på individnivå men kan spilla över till 

gruppnivå, beroende på om man behandlar detta själv eller konverserar med andra. 

Integrering sker på gruppnivå och handlar om att skapa en gemensam förståelse inom 

gruppen, där dialog och gemensamma handlingar är centrala. Institutionaliseringen sker på 

organisationsnivå och uppstår då denna process blir integrerade regler, system, strukturer och 

strategier i organisationen.
94

  

 

Om organisationer kan lära eller inte 

Söderström påvisar att det finns en tveksamhet i huruvida organisationer kan lära sig eller 

inte.
95

 Frågan är då i vilken utsträckning humankapitalet kan anses vara värdeskapande för 

företag. Kanske kan organisationen skapa värde genom individens kunskap, men bara så 

länge individen finns kvar på företaget. Å andra sidan menar majoriteten av de studerade 

forskarna att även organisationer kan lära sig, och inte bara individer
96

. Hallén et al. och 

Nonaka menar till exempel att kunskapen alltid kommer från individen men att den sedan kan 

bli till organisatorisk kunskap.
97

 Vidare hävdar Robbins et al. att eftersom lärandet är 

avgörande för ett företags överlevnad, lär sig alla organisationer vare sig det är medvetet eller 

inte.
98
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3.2.3 Vi tar med oss… 

Detta avsnitt visar att kunskap är värdeskapande för företag och kan vara avgörande för dess 

framgång och konkurrensförmåga. Kunskap uppstår alltid hos individen, ofta utanför 

organisationens gränser och i interaktion med andra. För att kunskapen ska finnas kvar i 

organisationen är överförandet från humankapital till strukturkapital en kritisk faktor för 

företags värdeskapande. Kritiska faktorer finns både i organisationen som måste stödja en 

överföring samt hos individen vari kunskapen härstammar. Detta resonemang tar vi med oss 

till avsnitt 3.3.2, som behandlar kunskapsöverföring från individen till organisationen.  
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3.3 Värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i definitionen av 

personliga medarbetarnätverk och den befintliga forskningen om värdeskapande genom 

kunskap, som presenterades tidigare i kapitlet.  Skärningspunkten mellan dessa områden 

kommer att belysas genom en analys av hur företag kan skapa värde genom personliga 

medarbetarnätverk. Kapitlet är indelat efter de första två frågeställningarna. Först 

analyseras därmed varför företag satsar på att låta medarbetarna medverka i personliga 

medarbetarnätverk. Därefter behandlas den andra frågeställningen om hur företag 

omvandlar humankapital till strukturkapital som bildas vid personliga medarbetarnätverk. 

Frågeställning tre, som behandlar kritiska faktorer, genomsyrar de båda följande avsnitten.  

 

3.3.1 Vikten av personliga medarbetarnätverk för företaget 

 

Nätverket kan ge kunskap och information 

Kunskap kommuniceras bäst om personer medverkar i ett socialt eller fysiskt sammanhang 

menar Hallén et al. Trots att kunskap även kan skapas inom det egna företaget är 

sannolikheten större att det sker externt genom ett rikt kontaktnät. Individer kan hålla 

kontakten med andra som de har ett bra informationsutbyte med och vars kunskap de anser är 

värdefull. Detta kan utgöra en viktig del i företags förmåga till kunskapsutveckling. Att mäta 

dessa fördelar anses dock vara mycket svårt.
99

 Trots svårigheterna med att mäta fördelar sägs 

det att den kunskap som erhålls från personliga nätverk kan vara företagets främsta 

konkurrensmedel.
100

  

Som tidigare konstaterats finns det möjligheter för individen att ta del av kunskap och 

information genom det personliga medarbetarnätverket. Karaktären på relationerna inom 

nätverken kan dock sägas vara avgörande för om det skapas kunskap för individen och 

därmed huruvida företaget kan använda det som en konkurrensfördel. I diskussionerna kring 
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personliga nätverk är begreppen starka och svaga band mellan individer en central 

utgångspunkt som belyses av flera olika forskare
101

. Vilken typ av värde nätverket bidrar med 

beror på om det finns många svaga relationer eller ett fåtal starka. Framförallt handlar det om 

att svaga relationer ger bred information, medan starka relationer snarare bidrar med djup 

kunskap.
102

 Borell & Johansson poängterar att individer med svaga band träffas i större 

grupper samtidigt som de möts mer sällan än de personer till vilka man har starka band.
103

 

Hallén et al. menar att det ur informationssynpunkt anses vara bättre med många svaga 

kontakter då tillgången till nyheter och tidigare okänd information ökar och vyerna vidgas. 

Det anses även vara viktigt i affärssammanhang att i ett tidigt stadium ta del av ny 

information då det kan ge ökade konkurrensfördelar.  

Relationerna i personligt medarbetarnätverk kan sägas bestå av framförallt många svaga band 

då gruppen är stor och kontakterna informella. De olika respondenterna diskuterar kring hur 

de nätverkar och huruvida de främst skapar nya kontakter eller bevarar befintliga. Majoriteten 

av respondenterna menar att de oftast söker upp nya kontakter på Frukostklubben. 

Samordnaren menar att hon skapar en ny bekantskap emellanåt men påpekar att det är 

bredden på kontaktnätet som är det viktiga, inte djupet. Såväl Vd-assistenten som 

Marknadsansvarig har som strategi att träffa en ny person som de tidigare inte har träffat och 

anser det vara av större vikt att skapa nya kontakter än att bevara de befintliga kontakterna. 

Marknadsansvarig berättar vidare att medlemmarna förmodligen inte bevarar kontakter. 

Fallstudien stödjer resonemanget om att det personliga medarbetarnätverket framförallt bidrar 

med svaga band. Fördelarna med nätverkandet tycks därmed främst handla om information.  

De många svaga relationerna i personliga medarbetarnätverk kan dock innebära att 

förtroendet mellan parterna är svagt. Då relationer med starka band präglas av förtroende är 

parterna mer motiverade att dela med sig av känslig kunskap, snarare än information.
104

 Trots 

att relationerna i personliga medarbetarnätverk anses bestå av svaga band, kan dess 

kontinuitet ge upphov till att de svaga banden blir till starka ju mer medlemmarna interagerar 

och lär känna varandra. Nya relationer kan bli till etablerade relationer som präglas av just 

förtroende. Eftersom nätverk med starka band ofta bygger på personliga kontakter, kan 
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företag få svårighet att dra nytta av denna form av relationer.
105

 Trots att starka relationer kan 

bidra med värdefull kunskap för individen, kan det därmed ifrågasättas vilket värde dessa kan 

ha för företaget. Nätverk präglade av starka band kräver dessutom mer resurser att 

upprätthålla vilket bland annat resulterar i en begränsning i hur många personer som kan ingå 

i nätverket.
106

 Trots att majoriteten av respondenterna visade på vikten av ett brett kontaktnät 

snarare än ett djupt menade några av respondenterna att de även underhåller och bevarar 

befintliga kontakter. Projektledaren berättar exempelvis att hon inte uppsöker något mingel 

utan snarare pratar med folk hon känner. Hon menar att hon snarare bibehåller befintliga 

affärskontakter än skapar nya. Kontinuiteten i det personliga medarbetarnätverket kan därmed 

leda till att medlemmarna lär känna varandra bättre och att starkare band skapas. Det 

förutsätter dock en satsning från medlemmarna att underhålla sina befintliga relationer.  

 

Kunskapsutveckling kräver dock förutsättningar  

Ovanstående resonemang belyser därmed att relationerna med starka band kan generera 

kunskap för de involverade parterna. Parker menar dock att det krävs en blandning av starka 

och svaga band för att möjliggöra en kunskapsutveckling. Enligt honom är fyra faktorer 

väsentligt för att nätverken ska vara gynnsamma och kunna generera kunskap. Nätverken ska 

öka den kommunikativa kvaliteten genom att personer med ett liknande intresse sammanförs 

där personer kan dela med sig av kunskap inom ett ämnesområde. Vidare krävs en aktiv, 

ömsesidig och personlig ansträngning. Förtroende ses som en viktig del av ömsesidigheten 

vilket uppstår när båda parter hjälper varandra trots att de inte är säkra på om deras 

ansträngningar kommer att bli belönade eller ej. Detta förtroende bygger ofta på tidigare 

etablerade relationer.
 

Vidare menar Parker att gynnsamma personliga nätverk ger 

informationsmässiga fördelar då de fungerar som kanaler för spridning av aktuell och specifik 

information som inte går att inhämta på annat sätt. De nätverk som är präglade av en hög 

kommunikativ kvalitet, förtroende och informationsmässiga fördelar sägs även ha incitament 

för att en individ ska ta till sig kunskap samt föra den vidare.
107

 Detta resonemang är 

applicerbart på teorier om starka och svaga band då förtroende och kommunikativ kvalitet kan 

finnas i relationer i starka band och informationsmässiga fördelar i svaga band. Parker menar 
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alltså att en blandning av relationer är ultimat för att en individ ska vara motiverad att föra 

kunskapen vidare till företaget
108

.  

Enligt Parkers resonemang går det att fråga sig om det personliga medarbetarnätverket 

verkligen är en gynnsam form av nätverk som kan leda till kunskapsutveckling då det primärt 

består av svaga band och därmed lågt förtroende och kommunikativ kvalitet. Om de 

medverkande individerna däremot även har starka relationer genom det personliga 

medarbetarnätverket finns möjligheten att samtliga faktorer uppfylls och att företag därmed 

kan använda sig av nätverket ur kunskapsutvecklingssynpunkt. Platschefen poängterar 

exempelvis vikten av att både bevara och skapa nya kontakter vilket enligt teorin kan 

möjliggöra en kunskapsutveckling
109

. 

 

Nätverk som ett sätt att sprida information 

Fallstudien visade att det är viktigare att sprida information om sitt företag snarare än att ta 

del av information från andra. Flera av respondenterna berättar exempelvis att företagets 

varumärke kan gynnas av nätverkandet på Frukostklubben. Vd-assistenten talar om vikten av 

att återskapa företagets varumärke efter negativa skriverier i media. Syftet är att lyfta 

företaget och skapa förtroende för det. Även Platschefen talar om varumärket och vikten av 

att träffa rätt personer på rätt ställe och prata om sitt varumärke. Dels skapas ett värde för 

företaget men även för det personliga varumärket. Det är ett effektivt sätt att marknadsföra sig 

på menar han. Resebyråägaren pekar på vikten av att öka medvetenheten hos människor för 

att företaget finns och att det snarare handlar om ett långsiktigt än ett kortsiktigt perspektiv. 

Flera respondenter tar även upp vikten av att synas. Samordnaren menar exempelvis att de 

genom sin medverkan sprider en närvaro, att de är aktiva och tillgängliga. Även Vd-

assistenten poängterar värdet av att synas och att lyfta fram sitt företag. Hon menar att det är 

viktigt att synas och prata om företaget på många platser och hon tänker kontinuerligt på vad 

företaget kan använda sig av när hon besöker Frukostklubben. Även Marknadsansvarig 

diskuterar betydelsen för företaget att synas och att vara representerat i olika sammanhang.  

Att synas och sprida en medvetenhet för sitt varumärke ses enligt fallstudien som två viktiga 

sätt att skapa värde för sitt företag. Respondenterna tar även upp andra sätt att sprida 

information. Platschefen menar exempelvis att nätverket gör det möjligt för honom att träffa 
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kunder och på så vis spara tid på färre kundbesök, då han genom nätverket kan svara på frågor 

om företaget och branschen på plats. Även Samordnaren menar att det handlar om att sprida 

information om företaget och dess produktområden. Av respondenternas svar går det att utläsa 

att de försöker skapa värde för företaget genom att sprida information snarare än att ta del av 

den, vilket kan ses som att företagen framförallt är ute efter att marknadsföra sig.  

Att kunskap inte lyfts fram som det främsta syftet att medverka i personliga 

medarbetarnätverk, kan tolkas som att det inte sker på ett medvetet sätt. Många forskare 

resonerar dock kring att kunskap idag ses som företagets viktigaste resurs och att förmågan att 

framställa kunskap har en väsentlig betydelse för ett företags konkurrenskraft.
110

 Detta kan 

således innebära att företagen går miste om dessa viktiga fördelar.  

Några av respondenterna menade dock att det går att ta del av andras kunskap på 

Frukostklubben, men att man då får leta efter den. Platschefen menar exempelvis att man 

under frukostmötet själv får försöka finna rätt person som kan svara på en specifik fråga. 

Marknadsansvarig menar på liknande sätt, att det går att ta del av kunskap genom nätverket 

om man söker upp en särskild person som man vet ska gå på mötet.  

 

Nätverk som ett sätt att skapa affärsmöjligheter 

Fallstudien visade även på att det personliga medarbetarnätverket kan leda till affärsnytta. Det 

sägs att ett företag antingen kan få ekonomiska fördelar eller nackdelar, beroende på hur de 

hanterar sina relationer
111

. Både Vd-assistenten och Samordnaren exemplifierar detta med att 

deras företag har använt sig av de kontakter de har skapat på Frukostklubben för att köpa 

tjänster eller produkter. Vd-assistenten berättar att många även är intresserade av att sälja in 

sig till företaget och etablera en affärsmässig relation. Samordnaren menar vidare att 

kontakterna kan skapa värde för företaget så till vida att man vet vart man ska vända sig vid 

en eventuell fråga. Marknadschefen säger också att kontakterna kan leda till affärsrelationer 

och Platschefen säger till och med att själva meningen med att skapa ett nätverk är att det kan 

leda till affärer. På samma sätt visar teorin att ett rikt kontaktnät är viktigt då det exempelvis 

kan leda till att företaget blir omnämnt i olika sammanhang vilket är av stor betydelse för 

affärsmöjligheterna.
112

 Det empiriska materialet visar på att relationerna och kontakterna 
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snarare används för direkta tjänster, affärsmöjligheter och marknadsföring än att de genererar 

kunskap.  

 

Nätverk som ett sätt att motivera medarbetaren  

Utöver de fördelar som det personliga medarbetarnätverket sägs kunna generera för företag 

kan det även sägas fungera som en typ av motivation för de anställda. Alm skriver exempelvis 

om nätverkets funktion för individen och menar att det borde ha en självklar plats i varje 

individs liv.
113

 Han menar vidare att nätverkandet även kan vara ett sätt varigenom människor 

kan utveckla sin personlighet och förverkliga sig själva.
114

  

Fallstudien visade på att majoriteten av respondenterna ser nätverkandet på frukostklubben 

som en blandning av personligt nöje och professionell nytta. Samtliga respondenter är överens 

om att de är där i företagets varumärke men att även individen kan dra nytta av det.  

Platschefen menar till exempel att han använder nätverket professionellt och nätverkar för 

företagets skull, men att det även är ett forum där man kan bygga sitt personliga varumärke 

och koppla det till företaget man jobbar för. Samordnaren menar snarare att det inte är någon 

tvekan om att man nätverkar för företaget, trots att det även kan ge fördelar för individen att 

känna många människor. Vd-assistenten påvisar exempelvis de positiva personliga effekterna 

av nätverkandet på Frukostklubben då hon var ny i staden och ville träffa nya människor. Hon 

påpekar att de flesta är intresserade av företaget i början, men ju mer man lär känna varandra 

växlar fokus till det mer privata. Samordnaren påpekar att hon tror att de flesta på 

Frukostklubben tänker att kontakterna de skapar kan komma att gynna dem i framtiden, till 

exempel vad gäller jobbsökande.  

Det finns även tecken på att den som skaffar sig många kontakter har högre potential att 

lyckas än de utan kontaktnät. Alla människor sägs vara beroende av andra för att lyckas i 

livet.
115

 Grabher & Ibert menar exempelvis att individer kan använda det personliga nätverket 

för att öka sitt egna humankapital och på så sätt hålla sig aktuell på arbetsmarknaden
116

, vilket 

Alm också menar är en strategi för den som vill göra karriär.
117

 Vidare påpekar även Grabher 
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& Ibert det är lika viktigt för individen som för medarbetare att känna rätt personer för 

framtida satsningar.
118

   

 

Vi tar med oss…  

Eftersom relationerna i det personliga medarbetarnätverket har visats sig framförallt vara av 

svag karaktär, är det mestadels information som skapas. Respondenterna fokuserar mestadels 

på att marknadsföra och sprida information om företaget samt att skapa affärsmöjligheter. 

Dessutom kan det motivera medarbetarna. Att ta del av information och kunskap kan i de 

flesta fall anses ske på ett omedvetet sätt. Detta innebär att företaget kan gå miste om den 

kunskap som kan skapas i nätverket. Trots att de svaga relationerna kan utvecklas till starka, 

är kunskapen som skapas mer svåröverförlig än den information som skapa i svaga relationer. 

Enligt vissa forskare ger en blandning av starka och svaga band dock motivation till 

kunskapsöverföring. 

Ovanstående resonemang tas med till våra slutsatser i avsnitt 4.1.1, som avser vikten av 

personliga medarbetarnätverk. Vidare kommer vi att använda oss av resonemanget som avser 

att relationerna bör vara av både stark och svag karaktär för att motivera till 

kunskapsutveckling. Resonemanget tas även med till avsnitt 4.1.2 som handlar om hur 

individens kunskap blir till organisationens kunskap.  Detta eftersom det visar på vad 

nätverket kan ge företaget, likaväl som att det är en förutsättning för att kunskapsutveckling 

ska ske.  
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3.3.2 Från individen till organisationen 

 

Vikten av att överföra kunskap 

Som tidigare konstaterats kan det personliga medarbetarnätverket leda till att individerna får 

tillgång till information och kunskap. Stewart menar att kunskap kan anses vara en väsentlig 

del i företags värdeskapande eftersom det ses som källan till innovation och förnyelse inom 

företaget
119

. Vidare påpekar Nonaka att ett företags kunskapsutveckling handlar om att ta 

tillvara på den opåtagliga, individuella kunskap som finns inbäddat hos medarbetarna
120

. 

Vikten av att vidareutveckla, producera och integrera denna nya konkurrenskraftiga kunskap 

inom företaget poängteras av fler forskare.
121

 Robbins et al. poängterar att företag som kan ta 

tillvara på kunskap snarare kan sägas vara mer effektiva och ha bättre konkurrensförmåga.
122

 

Utifrån detta resonemang är det av stort värde för företag att omvandla humankapital till 

strukturkapital för att institutionalisera det i organisationen.  På detta sätt kan den kunskap 

som kommer från personliga medarbetarnätverk bidra till ett ökat värde för organisationen i 

form av att exempelvis nya strategier och strukturer kan utformas. Kunskapsutveckling kan 

därmed ses som ett sätt att behålla kunskapen i företaget och därmed skapa maximalt värde 

från personliga medarbetarnätverk.
123

  

Samtliga intervjurespondenter poängterar dock att det inte sker någon organiserad uppföljning 

av det värde som har skapats under nätverkandet på Frukostklubben. Samordnaren, 

Marknadschefen och Vd-assistenten säger samma sak; det sker ingen uppföljning från 

företagets sida. Projektledaren menar att det snarare sker i mer informell form som genom 

muntlig dialog och småprat. Hon tror heller inte att hennes företag applicerar det värde som 

skapats genom hennes nätverkande på Frukostklubben. Resebyråägaren talde också om att 

han muntligen berättat om vad som hänt under Frukostklubben för sina kollegor.  Det har 

dock visat sig att företag sällan tar tillvara på denna relationsbundna kunskap på ett medvetet 

sätt trots att den kan vara värdefull
124

. Det menas att kunskap som utvecklas i interaktion med 

andra ofta är svår att överföra
125

. Trots att kunskapsutveckling är en viktig del i 

                                                 
119

 Jfr Stewart, T. A. (1997). s 107pp. 
120

 Nonaka, I. (1994). s 14-37.  
121

 Hallén et al. (2009). s 141p, 50-53. och Nonaka, I. (1994). s 14-37.  
122

 Jfr Robbins et al.  (2004). s 583-587. 
123

 Jfr Stewart, T. A. (1997). s 110. och Crossan, M. M. & Rodericke, W. L. (1999). s 522- 535. 
124

 Hallén et al. (2009). s 143. 
125

 Ibid. 



Nätverkande som framgångsfaktor   
Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk
   

33 

 

värdeskapande, kan det därmed ifrågasättas vilket värde det ger i förhållande till den 

ansträngning det kräver.  

 

Hur värdet når individen 

Att kunskap alltid härstammar från individen menar såväl Nonaka som Crossan & 

Rodericke.
126

 Enligt Sveiby är det bästa sättet för en individ att ta till sig kunskap, att själv 

medverka i kunskapsutbytet
127

. I personliga medarbetarnätverk medverkar individen själv i 

kunskapsutbytet och därför är chansen större att individen tar till sig kunskapen som utbyts än 

om han eller hon enbart hade lyssnat på ett föredrag eller sett någon annan utföra en 

uppgift.
128

  

Trots att majoriteten av intervjurespondenterna inte medvetet söker kunskap genom det 

personliga medarbetarnätverket, går det dock inte att utesluta att även dessa individer 

omedvetet får ta del av kunskap och information. Det vore inte logiskt om alla inom det 

personliga medarbetarnätverket endast spred kunskap och information om det inte finns någon 

mottagare. Samtidigt uppger respondenterna att de använder sig av de kontakter och den 

information de har fått via nätverkandet i affärssammanhang, vilket tyder på att det har skett 

ett informationsutbyte som kan generera kunskap. Då det bästa sättet att ta till sig kunskap 

sägs vara genom direkt kontakt och personlig medverkan borde de nätverkande medarbetarna 

ha en stor fördel gentemot lärande i andra former. Eftersom kunskapsöverföring i nätverk bäst 

sker genom att aktörerna själva medverkar, kan det anses vara komplext att som utomstående 

ta del av kunskapen.  

 

Nätverkets struktur eller individen som avgörande för kunskapsutvecklingen 

Det går dock att fråga sig huruvida det är strukturen på nätverket som är avgörande för 

kunskapsutveckling eller om det är den nätverkande individen. En del av respondenterna talar 

nämligen om att Frukostklubben, som forum, är mindre bra för nätverkande. Samordnaren 

menar till exempel att det är svårt att hitta kontakter på frukostklubben eftersom man har kort 

tid på sig att prata och att det är många människor som deltar. Vd-assistenten påvisar också 

svårigheten att mingla i trängseln. Å andra sidan är det ändå lätt att skapa kontakter menar 
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hon då alla är väldigt öppna. Resebyråägaren menar även att själva minglet är ineffektivt då 

det är trångt och stressigt. Han menar även att det är för mycket fokus på annat såsom att fika, 

själva föreläsningen, och att sedan hinna till jobbet. Dessa åsikter tyder på att Frukostklubben 

som forum inte primärt är lämpat för knytande av starka band och därmed inte heller för 

kunskapsutveckling hos företag
129

. Platschefen poängterade dock vikten av att själv vara 

engagerad och aktiv i nätverket för att få ut något av sitt nätverkande. Han menade att 

nätverket inte gör något åt dig, utan att de snarare är upp till individen. Detta tyder på att det 

finns åsikter som pekar på att själva nätverket och dess struktur är avgörande för hur effektivt 

nätverkandet är, samt att andra åsikter snarare pekar på individens eget ansvar för 

nätverkandet.  

 

Hur värdet når organisationen 

Den kunskap som individen får ta del av kan ha olika karaktär. Relationsbunden kunskap som 

skapas i relationerna i personliga medarbetarnätverk kan vara av både tyst och tydlig karaktär. 

Detta eftersom kunskapen kan överföras muntligt men även mer påtagligt i form av till 

exempel broschyrer och visitkort. Nonakas teorier kring kunskapsöverföring förklarar hur den 

tysta och tydliga kunskapen överförs från individen, till gruppen för att sedan överföras till 

företaget.
130

 Nonakas och Sveibys resonemang skiljer sig åt i den mån att Sveiby talar om att 

en individ bäst tar till sig kunskap genom att medverka. Denna medverkan kan likställas med 

det som Nonaka benämner vid socialisation. Han menar vidare att denna del av 

kunskapsöverförandet inte är tillräckligt utan att alla fyra delar är relevanta i skapandet av ett 

företags kunskap.
131

  

Den påvisade relationsbundenheten i det personliga medarbetarnätverket skulle kunna leda till 

att kunskapen till störst del kan anses som tyst inom individen. Det är dock viktigt att denna 

tysta kunskap kommer organisationen till godo och omvandlas till tydlig kunskap om den ska 

kunna lagras. För att de nätverkande individernas tysta kunskap ska bli till tydlig, genom så 

kallad externalisering, bör de dokumentera sina erfarenheter från Frukostklubben för att sedan 

göra det tillgängligt för andra.
132

 Intervjurespondenterna visade dock på att information från 

nätverksträffarna endast förmedlas muntligen genom exempelvis småprat. Detta sätt att ta till 
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sig kunskap sägs vara det sämsta sättet då det finns risk att mottagaren uppfattar budskapet på 

ett helt annat sätt än vad sändaren har avsett
133

. Vissa av intervjurespondenterna ansåg att det 

vore en god idé om företaget följer upp nätverksträffarna mer formellt. Både Samordnaren 

och Vd-assistenten menar att kontakterna skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt än de görs 

idag. Vd-assistenten ger exempel på att visitkorten kan dokumenteras på ett bättre sätt medan 

Samordnaren poängterar att en form av kontaktbank där medarbetarna fyller på med kontakter 

efter nätverksträffarna, kunde vara en god idé. Detta kan ses som sätt att göra individens tysta 

kunskap till tydlig. Om dessa sätt att åskådliggöra värdet kompletteras med en muntlig 

överföring skulle de mottagande individerna sägas kunna ta del av kunskapen och 

informationen på ett bättre sätt.
134

  

Hur kunskapen i en organisation kan tas tillvara på och bevaras kan som tidigare nämnts även 

beskrivas genom en process i fyra steg. Denna skulle kunna appliceras på det 

kunskapsöverförande som är nödvändigt vid medarbetares nätverkande i personliga 

medarbetarnätverk. Därmed skulle det första steget, intuition, äga rum när individen deltar i 

ett personligt medarbetarnätverk.
135

 Den medverkande individen kan få såväl idéer som 

insikter genom sitt nätverkande som han eller hon kanske inte skulle ha fått internt, då 

nätverkandet bland annat ger vidgade vyer.
136

 Individen kan efter en nätverksträff dela med 

sig av sina insikter med en grupp av kollegor. Dessa insikter tolkas och kan bli till 

gemensamma handlingar i gruppen som kan bli integrerade i organisationen.
137

   

Då fallstudien visar att företagen inte organiserar det humankapital som uppkommit på 

Frukostklubben och försöker att överföra det till strukturkapital kan det konstateras att dessa 

värden inte kommer att bli institutionaliserade i organisationen.
138

 Som en del forskare menar 

är det alltid hos individen som kunskap uppstår för att sedan sprida sig till gruppen och 

därefter organisationen
139

. Det går dock att fråga sig om det värde som individerna får av 

nätverkandet på Frukostklubben ens går vidare till gruppnivå då det inte sker någon 

uppföljning från företagets sida. Marknadsansvarig påpekar att det inte gör något, att det 

värde som medarbetarna skapat under nätverksmötena, försvinner om individen slutar. Det 
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kommer nya anställda med nya kunskaper menar han. När de nätverkande individerna går 

hem för dagen eller slutar på företaget, tar de alltså med sig kunskapen.  

Det är viktigt att poängtera att kunskapen indirekt skulle kunna vara värdeskapande företaget 

även om den inte överförs rent praktiskt till organisationen. Individen kan exempelvis 

använda sin kunskap för att förbättra sina egna professionella prestationer vilket då även 

gynnar företaget. Kontakterna från nätverket skulle exempelvis kunna underlätta individens 

arbetsuppgifter då de vet vart de kan vända sig för råd och stöd.  

 

Förutsättningar för att värdet ska nå organisationen 

Som tidigare nämnts krävs det incitament i det personliga medarbetarnätverket för att 

individen ska ta del av kunskap och sprida det vidare till företaget
140

. Det räcker dock inte 

med incitament i nätverket, det krävs även en stödjande företagskultur. Enligt Robbins et al. 

behöver organisationen ha utvecklade knowledge management-system för att organisera 

kunskap samt ha en förmåga att bevara och underlätta medarbetarnas prestationer som baseras 

på erfarenheterna. Organisationens atmosfär bör uppmuntra medarbetarna att våga förmedla 

sina erfarenheter till sina kollegor utan rädsla för att bli kritiserade. Om organisationen inte är 

stödjande och det inte finns organiserade system för överföring finns det risk för att mycket av 

kunskapen försvinner med medarbetarna och inte kommer organisationen tillgodo.
141

 Att 

överföra det humankapital som uppstår i personliga medarbetarnätverk kan vara en av de 

svåraste uppgifterna för en organisation som vill utveckla kunskap.
142

 Medan majoriteten av 

forskare menar att det är möjligt för en organisation att lära sig
143

  tvivlar vissa forskare
144

. 

Det sägs även att alla organisationer lär sig, vare sig det är medvetet eller ej, eftersom lärandet 

är avgörande för ett företags överlevnad.
145

  

Även en del av respondenter är osäkra på huruvida organisationen kan lära sig. Några 

respondenter tvekade exempelvis kring om det går att föra över det värde som skapas vid 

nätverkande till organisationen. Humankapitalet kan inte stanna i företaget menar platschefen, 

men man kan hjälpa personen som tar över att få en kortare startsträcka. Resebyråägaren 

menar att en del av honom tycker att det är viktigt att ta tillvara på det humankapital som 
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skapas på nätverksträffarna, medan en annan del vet att han inte gör det. Det är väl viktigt 

enligt läroboken konstaterar han. Då resultatet av personligt nätverkande och dess betydelse 

för organisationen kan vara svårt att mäta 
146

 kan det vara en anledning till varför företag inte 

överför den kunskap och de relationer som skapas på Frukostklubben.  

Fallstudien visar att vissa medarbetare inte tycker att företaget intresserar sig för vad de får ut 

av sitt nätverkande. Därmed kan företagskulturen anses vara icke stödjande för 

kunskapsutveckling och därmed leda till att medarbetarna inte har något incitament att dela 

med sig av sin kunskap
147

. Detta kan dock ses som ett resultat av de svårigheter som uppstår 

då kunskapen, som skapats i relationer, ska överföras från individen. Samordnaren påvisar 

svårigheten med överföringen då hon berättar att det är möjligt att lämna ifrån sig ett 

telefonnummer men inte en relation. Nätverkande bygger på social kompetens och är kopplad 

till individen snarare än till företaget menar hon. I och med denna komplexitet borde det 

finnas en risk för att företag inte motiveras till att tillvarata denna typ av värde och att de 

därmed kan gå miste om viktiga resurser. Utöver vikten av incitament i företaget är det som 

tidigare visats även väsentligt att det finns incitament inom det personliga 

medarbetarnätverket för att kunskapsutveckling ska kunna ske.
148

 Detta kan som tidigare 

belysts ses från två håll, antingen är det upp till individen att skapa ”rätt” typer av relationer 

eller så är det nätverkets struktur som är avgörande för möjligheten till kunskapsutveckling.  

Då företagen inte organiserar denna kunskap kan de gå miste om de eventuella 

konkurrensfördelar och den effektivitet som ett fungerande organiseringssystem gällande 

kunskapsutveckling kan bidra med.
149

 Då de flesta av respondenterna klargjorde att det inte 

sker någon direkt överföring av kunskapen, kan det beror på att det saknas en 

tillfredsställande infrastruktur
150

 och en stödjande organisation.
151

 Tillvaratagandet av 

erfarenheterna från det personliga nätverkandet bör bli till rutin inom organisationen och dess 

atmosfär bör uppmuntra medarbetarna att våga förmedla sina erfarenheter till sina kollegor 

utan rädsla för att bli kritiserade.
152

 Denna uppmuntran är som sagt något som saknas i de 

studerade företagen.  
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Kunskapsöverföring – upp till individen i slutändan 

Ett rikt kontaktnät kan sägas innebära fördelar för individen som lättare kan nå sina mål, göra 

karriär, utveckla sin personlighet och förverkliga sig själv.
153

 Då kunskap kommer till 

individen först
154

 är företaget beroende av individen för att tillgodose sig kunskap. Frågan är 

bara hur individen väljer att använda sig av kunskapen. Som påvisats ovan kan det personliga 

medarbetarnätverket ge individen fördelar. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet kan 

individen komma att använda det personliga medarbetarnätverket främst för sin egen nytta, 

vilket dock kan leda till att individens kunskap aldrig blir till organisationens.
155

  

 

Flera av respondenterna påpekar att det är komplext att skilja på vad som görs för företaget 

och vad som görs som privatperson. Samtidigt som de relationer medarbetaren skapar genom 

nätverket kan gynna företaget, kan de också komma att enbart gynna individen. Detta kan 

sägas bero på hur individen väljer att förvalta de relationer, information och den kunskap som 

erhållits från nätverket. I slutändan är det upp till individen att avgöra om kunskapen och 

relationerna ska tas tillvara på i organisationen. För företaget kan medarbetarnas deltagande i 

personliga medarbetarnätverk därför ses som både positivt och negativt. Nätverkandet kan ge 

företaget fördelar, samtidigt som individen kan använda det i eget syfte. Grabher & Ibert 

menar exempelvis att det är svårt för individen att avgöra hur mycket information som han 

eller hon ska dela med sig av för att fortfarande vara lojal mot företaget. Individen kan för sin 

egen vinning dela med sig av för mycket information om företaget. Dessa spänningar anses 

dock vara omöjliga för individen att undvika.
156

  

 

Vi tar med oss… 

Att överföra det humankapitalet som skapas i personliga medarbetarnätverk till 

organisationen kan ses som en kritisk faktor då företaget annars kan gå miste om en stor del 

av det värdeskapande som nätverket kan innebära. Den kunskap som uppstår hos individerna i 

personliga medarbetarnätverk är dock svår att överföra till organisationen och det finns 

tveksamheter om det ens är möjligt. För att kunskapsutveckling ska äga rum bör både 

nätverkets struktur och organisationen vara motiverande för individen. De stora fördelarna 
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som det personliga medarbetarnätverket kan ge individen kan dock innebära att de inte är 

intresserade av att dela med sig av sin kunskap till företaget. Detta påvisar ytterligare vikten 

av incitament för att motivera individen till kunskapsöverföring, varför det kan ses som en 

kritisk faktor. 

Detta resonemang tas med till slutsatserna i avsnitt 4.1.2, som behandlar hur individens 

kunskap blir till organisationens.  
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4. Avslutande del 
Detta kapitel ämnar att utifrån analys av teoretiska och empiriska utgångspunkter presentera 

och reflektera över våra slutsatser. Inledningsvis presenteras våra slutsatser i form av svar på 

våra frågeställningar. Slutsatserna är indelade efter samma struktur som föregående kapitel, 

det vill säga efter de två första frågeställningarna. Frågeställning tre, genomsyrar båda 

avsnitten. Därefter diskuteras vårt bidrag till forskningen och huruvida det är 

generaliserbart. Slutligen ges förslag till vidare forskning. Modellen nedan tydliggör att detta 

kapitel baseras på analysen i föregående avsnitt, 3.3.  

 

 

 

 

 

4.1 Slutsatser 

4.1.1 Åter till uppsatsens begynnelse 

I uppsatsens inledande del presenterades nätverk och kunskap som värdeskapande i ett större 

sammanhang där vi påvisade att en individs nätverk, i form av relationer, idag ses som en 

kunskapskälla för individen. Opåtagliga tillgångar, såsom kunskap, kan vidare ha avgörande 

betydelse för ett företags konkurrensförmåga då det bland annat ses som källan till förnyelse 

och innovation. Ett företags kunskapsutveckling handlar om att företag tillvaratar 

medarbetarnas kunskap. För att ett företag ska kunna få maximalt värde av medarbetarens 

kunskap, även i längden, krävs det att de sker en kunskapsöverföring från humankapital till 

strukturkapital.   

 

 

Värdeskapande 
genom personliga 

medarbetar -
nätverk

(inkluderar 
fallstudien)

 
Slutsatser och 

reflektioner vad 
gäller vårt 

forskningsbidrag 
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Detta har analyserats utifrån våra frågeställningar:  

 Varför satsar företag på att medarbetarna ska medverka i personliga medarbetarnätverk? 

 Hur omvandlar företag humankapital till strukturkapital som bildas vid personliga 

medarbetarnätverk? 

 Vilka kritiska faktorer kan identifieras vid företags värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk? 

Genom en analys av dessa frågeställningar har vi uppnått syftet att beskriva och analysera 

företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk.  

 

4.1.2 Vikten av personliga medarbetarnätverk för företaget 

Ett flertal forskare resonerar kring vilken typ av värde som personliga nätverk kan bidra med 

för företag, vilket vi analyserat vad gäller personliga medarbetarnätverk. Humankapital kan 

ses som företagets alla opåtagliga resurser som finns hos medarbetarna och är ett 

återkommande värde som sägs skapas vid personligt nätverkande.
157

 Ett stort fokus i 

nätverksteorierna är att kunskap och information kan genereras i interaktionen mellan 

människor. Huruvida det är kunskap, information eller de båda som skapas beror på den typ 

av relation som individerna skapar.
158

 

Eftersom nätverket mestadels består av svaga kontakter kan det anses bidra med framförallt 

information. Fallstudien visade dock att det primära värdet som företag får från personliga 

medarbetarnätverk är möjliggörandet till affärer samt marknadsföring, det vill säga att sprida 

information om företaget snarare än att ta del av den. Dessutom ses det som ett sätt för 

företaget att motivera sina medarbetare. Kunskap har således inte lyfts fram som det främsta 

syftet att medverka i personliga medarbetarnätverk. Att ta del av information och kunskap kan 

i de flesta fall anses ske på ett omedvetet sätt. Många forskare resonerar dock kring att 

kunskap idag ses som företagets viktigaste resurs och att förmågan att framställa kunskap har 

en väsentlig betydelse för ett företags konkurrenskraft.
159

 Detta kan således innebära att 

företagen går miste om dessa viktiga fördelar. Vi påvisade även att kontakterna kan utvecklas 

till starka band och då bidra med kunskap. Denna relationsbundna kunskap är ofta av tyst 
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karaktär, varför den behöver externaliseras till tydlig kunskap i organisationen. Enligt vissa 

forskare ger en blandning av starka och svaga band motivation till kunskapsöverföring, medan 

andra menar att kunskap som uppstår i relationer är svår för företag att få tillgång till. Detta 

kan tolkas som att individer med både svaga och starka kontakter är mer motiverade till att 

föra kunskapen vidare. Samtidigt är det dock svårare att överföra kunskapen som härstammar 

från dessa relationer.  

Det primära värdet som företag får genom personliga medarbetarnätverk är möjligheten till 

affärer samt marknadsföring, det vill säga att sprida information om företaget snarare än att 

ta del av den. Att kunskap inte lyfts fram som ett syfte utgör en kritisk faktor för företagets 

värdeskapande då de kan gå miste om konkurrensfördelar som kunskap kan generera. Trots 

att det i nätverket kan skapas starka relationer och kunskap, är denna svårare för företag att 

få tillgång till än information. En ytterligare kritisk faktor är svårigheterna att överföra den 

kunskap som kan uppstå, vilket kommer att belysas vidare i nästa avsnitt.   
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4.1.3 Från individens kunskap till organisationens kunskap 

En grundläggande utgångspunkt är att kunskap alltid kommer företaget tillgodo genom 

individen.
160

 Vidare diskuterar många forskare att företagets kunskap kan ligga inbäddade i 

individernas personliga nätverk och att denna typ av humankapital kan ses som mycket 

betydelsefullt för företaget.
161

 Organisationen sägs spela en kritisk roll i att tydliggöra och 

förstärka individens kunskap.
162

 Den kunskap som uppstår hos individerna i personliga 

medarbetarnätverk är dock svår att överföra till organisationen och fallstudien såväl som en 

del forskare visar på en tveksamhet om det ens är möjligt. Det kan därmed ifrågasättas vilket 

värde det ger i förhållande till den ansträngning det kräver. En del forskare lyfter fram vikten 

av incitament i organisationen, medan andra menar att det krävs incitament i nätverket för att 

kunskapsutveckling ska äga rum. Det kan därför sägas vara viktigt att både nätverkets struktur 

och organisationen är motiverande för individerna för att kunskapsutveckling ska äga rum.  

Fallstudien visade dessutom på att det inte finns intresse från företagens sida att tillvarata det 

värde som uppkommit på Frukostklubben och att det därför kan saknas incitament. Då 

kunskapsgenerering i praktiken verkar ske på en mer omedveten nivå är det begripligt att 

företaget inte tar tillvara på detta värde på ett medvetet sätt. Även om både det personliga 

medarbetarnätverkets struktur och företaget skulle vara motiverande för individen är det, som 

nämndes tidigare, upp till den enskilda individen om denna vill dela med sig av sin kunskap 

eller inte. Då kunskap alltid härstammar från individen är företaget beroende av medarbetarna 

och deras förhållande till kunskapsöverföring.  

I fallstudien har det dock visats på meningsskiljaktigheter i huruvida det värde som skapas i 

nätverken beror på nätverkets struktur eller individen själv. I vissa fall kanske individen kan 

vara en ”optimal” nätverkare, som utnyttjar nätverket på bästa sätt och känner sig naturligt 

motiverad att implementera detta på sin arbetsplats. Utifrån fallstudien verkar detta dock inte 

ske regelbundet, varför incitament för kunskapsöverföring i både nätverket såväl som i 

organisationen kan anses viktigt. De incitament som sägs vara viktiga i organisationen är att 

det finns en gemensam vision, att människor bryter gamla tankebanor och rutiner samt att 

människor kommunicerar med varandra utan rädsla för kritik.
163

 Vidare sägs det vara viktigt 

att organisationen har ett utvecklat knowledge management-system samt en förmåga att 
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bevara och underlätta medarbetarnas prestationer som baseras på erfarenheter. Vidare kan de 

nätverk som är präglade av en hög kommunikativ kvalitet, förtroende och 

informationsmässiga fördelar även sägas ha incitament för att en individ ska ta till sig 

kunskap samt föra den vidare.
164

   

Det värde som uppkommer genom det personliga medarbetarnätverket härstammar alltid från 

individen och kan ge han eller henne en bred kunskapspool och ökad kompetens. Individerna 

tycks använda sig av dessa möjligheter både i eget men även i företagets intresse. De stora 

fördelarna som det personliga medarbetarnätverket kan ge individen kan dock innebära att de 

inte är intresserade av att dela med sig av sin kunskap till företaget. Ett syfte kan vara att 

individen vill hålla sig aktuell på arbetsmarknaden. Vidare kan en effekt av individens 

nätverkande vara att denne får fördelar som endast utnyttjas i eget syfte, vilket inte alltid 

gynnar företaget.  

Om individen väljer att behålla kunskapen för sig själv kommer inte humankapitalet att bli till 

strukturkapital i organisationen. Individen kan därmed ses som en länk mellan nätverket och 

företagets värdeskapande. Detta innebär i sin tur att humankapitalet som uppkommit genom 

det personliga medarbetarnätverket inte kommer företaget till maximal nytta, då det endast 

finns hos individen och inte används av andra. Det finns heller inte kvar i företaget när 

medarbetarna slutar. Det är dock viktigt att poängtera att humankapitalet kan vara 

värdeskapande för företaget trots att den inte överförs. Om individens kunskap ökar skulle det 

exempelvis kunna leda till bättre arbetsprestationer vilket gynnar företaget. Dock kan detta 

värde endast anses vara värdeskapande så länge individen stannar på företaget. För att värdet 

av personliga nätverk ska bli maximalt värdeskapande för företag, anses det dock vara av 

största vikt att humankapitalet överförs till strukturkapital.
165

  

Företags värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk är komplext då dess 

långsiktighet till stor del beror på huruvida kunskapen överförs från individen till 

organisationen. Detta har visat sig vila på individens förmåga att skapa värde genom 

nätverkande och dennes inställning till hur värdet sedan ska hanteras. Därför kan stödjande 

strukturer och incitament som uppmuntrar kunskapsöverföring mellan såväl individer i 

nätverket som mellan individen och organisationen utgöra kritiska faktorer för företagets 

värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk.  

                                                 
164

 Parker, P. (2004). s 100pp. 
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 Jfr Moe, J. (1995). s 564. 
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4.1.4 Kritiska faktorer vid företags värdeskapande  

För att svara på vår tredje frågeställning har vi genomgående, i den avhandlande delen, 

identifierat kritiska faktorer för företags värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk. 

Våra slutsatser om vilka kritiska faktorer som identifierats återfinns därför i slutsatserna under 

de båda andra frågeställningarna ovan.  

 

4.2 Generaliserbarhet 

Vår studie är situationsspecifik för den typ av nätverk som vi valt att undersöka och är därför 

generaliserbar endast i fråga om företags värdeskapande genom personliga 

medarbetarnätverk. Visserligen hade en ökad generaliserbarhet kunnat uppnås genom en mer 

omfattande empirisk studie med fler aktörer såväl som fler personliga medarbetarnätverk. Vi 

anser dock att våra slutsatser är tillräckligt empiriskt och teoretiskt förankrade för att studien 

kan anses vara användbar vad gäller andra personliga medarbetarnätverk.  

 

4.3 Vårt bidrag till forskningen 

Våra studier om det personliga medarbetarnätverkets värdeskapande för företag, har gett en 

ny infallsvinkel till den befintliga teorin om den sociala dynamikens effekter för företag. Efter 

studier av befintlig forskning fann vi att det saknades forskning om nätverk som är personliga 

men med affärsmässiga inslag och dess värdeskapande för företag. Därmed formulerades en 

definition för denna typ av nätverk, personliga medarbetarnätverk. Vårt komplement till den 

befintliga forskningen blev således att analysera skärningspunkten mellan personliga 

medarbetarnätverk och kunskap för att beskriva hur dessa nätverk kan vara värdeskapande för 

företag. 

 

4.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vårt bidrag till forskningen skulle ytterligare aspekter av företagets värdeskapande 

genom personliga medarbetarnätverk kunna utredas. Hur de personliga medarbetarnätverken 

kan användas som en marknadsföringsstrategi, är en infallsvinkel som skulle kunna behandlas 
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djupare. Ytterligare ett perspektiv som skulle kunna undersökas mer ingående är vilken typ av 

incitament som krävs i personliga medarbetarnätverk och organisationen för att uppmuntra till 

kunskapsöverföring.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till ansvarig/chef 

Bakgrundsfrågor 

Presentation av intervjupersonen (arbetsuppgifter, yrke, företag) 

Är du själv med och medverkar på Marknadsföreningen? Sen när då? Hur ofta går du på 

Frukostklubben? 

Hur många anställda har ni som medverkar på marknadsföreningens frukostmöten? 

Vem står för medlemsavgiften? Företaget eller medlemmen.  

Går anställda på frukostklubben delvis under arbetstid?  

 

Företagets värdeskapande 

Får företaget ut något värde av medarbetarnas nätverkande på frukostklubben? Och i sådana 

fall, Vad? 

Vilka bitar är intressanta för företaget att ta tillvara på? Kontakter, kunskap, etcetera?  

Är den kunskap som uppkommer till följd av nätverkandet oftast tyst eller tydlig. Är den 

knyten till individen eller kan företaget med en gång få tillgång till den? 

 

Företagets uppföljning 

Har ni någon uppföljning för vilka kontakter som knyts och vilken kunskaps som erhålls vid 

marknadsföreningens frukostmöten? 

Hur rent praktiskt går ni tillväga när ni dokumenterar medarbetarnas kunskap efter dessa 

möten?  

Tycker ni att det är viktigt att följa upp/ ta tillvara på det humankapital som skapas? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till medarbetare 

Bakgrundsfrågor 

Presentation av intervjupersonen (arbetsuppgifter, yrke, företag) 

Hur länge har du varit medlem i marknadsföreningen? 

Hur ofta går du på frukostklubben? 

Vem står för kostnaderna för medlemsavgiften? 

Går du på frukostklubben under arbetstid? 

Går du till frukostklubben av eget eller företagets intresse?  

 

Nätverkande 

Hur ser ett besök på frukostklubben ut för just dig? Beskriv 

Anser du att du nätverkar under frukostklubbens möten? Skapar du någon form av kontakter 

eller relationer på marknadsföreningen?  

Vad tycker du att du får ut av ditt nätverkande? 

Nätverkar du för att bibehålla kontakter eller skapa nya? 

Använder du kontakterna som du har fått genom Frukostklubben och i så fall i vilka 

sammanhang? 

Är det svårt att skilja på vad du gör som privatperson och vad du gör för företaget när du är på 

frukostklubben? 

 

Företagets uppföljning 

Har ditt företag någon uppföljning för vilka kontakter du knyter och den kunskap du erhåller 

från andra under frukostklubben? 

Har du märkt att de applicerar denna kunskap i rutiner, system, strukturer etc? 

Vad tror du att företaget får ut av att du går på Frukostklubben? 


