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Sammanfattning 

Under de senaste två decennierna har allt fler företag börjat uppmärksamma den 

kunskapsbaserade synen på organisationer, vilket innebär att kunskapsrelaterade resurser 

vuxit till att anses utgöra basen för konkurrensmässiga fördelar och grunden för framgång i 

många företag. Som en gren inom den kunskapsbaserade synen på organisationer har 

knowledge management, kunskapshantering, växt fram. Kunskapshantering har kommit att 

omfatta ett helt koncept, vilket inrymmer hur en organisation på olika sätt kan påverka 

hanteringen av kunskap på ett sådant sätt att det ger fördelar för företaget likaväl som för 

individen. Tidigare forskning i ämnet baseras i stor utsträckning på hur stora tjänsteföretag 

arbetar med kunskapshantering. Dock har betoningen på kunskap vuxit till att idag anses vara 

en av de viktigaste resurserna i många företag, oavsett storlek eller bransch. Vidare är en 

tendens att produkttillverkande företag börjar erbjuda sina kunder allt större inslag av tjänster, 

vilket leder till att även sådana företag kan tillämpa liknande kunskapshanteringsstrategier 

som ”rena” tjänsteföretag. Det är även tydligt att förutsättningarna i ett litet företag skiljer sig 

från förutsättningarna i ett stort, vilket relaterat till kunskapshantering innebär att samma 

forskningsresultat inte är tillämpbart i ett stort som i ett litet företag.    

Vi ställer oss därmed frågan hur små företag inom elektronisk komponentindustri arbetar med 

kunskapshantering. Det leder oss vidare till följande syfte: identifiera hur små företag inom 

branschen elektronisk komponentindustri uppfattar och praktiskt arbetar med 

kunskapshantering. Ett delsyfte är att presentera rekommendationer och förslag riktade mot de 

studerade företagen samt företag med liknande verksamheter.  

För att besvara studiens problemformulering och syften genomförs intervjuer med såväl 

anställda som chefer i två företag inom elektronisk komponentindustri. Studien baseras 

således på en kvalitativ metod. Då delsyftet är att generera praktiska rekommendationer har 

uppsatsen ett ledningsperspektiv.    

Den teoretiska referensramen baseras i huvudsak på en generell modell över 

kunskapshanteringens beståndsdelar. Modellen belyser olika interna och externa 

förutsättningar samt hur dessa påverkar företagshantering med kunskapshantering. 

Teorikapitlet kompletterats med de specifika karakteristika som skiljer små och medelstora 

företag från stora företag. Vidare relateras den generella modellen till förutsättningarna i små 

och medelstora företag, vilket utgör grunden för den empiriska undersökningen.  

Undersökningen visar att kunskapshantering är ett komplext och mycket omfattande begrepp. 

Trots att de studerade företagen inte använder sig av kunskapshantering i dess formella 

bemärkelse existerar beteenden och aktiviteter vilka återfinns inom formell 

kunskapshantering. Kunskapshanteringsstrategier tillämpas således, dock inte genom 

användandet av någon formell terminologi. Vidare visar det sig att hanteringen av kunskap till 

största delen ligger inom var individs ansvar, vilket inom kunskapshantering definieras som 

personifieringsstrategi. Båda företagen tillämpar en marknadsorienterad konkurrensstrategi, 

vilket innebär att den externa omgivningen i stor utsträckning påverkar hur företagen arbetar 

med kunskapshantering. Vi finner en motsättning i den personifieringsstrategi som tillämpas 

och den marknadsorienterade konkurrensstrategin eftersom att de anställda inte förses med 

tillräckliga verktyg för att uppfylla sitt ansvar över kunskapshantering. De praktiska 

rekommendationerna grundas därmed på detta resultat.          
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1. Inledning 
”Inget är så svårt som man fruktar. Inget är så lätt som man tror” 

Ingvar Kamprad, f. 1926 

Vi inleder uppsatsen med att presentera den problembakgrund som ligger till grund för vårt 
ämnesval. Problembakgrunden mynnar ut i problemformulering och syfte som sedan lägger 
grunden för studiens kommande delar. Vi diskuterar också hur vi har valt att avgränsa oss 
inom ämnesvalet och sätter därmed upp ramarna för uppsatsen. I slutet av kapitlet presenterar 
vi den disposition som uppsatsen fortsättningsvis kommer följa.   

1.1 Problembakgrund 
Strategisk managementteori handlar i stort om hur företag kan skapa konkurrensmässiga 
fördelar och prestera bättre i förhållande till andra företag på marknaden. Enligt den så kallade 
industriella organisationsskolan, vilken dominerade det företagsstrategiska området under 
1980-talet, skapas konkurrensfördelar genom en god positionerig på marknaden. Som kritik 
mot denna skola växte under samma årtionde ett nytt perspektiv inom strategisk 
managementteori, vilket ser organisationer som resursbaserade. Det resursbaserade 
perspektivet ser organisationer som bestående av olika typer av resurser, av vilka de är 
beroende för att kunna konkurrera på marknaden. Perspektivet betonar alltså tillgången till 
dessa resurser, men även förmågan att utnyttja dessa på ett sådant sätt att det ger 
konkurrensmässiga fördelar. Jämfört med den industriella organisationsskolan som betonar 
positionering och vikten av att vara först på marknader anser den resursbaserade skolan att de 
interna resurserna skapar heterogenitet, vilket i sin tur är förutsättningen för att kunna prestera 
bättre på en viss marknad. (Styhre, 2003, s. 39) 

Som en gren inom den resursbaserade synen på organisationer har det kunskapsbaserade 
perspektivet vuxit fram. Detta perspektiv tog fäste under 1990-talet och ser kunskap som den 
viktigaste resursen inom ett företag. Den kunskapsbaserade synen ser kunskap som en källa 
till hållbara konkurrensmässiga fördelar, i de företag som har förmågan att hantera kunskaper 
på ett effektivt sätt. (Styhre 2003, s. 39) Under de senaste två decennierna har allt fler företag 
börjat uppmärksamma det kunskapsbaserade perspektivet, vilket innebär att 
kunskapsrelaterade resurser vuxit till att anses utgöra basen för konkurrensmässiga fördelar 
och grunden för framgång i många företag. (Wiig, 1997) Många forskare (Sveiby, 1995; 
Nonaka, 1995; Wiig, 1997; Davenport och Prusak, 1998) menar att kunskap och intellektuellt 
kapital är de viktigaste resurserna i ett företag, vilken även är uppfattningen i många företag 
idag. Det är idag allmänt vedertaget i många organisationer att effektiv hantering av kunskap 
ger finansiella fördelar (Pretorius och Steyn, 2005). En organisations kunskapsresurser är 
dock komplexa och mångfasetterade då de exempelvis finns i uttryckt form likaväl som 
underförstådd. Då kunskap är en vital, men komplex i alla dess former, resurs har det blivit 
tydligt att det finns ett behov av strategier och hjälpmedel för att effektivt hantera den i ett 
företag. Som ett led i detta har begreppet Knowledge Management vuxit fram inom 
managementteori. (Holsapple och Joshi, 2002) Begreppet uppkom under slutet av 80-talet och 
har kommit att omfatta ett helt koncept, vilket inrymmer hur en organisation på olika sätt kan 
påverka hanteringen av kunskap på ett sådant sätt att det ger fördelar för företaget likaväl som 
för individen.  

Inom Knowledge Management, eller på svenska och hädanefter, kunskapshantering, är de 
intellektuella tillgångarna i organisationer centrala. Fokus ligger på hur företagets prestation 
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kan förbättras genom att uppmuntra anställda till förvärvning av ny kunskap samt att dela med 
sig av sina individuella kunskaper till kolleger. Enligt kunskapshantering, i form av olika 
teorier och modeller, sker detta fördelaktigt med hjälp av tydliga strukturer, verktyg och 
strategier som gynnar just de interna kunskaperna. (Spender och Scherer, 2007) I stort kan 
kunskapshantering sammanfattas med att det syftar till att formalisera och strukturera 
hanteringen av kunskap. Det finns en mängd olika strategier och distinktioner inom 
kunskapshantering, och då konceptet är relativt ungt och brett i sin omfattning har forskning 
inte nått konsensus om vilka strategier eller verktyg som exakt ingår. En distinktion som dock 
generellt görs avseende kunskapshanteringsstrategier har namngetts personifiering samt 
kodning. Distinktionen bygger på var fokus ligger med avseende på hur kunskap 
huvudsakligen genereras och överförs. Kodning innebär att företaget förlitar sig på lagring av 
formellt uttryckta kunskaper, vanligtvis med hjälp av datasystem. I vissa företag är kunskap 
dock direkt beroende av personerna som besitter den och därmed förmedlas kunskap 
fördelaktigast via direktkontakt mellan människor, vilket namngetts personifiering. (Hansen, 
Nohria och Tierney, 1999) 

Som en del i att synen på organisationer som kunskapsbaserade har vuxit till allmänt 
vedertaget i företag har nya funktioner och yrkesroller uppkommit. Ett exempel är titeln chief 
knowledge officer, CKO, som blivit allt vanligare i företag under de senaste åren. En CKO 
har en strategisk roll i en organisation och ansvarar för att leda och strukturera det 
intellektuella kapitalet. Det innebär bland annat tillsyn av att kunskap konstant utvecklas i 
företaget. Trots att värdet av en sådan roll är svår att mäta i direkt finansiella termer är det 
tydligt att företag ser fördelar med den. (Bontis, 1998)    

Den mest framträdande skillnaden mellan förutsättningarna i ett stort jämfört med ett litet 
företag är den begränsning av resurser som generellt finns i det mindre företaget. Tillgång till 
resurser avseende finansiella medel och humankapital och tid för aktivt ledarskap medför en 
annorlunda konkurrenssituation jämfört med större företag. Generellt konkurrerar mindre 
företag på basis av specialisering, där det lilla företagets specifika kompetens och kunnande 
skapar en fördelaktig konkurrenssituation. Ett litet företags fokus är inte bara specialisering av 
produkter, marknader och kunder utan även pris, kostnader och produktionsförmåga. Små och 
medelstora företag är alltså inte att betrakta som ”små stora företag”. (Lim och Klobas, 2000) 
Trots detta har forskning tidigare generellt antagit att resultatet av samma studier kan 
appliceras i små och medelstora företag som i stora företag (Cagliano, 2001). Aktuell litteratur 
visar dock på skillnader mellan dessa två typer av företag, samt hur de mindre företagen 
påverkas av dessa specifika förutsättningar. Exempelvis karaktäriseras små och medelstora 
företag generellt av personifierat och enväldigt ledarskap, platta och flexibla strukturer och 
stor innovationspotential tack vare fokus mot nischmarknader. (Hudson, 2001)  
 
Definitionen av vad som betecknas som små och medelstora företag har varierat över tiden 
och fortfarande råder delade meningar om vilka kriterierna är (McAdam och Reid, 2005). Vi 
väljer att använda oss av Europeiska kommissionens (www.europa.eu) definition, vilken 
definierar att medelstora företag sysselsätter färre än 250 personer och små företag färre än 
50. Vidare definieras företag med färre än tio anställda som mikroföretag.  
 
Avseende kunskapshantering blir det tydligt att ett mindre företag inte har samma 
förutsättningar att tillämpa föreslagna verktyg och strategier som ett större företag. Att ett 
företag med ett tjugotal anställda ska tillsätta en CKO framstår till exempel som orimligt. 
Antagligen finns begränsningar i resurser, likaväl som att behovet inte är detsamma. Det blir i 
stället en fråga om att som mindre företag se till befintlig forskning och anpassa den efter de 
egna förutsättningarna. Viss forskning finns inom kunskapshantering för små och medelstora 
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företag (Hutchinson och Quintas, 2008), men forskningen är väldigt begränsad och har 
genererat få praktiska förslag på hur sådana företag kan anpassa kunskapshantering till sin 
verksamhet. Detta är troligtvis relaterat till att kunskapshantering i praktiken är väldigt 
situationsberoende och den begränsade forskning som finns därmed är svår att generalisera till 
alla små och medelstora företag. Något som framkommit är att de små och medelstora företag 
som deltagit i undersökningar faktiskt använder sig av kunskapshanteringsstrategier; de finns 
dock inte formellt uttryckta på samma sätt som i stora företag. Det har resulterat i 
distinktionen formell och informell kunskapshantering, vilket är en direkt konsekvens av att 
små och medelstora företag har andra förutsättningar än stora företag. Det innebär att en 
åtskillnad görs mellan huruvida kunskapshanteringen implementeras i formella processer 
genom användandet av terminologier och allmänt vedertagna koncept, eller om det sker 
informellt genom aktiviteter som ändå kan klassificeras som kunskapshantering.  
Kunskapshantering bejakas alltså även av denna typ av företag, men i största utsträckning på 
ett informellt sätt. (Hutchinson och Quintas, 2008) 
 
Oavsett bransch eller storlek på företaget har betoningen på kunskap vuxit till att anses vara 
en av de viktigaste resurserna i många företag. (Sveiby 1995, s. 16-19) Dock är majoriteten av 
forskningen inom kunskapshantering fokuserad på tjänsteföretag, och mycket lite forskning 
finns inom producerande företag. Här finns en relation mellan den kunskapsbaserade 
organisationsskolan och termen kunskapsintensiva företag. Benämningen kunskapsintensiva 
företag (kunskapsföretag) har väckt intresse och dess definition har diskuterats i och med att 
betoningen på kunskap intensifierats i företag (Alvesson, 1993). Alvesson (2004, s. 9-10) 
menar att kunskapsföretag är företag ”där ett betydande antal människor arbetar med 
komplexa uppgifter som kräver självständighet och omdömesförmåga”. Vidare menar 
Alvesson (2004, s. 24-25) att det finns två typer av kunskapsföretag: professionella 
serviceföretag och FoU-företag. Att tjänsteföretag fokuserats i forskning inom 
kunskapshantering ser vi som relaterat till att tjänsteföretag varit enkla att definiera som 
kunskapsintensiva. En tendens är dock att samtida produkttillverkande företag börjar erbjuda 
sina kunder allt större inslag av tjänster, vilket leder till att även sådana företag kan tillämpa 
liknande kunskapshanteringsstrategier som ”rena” tjänsteföretag (Gunasekaran och Ngai, 
2007). Ett producerande företag med inslag av tjänster, där även forskning och utveckling står 
för en del av verksamheten, är därmed att betrakta som kunskapsintensivt.   
 
Vi ser att kombinationen små och medelstora företag och företag inom producerande industri 
är intressant ur kunskapshanteringssynpunkt. Varken mindre företag eller producerande 
företag har fått stort utrymme inom forskning inom kunskapshantering, varför kombinationen 
blir intressant. Definitionen små och medelstora företag inrymmer alla olika typer av 
verksamheter, men har visats ha vissa generella gemensamma karaktärsdrag när de jämförs 
med stora företag. Branschen elektronisk komponentindustri innebär utveckling och 
produktion av elektronik, vilket gör att dessa företag är kunskapsintensiva. Det tyder på att 
även denna typ av företag kan nå konkurrensmässiga fördelar med hjälp av 
kunskapshanteringsstrategier. Vi ser även att ett sådant företag troligtvis har andra 
förutsättningar för att tillämpa kunskapshantering jämfört med de stora tjänsteföretag som en 
stor del av forskningen baseras på.    
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1.2 Problemformulering 
Hur arbetar små, kunskapsintensiva och producerande företag med kunskapshantering?  

1.3 Syfte 
Identifiera hur små företag inom branschen elektronisk komponentindustri uppfattar och 
praktiskt arbetar med kunskapshantering.  

Ett delsyfte är att presentera rekommendationer och förslag riktade mot de studerade 
företagen samt företag med liknande verksamheter.  

1.4 Avgränsningar 
I problemformulering och syfte har vi avgränsat oss till att undersöka hur små företag inom 
branschen elektronisk komponentindustri arbetar med kunskapshantering. Således har vi 
avgränsat oss inom storlek på små och medelstora företag. Anledningen till att vi ändå 
diskuterar små och medelstora företag genom problembakgrunden är att små företag inryms i 
små och medelstora företag som teoretiskt forskningsområde. Det innebär att vi kan anta att 
vad som visats gällande för små och medelstora företag även gäller för små företag. Genom 
den teoretiska referensramen kommer vi därmed att använda vi oss av teorier avseende små 
och medelstora företag.  Vi argumenterar vidare för varför vi valt just denna avgränsning i 
anslutning till presentationen av de aktuella teorierna. 

Vi avgränsar oss även till att använda kunskapshanteringsmodeller som tar hänsyn till 
företagsverksamheter som helhet. I problembakgrunden har det tydliggjorts att 
kunskapshantering är ett omfattande begrepp med många olika definitioner. Vi måste därför ta 
ställning till hur vi ska presentera konceptet för att på bästa sätt lyckas uppfylla studiens syfte. 
Efter inläsning av en omfattande mängd litteratur i kunskapshantering har vi funnit en modell 
som vi anser relevant med tanke på att vår problemformulering och vårt syfte kräver en 
helhetsbild av konceptet. Modellen ser till yttre förutsättningar likaväl som inre processer i 
företag och bland människor, samt visar på hur det påverkar kunskapshanteringen. Det 
innebär en holistisk syn på företaget i fråga, vilket stämmer väl överens med det 
ledningsperspektiv vi kommer ha genom uppsatsen. Vidare ger modellen möjlighet att finna 
påverkansfaktorer inom kunskapshantering, vilket blir viktigt att förstå eftersom att forskning 
visat att små och medelstora företag inte använder sig av kunskapshantering i dess formella 
bemärkelse.   

En ytterligare avgränsning rör den tekniska aspekten av kunskapshantering. Praktisk 
implementering av kunskapshantering sker delvis genom tekniska lösningar. Vi ser det dock 
inte som rimligt att i denna studie fokusera på den tekniska aspekten av kunskapshantering (så 
kallade kunskapshanteringssystem), av två anledningar. Till att börja med har vi valt ett 
ledningsperspektiv på studien då vi skriver inom management i företagsekonomi. Vi har 
således inte de nödvändiga kunskaper som krävs för att undersöka den tekniska aspekten av 
kunskapshantering. För det andra har forskning inom kunskapshantering visat att 
kunskapshantering snarare är ett kulturellt än ett tekniskt problem (Call, 2005). Ofta börjar 
arbetet med kunskapshantering med att företag ser till sina tekniska behov, trots att 
kunskapshanteringens nyckelfaktorer i grund och botten faktiskt är människor och processer 
(Kaplan 2002, i Call, 2005). Således måste kunskapshantering för att vara framgångsrikt börja 
med människorna i företaget och därefter expandera till att omfatta tekniska system. Oavsett 
om ett företag har kodning eller personifiering som perspektiv på arbetet med kunskap ser vi 
därmed att det finns en poäng med att se till hur kunskap kan genereras och realiseras även i 
icke-tekniska miljöer. Därför ser vi det som motiverat att inte heller lägga större fokus på 
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informationsteknik. Vi bortser dock inte helt från denna aspekt utan belyser kort 
användningen av informationssystem. 

1.5 Uppsatsens disposition 
De åtta kapitel som tillsammans fullbordar denna studie har arbetats fram efter en 
sammanhängande logik vilken innebär att varje kapitel bör läsas i rätt ordningsföljd. Detta för 
att läsaren ska försäkra sig att den tillgodogör sig alla beståndsdelarna i uppsatsen. Vi 
motiverar och förklarar våra val allt eftersom i studien och därför bör inte kapitlen läsas 
frånskilt sin kontext, då studiens forskningsområde består av termer som även används i andra 
sammanhang. Inledningsvis till varje kapitel beskriver vi kort vad det avser tillföra studien 
och avslutningsvis i både det teoretiska och det empiriska kapitlet har vi sammanställt de 
centrala delarna. Teori- och empirikapitlen kan uppfattas som relativt omfattande och därför 
kan sammanfattningarna ses som relevanta för den läsare som önskar sig en övergripande 
förståelse. Vidare har vi valt att dela upp de vetenskapliga och praktiskt metodologiska valen i 
två skilda kapitel för att ge båda sin separata betydelse. Avslutningsvis har vi ett kapitel som 
diskuterar studiens kvalitetskriterier som kritiskt bör granskas av läsaren efter att denna tagit 
del av studiens slutsatser, för att själv avgöra hur pass sanningsenlig uppsatsen är.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

”Vetenskap är organiserad kunskap. Visdom är organiserat liv” 
 

Immanuel Kant, 1724-1804 
 

I detta kapitel redogör vi för de vetenskapliga utgångspunkter som påverkar hur vi väljer att 
gå till väga för att besvara problemformulering och syften. Genom att även visa på hur dessa 
utgångspunkter påverkar eller kan påverka vår studie vill vi ge studien större trovärdighet, 
samtidigt som det motiverar vissa metodologiska val. 

2.1 Ämnesval 
Vårt ämnesval grundar sig huvudsakligen på den inriktning mot management och därmed 
företagsstrategi vi har som Service Managementstudenter vid Umeå Universitet. Knowledge 
management – kunskapshantering – har inte behandlats under kurserna vid universitetet, men 
vi har nuddat vid begreppet vid studier av exempelvis resursbaserade synen på organisationer. 
Det har skapat ett intresse för konceptet och därmed har vi själva läst artiklar och böcker i 
ämnet. Då vi har ett strategiskt perspektiv i och med vår utbildning likaväl som personliga 
intressen, är det naturligt att vi intresserar oss för kunskapshantering ur ett övergripande 
perspektiv. Vidare är vi intresserade av att få en bättre förståelse för konceptet 
kunskapshantering vilket gör att vi ser att det inledningsvis är nödvändigt att se till konceptet 
som helhet. Slutligen väljer vi att i den teoretiska referensramen avgränsa oss till en modell 
som vi anser ger en helhetlig bild av kunskapshantering, samt komplettera denna med olika 
teorier och specifika modeller. Att vi väljer att se till kunskapshantering i små företag inom 
industribranschen baseras huvudsakligen på att vi finner ett forskningsglapp inom befintlig 
forskning vid vår inläsning inom ämnet.    

2.2 Metodval 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 72-73) kan kvalitativ respektive kvantitativ metod 
användas som distinktion vid val av datainsamlings- och analysmetod. Vi väljer att innefatta 
datainsamling och analysmetod när vi beskriver vårt metodval som kvalitativt. Det innebär 
således att vi utifrån problemformulering och syfte väljer att genomföra kvalitativa intervjuer 
i ett par företag för att bilda oss en uppfattning om hur de praktiskt arbetar med 
kunskapshantering. Vår kvalitativa metod medför att vi fokuserar på ett mindre antal företag, 
men försöker få en så heltäckande uppfattning som möjligt genom att använda oss av flera 
olika respondenter i ett och samma företag. Den kvalitativa analysmetoden innebär vidare att 
vi analyserar de kvalitativa data som intervjuerna genererat i förhållande till varandra inom 
ämnesområden. Under rubriken kunskapssyn redogör vi för hur våra filosofiska antaganden 
leder till en kvalitativ forskningsmetod.    

2.3 Förförståelse 
Som undersökare har vi vid arbetets början alltid med oss vissa förkunskaper, vilka på ett eller 
annat sätt påverkar utformningen av uppsatsen. Vi väljer att definiera förförståelse som de 
kunskaper vi har med oss in i arbetet, praktisk eller teoretisk förvärvade, vilka har betydelse 
för olika utgångspunkter i uppsatsarbetet.  
 



  10 

Då kunskapshantering är ett stort och omfattande koncept innebär det att den första tiden av 
uppsatsarbetet ägnas till att vi läser in oss på begreppet. Av samma anledning blir det även 
viktigt att försöka tydligt kartlägga konceptet som helhet innan vi kan börja sätta 
kunskapshantering i förhållande till små och medelstora företag. Gällande små och medelstora 
företag och de specifika karaktäristika som råder i sådana organisationer är vi mer belästa och 
införstådda med dess betydelse eftersom det är en aspekt som ofta tagits i beaktande i kurser 
inom företagsekonomi. 
 
Vi väljer att undersöka kunskapshantering i elektronisk komponentindustri. Ingen av oss har 
några praktiska erfarenheter av arbete i denna bransch, vilket gör att vi anser att vi har en 
neutral inställning gentemot de personer och företag vi intervjuar. Vi har ingen personlig 
relation till respondenterna och inte heller någon relation till någon annan inom företagen. En 
av oss har dock varit i kontakt med ett av företagen i studiesyfte under en tidigare kurs. Det 
innebär att hon har viss förförståelse för vad som produceras i företaget samt vilka 
övergripande målsättningar och strategier som finns. Under utformningen av de huvudsakliga 
delarna av teori och intervjuunderlag hade det dock inte fastställts att just detta företag skulle 
delta, vilket innebär att vi inte låtit informationen om företaget styra utformningen av studien. 
Att företaget fanns i den bransch och sedan ingick i det urval som vi ville undersöka var en 
slump, men att de sedan valde att delta kan vara relaterat till att de tidigare haft kontakter med 
universitet. Vi ser det dock inte som någon nackdel att en av oss varit i kontakt med företaget 
tidigare, då det tidigare samarbetet var positivt vilket underlättade samarbetet och tillgången 
till information för denna studie.  
 
Trots att ingen av oss arbetat inom tillverkande industri tidigare har vi båda en viss 
uppfattning om vad arbetet i ett sådant företag kan innebära. Inom den typ av företag som vi 
undersöker arbetar exempelvis ingenjörer med utveckling av elektroniska komponenter. Vi 
har innan studiens genomförande en uppfattning om att den typen av arbete ställer krav på 
utbildning eller motsvarande erfarenheter, samt kontinuerlig vidareutbildning eller på annat 
sätt inlärning av nya tekniker och kunskaper. Denna uppfattning är en av anledningarna till att 
vi väljer att fokusera på denna typ av företag inledningsvis.   

2.4 Kunskapssyn 
I en uppsats som behandlar kunskap blir det givetvis av stor vikt att redogöra för hur man som 
forskare själv ser på kunskap och hur det påverkar studiens utformande. Vi ser det som 
nödvändigt att vår kunskapssyn även stämmer överens med de teoretiska val som vi gör. I den 
teoretiska referensramens första del redogör vi för val av kunskapsdefinition, samt relaterar 
den till vår kunskapssyn. Vår kunskapssyn innebär snarast en subjektiv ansats till det 
studerade ämnet, vilket även påverkar vårt val av metod.  För att förklara varför vi valt just 
detta sätt att angripa vårt forskningsproblem använder vi oss av Burrell och Morgans (1985) 
schematiska modell för analys av antaganden om samhällsvetenskapens natur, och redogör för 
våra filosofiska antaganden samt hur de påverkar studien. Att som forskare redogöra för sina 
filosofiska antaganden är väsentligt eftersom att de har betydelse för hur forskaren väljer att 
angripa problemet i en studie (Burrell och Morgan, 1985 s. 1). Vår uppfattning om vår sociala 
omvärld har alltså betydelse för hur vi väljer att undersöka den och kommer därmed även att 
påverka resultatet av studien. 
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arbetar med kunskapshantering, ser vi att det kan finns utrymme för såväl en nominalistisk 
som en realistisk ansats. Uttrycket ”uppfattar” antyder ett nominalistiskt angreppssätt, och 
”praktiskt arbetar med” antyder snarare en realistisk. Dock kommer vi basera undersökningen 
på chefers och anställdas uppfattning om arbetet med kunskapshantering, vilket innebär en 
nominalistisk ansats. Vi är alltså medvetna om att de svar vi får från respondenterna 
representerar deras uppfattning om arbetet i företaget och utgår från att denna uppfattning är 
färgad av deras eget sätt att se på omvärlden. För att kunna besvara hur dessa företag praktiskt 
arbetar med kunskapshantering kommer vi att analysera respondenternas svar för att finna 
likheter och olikheter. Vi anser att trots att vi låter ett nominalistiskt perspektiv prägla studien 
kommer ha mindre inslag av vad som kan anses vara realism, då vi slutligen försöker finna 
gemensamma beskrivningar av verkligheten som den beskrivs av respondenterna. Av denna 
anledning ser vi det även som viktigt att se till fler perspektiv än ett inom de båda företaget. 
Genom att låta personer från olika delar av organisationen delge sin uppfattning i samma 
frågor anser vi att vi kan ge en mer nyanserad beskrivning av hur arbetet sker i 
organisationen.    

2.4.2 Epistemologi 
Inom epistemologin försöker det positivistiska perspektivet förklara vad som händer i den 
sociala världen genom att finna regelbundenheter och förhållanden mellan dessa i 
omgivningen. Det anti-positivistiska perspektivet å andra sidan ser social verklighet som 
relativ och något som endast kan förstås av de människor som är direkt inblandade i den 
kontext som ska studeras. (Burrell och Morgan, 1985, s.5) Med utgångspunkt i vår 
problemformulering vill vi undersöka hur små företag arbetar med kunskapshantering. För att 
kunna undersöka detta ser vi det som nödvändigt att vända oss till personer som befinner sig i 
en sådan kontext. I och med den kvalitativa metod vi använder oss av blir det därmed naturligt 
att låta de intervjuade respondenternas uppfattningar utgöra underlaget för empiri och analys. 
Även om vi ser den sociala verkligheten som subjektivt uppfattad av olika människor tror vi 
att det är möjligt att finna vissa regelbundenheter även bland dessa uppfattningar. Av denna 
anledning ser vi det som viktigt att ta hänsyn till flera perspektiv vid respektive företag.  

2.4.3 Människans natur 
De två perspektiven på synen på människans natur, voluntarism och determinism, syftar till 
huruvida människan styr över sitt eget liv eller inte. Enligt voluntarismen är människan 
fullständigt självständig med en egen fri vilja, medan determinismen ser människan som 
beroende av och styrd av sin omgivning. (Burrell och Morgan, 1985, s.6) I detta avseende har 
vi med oss en stark och ursprungligen omedveten uppfattning om att människor påverkas av 
den omgivning de befinner sig i, samtidigt som alla människor har en egen fri vilja och 
möjlighet att fatta egna beslut. Vi anser att då människor utgör en del av sociala sammanhang 
i sin tur även påverkar omgivningen. För vår studie innebär det att vi ser människorna inom 
organisationerna som självständiga med förmåga att fatta egna beslut, dock påverkade av den 
kultur och externa omgivning som de befinner sig i. Vidare ser vi att dessa människor utgör 
en del av denna kultur och omgivning och även har inflytande över hur dessa formas. 
Relaterat till kunskapshantering innebär det att de anställda och cheferna är beroende av de 
strukturer och strategier som finns i företaget, samtidigt som de själva har inflytande över 
dessa strukturer och strategier.  
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2.4.4 Metod 
De sista perspektiven behandlar synen på metod, vilket avser hur ett fenomen bör studeras. 
Det ideografiska perspektivet utgår från att den sociala verkligheten endast kan förstås genom 
tillgång till de kunskaper som finns i direkt anslutning till det studerade fenomenet. Det blir 
alltså nödvändigt att komma nära undersökningsobjektet i fråga för att vidare kunna skapa 
förståelse för dennes uppfattning om det studerade fenomenet. Den nomoetiska synen 
framhåller i stället systematik vid undersökningar för att möjliggöra mätningar, analyser av 
kvantitativa data och testning av hypoteser. (Burrell och Morgan, 1985, s. 6-7) Då vi med 
hjälp av Burrell och Morgans modell hittills diskuterat vår subjektiva ansats i våra filosofiska 
antaganden blir det även tydligt att det ideografiska perspektivet ligger närmare vår ansats. 
Även om vi är begränsade i våra möjligheter att komma nära respondenterna vill vi få 
förståelse för deras uppfattningar och bakgrunder genom de kvalitativa intervjuer vi 
genomför.  Det antyder en ideografisk metod, vilket vidare mynnar ut i valet av en kvalitativ 
forskningsmetod. 

2.5 Angreppssätt 
De två begreppsparen deduktion och induktion samt tillämpningen av endera angående val av 
angreppssätt är oftast nära sammankopplat med kunskapsteorin. Som regel hör deduktion till 
den objektiva verklighetsuppfattningen och induktion till den subjektiva. Enkelt uttryckt 
innebär deduktion att forskningen går från teori till empiri, och induktion från empiri till teori. 
(Johansson Lindfors, 1993, s.55) I denna undersökning har vi utgått från konceptet 
kunskapshantering och då valt att fokusera på en specifik modell som vi anser ger en 
övergripande bild över området. Anledningen till att vi väljer en enda generell modell är att 
konceptet som sådant innehåller väldigt spridd forskning som saknar konsensus angående 
exakt vad som utgör kunskapshantering. Modellen behövs således för att skapa struktur och 
avgränsning inom området. Vi motiverar vårt val av modell ytterligare i det praktiska 
metodkapitlet. Inledningsvis har vi relativt lite kunskap inom kunskapshantering som 
teoretiskt område, vilket innebär att vi ser det som viktigt att först göra en ordentlig 
genomgång av befintliga teorier. Det är vid denna kartläggning av området kunskapshantering 
som vi finner vi den teoretiska modell som vi vidare använder som ramverk för den teoretiska 
referensramen. När vi vidare genomför den empiriska undersökningen ligger modellen samt 
kompletterande teorier som grund för intervjuerna. Således har vi ett deduktivt inslag, trots att 
vår kunskapssyn snarast är subjektiv. Dock är en av våra ambitioner med studien att upptäcka 
något nytt, eftersom att lite forskning finns inom kunskapshantering i små och medelstora 
företag och specifikt företag inom industriell produktion.     

2.5 Perspektiv 
Då vi skriver uppsatsen inom management samt att det koncept vi undersöker, 
kunskapshantering, innebär ett strategiskt och övergripande förhållningssätt har vi ett 
ledningsperspektiv genom uppsatsen. Vi har som delsyfte att presentera rekommendationer 
och förslag riktade mot de studerade företagen samt företag med liknande verksamheter. För 
att kunna uppfylla detta ser vi det som viktigt att skapa oss en bild av hur både ledning och 
anställda ser på arbetet med kunskapshantering. Av den anledningen genomför vi intervjuer 
med såväl anställda som chefer i de studerade företagen.   
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3. Teoretisk referensram 
”Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon” 

Marcel Proust, 1871 – 1922 

I denna del introducerar vi managementkonceptet kunskapshantering samt redogör för de 
specifika karakteristikor som skiljer små och medelstora företag från stora företag. Vidare 
redogör vi för de olika interna och externa förutsättningar som har visats vara, eller kan antas 
vara, gällande vid kunskapshantering i små och medelstora företag. I stora drag innebär det att 
den teoretiska referensramen byggs på den nedan presenterade modellen. För enkelhetens 
skull väljer vi att här illustrera kunskap som intern faktor och yttre förutsättningar som extern, 
samt visa på att dessa båda påverkar arbetet med kunskapshantering. Senare i den teoretiska 
referensramen använder vi oss av en något mer komplex modell som utgångspunkt. 
Avslutningsvis sammanfattar vi de centrala delarna av teorin.   

 

 

 

Figur 2. Teoretisk översikt 
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3.1 Introduktion   

3.1.1 Definition av kunskap 
Det finns en uppsjö av olika definitioner på vad kunskap är och vad som skiljer kunskap från 
data och information. Eller, som Allee (1997) konstaterat; ”how you define knowledge 
determines how you manage it”, vilket innebär att vår syn på kunskap avgör hur vi kommer 
att närma oss ämnesområdet i övrigt. Det finns en generell definition som beskriver data som 
ren fakta, men gällande förhållandet mellan de övriga begreppen finns olika definitioner 
(Hicks, Dattero och Galup, 2006). Information definieras bland annat som data i en kontext 
(Galup, 2002 i Hicks et al, 2006) och ett resultat av analys och tolkning av meningsfull data 
(Bourdreau och Couillard, 1999). Det finns ännu fler definitioner av kunskap, varav några är: 

• Information i en viss kontext samt förståelse för hur den ska användas.  (Davenport 
och Prusak, 1998)  

• En rättfärdigad personlig övertygelse som ökar en individs förmåga till verkningsfullt 
handlande. (Alavi och Leidner, 1999) 

• Professionell expertis inom specifikt område. (Bourdreau och Couillard, 1999) 
• Information som görs handlingsbar på ett sådant sätt att det innebär ökat värde för 

företaget. (Vail, 1999) 

Förhållandet mellan kunskap, information och data tydliggörs i en modell av Nissen (2000), 
kallad kunskapshierarkin. Modellen visar ett vanligt koncept av kunskapsomvandling, där 
data omvandlas till information och information omvandlas till kunskap. 

 

Utifrån olika definitioner blir det tydligt att kunskap kan ha flera olika betydelser. Då vi har 
subjektiv syn på socialvetenskap genom uppsatsen i övrigt, vilket vi diskuterar i de 
vetenskapliga utgångspunkterna, ser vi det som relevant att låta denna genomsyra även det 
teoretiska perspektivet. Det innebär att vi ser på kunskap som något rationellt men även 
empiriskt genererat, men med fokus på rationalism. Dessa två perspektiv beskrivs enligt 
Nonaka (1995, s. 20-22) som de traditionellt västerländska förhållningssätten till kunskap. Det 
är två skilda ansatser, men båda präglas enligt Nonaka av att övertygelsen om sanningen om 
något inte utgör en sann kunskap så länge det finns minsta möjlighet att övertygelsen är 
felaktig. Vad som sedan är att betrakta som kunskap är antingen att ses som en rationellt och 
därmed deduktivt genererad sanning å ena sidan, eller en empiriskt och därmed induktiv 
generad sanning. Vi väljer att se kunskap som såväl objektiv som subjektivt genererad vilket 
innebär att vi anser att människor i organisationer förvärvar sina kunskaper genom yrkesroller 
i sig, men att subjektiva uppfattningar alltid kommer färga hur en person tillgodogör sig 
kunskapen. Alavi och Leidners (1999) definition av kunskap som ”en rättfärdigad personlig 
övertygelse som ökar en individs förmåga till verkningsfullt handlande” ser vi därmed som 
applicerbar för denna studie då den tar hänsyn till såväl det subjektiva inslaget som 
omgivningens betydelse för att kunskap ska uppfattas som sanning. Vidare innebär den synen 
att information i sin tur kan generera kunskap. 

Kunskap 

Information 

Data 

Figur 3. Kunskapshierarkin (Nissen, 2000) 
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Relaterad till föregående resonemang om västerländsk kunskapssyn är den generella 
indelningen av kunskap i två dimensioner som ofta används inom kunskapshantering. Dessa 
dimensioner är implicit (underförstådd) samt explicit (uttrycklig) kunskap. Nonaka (1994) 
beskriver den implicita kunskapen som antingen kognitiv eller teknisk. Med kognitiv 
kunskap, även kallad mentala modeller, tas hänsyn till personliga synsätt och perspektiv som 
påverkar ens uppfattning och definition av omvärlden. Den tekniska aspekten av implicit 
kunskap infattar mer konkreta sakkunskaper, yrkesrelaterade kunskaper och kompetenser 
inom specifika områden. Med explicit kunskap avses vad som är tydligt uttalat och 
kommunicerat, såsom manualer eller instruktionsböcker (Nonaka, 1994). 

En ytterligare indelning av kunskap görs av Nonaka (1994) genom distinktionen individuell 
respektive gemensam kunskap. Denna indelning beror på huruvida kunskapen är individuellt 
eller i ett socialt sammanhang genererad och existerande. Ytterligare indelningar och 
distinktioner finns, men vi väljer att använda oss av de vanligast förekommande underförstådd 
och explicit, individuell och gemensam (Alavi och Leidner, 2001). Vidare är det viktigt att 
understryka att ingen av dessa enskilda definitioner är uteslutande på något sätt (Nonaka, 
1994). Det är alltså inte så att kunskap i ett visst sammanhang är att ses som endast explicit 
eller implicit. Snarare finns ett ömsesidigt beroende som exempelvis innebär att en explicit, 
uttryckt kunskap vid något tillfäller genererats av en implicit.  

3.1.2 Historik  
I och med framväxten av kunskapsbaserade företag har utvecklingen av synen på 
systematiserad kunskap uppstått naturligt. Redan efter andra världskriget började marknaden 
att förändras för att möta en allt större efterfrågan på kunskapsbaserade produkter och tjänster. 
Sedan ledde IT-utvecklingen, vilken tog fart under sent 50-tal, till de första stegen mot att 
automatisera intelligent beteende genom uppkomsten av artificiell intelligens, AI. Detta 
resulterade i såväl ekonomiska som forskningsmässiga vinster. Under 60-talet etablerades och 
utvecklades koncept inom managementforskning, strategisk planering, systematiskt tänkande 
och operationsanalys vilket påverkade synen på och kunskaperna inom näringsverksamheter. 
Denna utveckling medförde nya sätt att se på organisationer, vilket bland annat resulterade i 
att människors sätt att tänka och lära togs i allt större beaktande. Under tidigt 70-tal lyftes just 
denna aspekt på kunskap inom kognitionsforskningen. (Wiig, 1997) 
 
Under 80-talets mitt började organisationer såväl som individer att i allt större utsträckning 
fokusera på vikten av kunskap för att kunna konkurrera i det hårdare marknadsklimatet. Som 
en respons på denna tids sociala och ekonomiska trender, såsom globalisering, dominerande 
IT-användning och centrerad kunskapsanvändning uppstod konceptet kunskapshantering. 
(Wiig, 1997) Globaliseringen är ett exempel på en bidragande faktor till behovet av effektiv 
kunskapshantering, bland annat eftersom att företag nu lättare och smidigare kan expandera 
till nya marknader och därmed möter ökad konkurrens. Detta tvingar organisationer att 
ifrågasätta vad de gör, vem som vet vad de gör och vad de borde veta som de idag inte vet 
(Prusak, 1999). 

1986 introducerades konceptet ”Management of knowledge: perspectives of a new 
opportunity” vid en europeisk managementkonferens. 1987 publicerades den första boken i 
kunskapshantering och 1989 publicerades den första artikeln. (Wiig, 1997) Då 
kunskapshantering som teori och koncept är ett relativt nytt område inom 
managementforskningen och fortfarande utforskas, är det idag vedertaget av många forskare 
och utövare (Hicks, Dattero och Galup, 2006; Alvesson, 2004; Ives, Torrey och Gordon, 
1998) att det inte finns någon allmän definition av begreppet. Däremot finns det tydliga 
influenser från andra forskningsområden som kunskapshantering har vuxit fram ur.  
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Prusak (1999) menar att det finns tre primära områden som har influerat kunskapshantering. 
Dessa är Information Management, Total Quality Management och Human Resource 
Management. Jämförbara med dessa tre områden är den kartläggning av Alavi och Leidner 
(1999) av de tre viktigaste och mest betydelsefulla områdena för dagens företag att bejaka. 
Denna kartläggning avser det ömsesidiga beroendet kring hanteringen av information, 
teknologi och kultur.  

3.1.3 Definitioner kunskapshantering 
Det finns alltså ingen allmänt vedertagen definition på kunskapshantering, utan en uppsjö av 
olika perspektiv inom konceptet. Detta faktum visar på komplexiteten och spännvidden i 
innehållet i kunskapshantering, och vi väljer därför att presentera ett antal av definitionerna.  

• ”The organizational efforts designed to (1) capture knowledge; (2) convert personal 
knowledge to group-available knowledge; (3) connect people to people, people to 
knowledge, knowledge to people, and knowledge to knowledge; and (4) measure that 
knowledge to facilitate management of resources and help understand its evolution’’ 
(O’Leary 2002, i McCall et al, 2008) 
 

• “Organizational processes that seek synergistic combination of data and information 
processing capacity of information technologies, and the creative and innovative 
capacity of human beings” (Malhotra, 1998) 
 

• “The collection of processes that govern the creation, dissemination, and utilisation of 
knowledge to fulfil organisational objectives” (Murray och Myers, 1997, i Bailey och 
Clarke 2000). 
 

• “How managers can generate, communicate and exploit knowledge (usable ideas) for 
personal and organisational benefit” (Bailey och Clarke, 2000) 
 

• “The deployment of a comprehensive system that enhances the growth of an 
organization´s knowledge” (Salisbury, 2003) 

 
Av de olika definitionerna är det synligt att det finns olika sätt att se på kunskapshantering. 
Beroende på om perspektivet är IT och fokus därmed ligger på teknik (se exempelvis 
Malhotra, 1998) eller om fokus ligger på människor och därmed det intellektuella kapitalet (se 
Bontis, 1998), finns en tydlig skillnad i definition. Denna distinktion är relaterad till den 
implicita och explicita kunskapsindelningen och namnges i litteraturen ofta som 
personifiering respektive kodning. Indelningen bygger på hur en organisation till största del 
förvaltar och omvandlar intern kunskap. Ett företag som använder sig av kodning förlitar sig 
på lagring av den explicita kunskapen (motsvarande tekniskt fokus) medan företag som 
använder sig av personifiering tror att den mest effektiva metoden att överföra kunskap är 
genom direkt interaktion mellan människor (motsvarande intellektuellt kapitalfokus). De 
utesluter inte varandra, men företag har oftast större fokus på endera. (Hansen et al, 1999) 

3.1.3.1 Val av definition 
Då ingen forskning kunnat visa att det ena av perspektiven kodning och personifiering är mer 
effektivt än det andra är det relevant att ta hänsyn till båda när vi definierar 
kunskapshantering. Vidare vill vi i vår kartläggning av konceptet ge en så helhetlig och 
mångfasetterad bild som möjligt, vilket gör att vi inte vill begränsa oss till ett perspektiv. Med 
hänsyn till att vi i vår studie har ett ledningsperspektiv väljer vi att utgå från en definition på 
kunskapshantering som inkluderar just ledningen. En definition som utgår från ledarskapet 
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och tar hänsyn till de båda perspektiven kodning och personifiering är Bailey och Clarkes 
(2000)“How managers can generate, communicate and exploit knowledge (usable ideas) for 
personal and organisational benefit”.  Betydelsen av ”hur ledningen kan” (översättning av 
”how managers can”) är viktig i denna definition eftersom att den syftar på att ledningen 
måste ha förmågan att applicera kunskapshanteringsstrategier utifrån kontexten av 
organisationen och sin egen roll i företaget. Det kräver alltså både kunskaper för att jobba 
med kunskapshantering och rent praktiska förutsättningar för att kunna genomföra sådant 
arbete. Vidare ryms både personifiering och kodning i denna definition. 

3.2 Kunskapshantering 
Kunskapshantering är, vilket vi redan konstaterat, ett brett koncept med många olika 
definitioner och har influenser från skilda forskningsdiscipliner. Resurser avsätts i företag till 
att arbeta med kunskapshantering på olika sätt, vilket innebär att företag sett att det finns 
fördelar med att uppmärksamma kunskaper. Rent praktiskt har alltså kunskapshantering en 
tydlig funktion då det blivit mer eller mindre vedertaget att det leder till fördelar, såsom högre 
effektivitet och bättre kvalitet (McAdam och Reid, 2005).   
 
Det finns olika perspektiv att utgå från för att göra en övergripande beskrivning av vad som 
återfinns i konceptet kunskapshantering. Vi väljer att utgå från ett strategiskt och systematiskt 
perspektiv. Med hjälp av en modell från Holsapple och Joshi (2002), redogör vi för interna 
och externa påverkansfaktorer till kunskapshantering samt ger exempel på praktiska 
aktiviteter för att generera och sprida kunskap. En viktig anledning till att vi valt just denna 
modell är dess generaliserbarhet, då den är utarbetad från konceptbaserad forskning och 
därmed inte relaterad till någon specifik bransch eller företagstyp. Det gör att modellen kan 
anpassas och konkretiseras i förhållande till en given kontext där de olika beståndsdelarna kan 
studeras specifikt. Detta kommer vara fallet i vår undersökning, eftersom vi väljer att 
undersöka kunskapshantering i små och medelstora företag i en viss bransch. Modellens 
användbarhet styrks också i och med att den inte förutsätter att företaget har något specifikt 
fokus avseende kunskapshantering. Innan vi presenterar modellen fastställer vi vad som 
skiljer små företag från stora för att kunna relatera modellen till denna typ av företag.  

3.3 Små och medelstora företag 

3.3.1 Definition 
Definitionen av vad som betecknas som små och medelstora företag (SMF) har varierat över 
tiden och fortfarande råder delade meningar om vilka kriterierna är för SMF (McAdam och 
Reid, 2005). För vårt syfte med denna undersökning väljer vi att använda oss av Europeiska 
kommissionens definition, vilken utgår från företagets personalstyrka och omsättning eller 
årliga balansomslutning. Enligt Europeiska kommissionen (www.europa.eu) definieras ett 
medelstort företag som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och har en 
årsomsättning på mindre än 50 miljoner euro, eller vars balansomslutning inte överstiger 43 
miljoner euro per år. Ett litet företag definieras som ett företag med färre än 50 anställda och 
en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år. Vidare är 
ett mikroföretag definierat som ett företag med färre än 10 anställda och en årlig omsättning 
eller balansomslutning på mindre än 2 miljoner euro.   

3.3.2 Betydelse och karakteristikor 
SMF är en viktig motor för utvecklingen i ett land och har betydelse för såväl sociala som 
ekonomiska faktorer (Hallberg, 1999). Ett exempel på vikten av SMF är det faktum att 99 
procent av företagen inom EU definieras som små eller medelstora (Europeiska 
kommissionen, 2003), vilket i Sverige innebär att nästan en tredjedel av arbetskraften är 
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anställda i denna typ av företag (statistiska centralbyrån). Vidare är SMF en viktig del av 
värdekedjor inom olika branscher totalt sett, vilket gör dem oumbärliga för ett lands 
utveckling (Supyuenyong, Islam och Kulkarni, 2009). Det innebär även att SMF påverkar den 
globala marknaden alltmer, antingen genom sin del i värdekedjan eller genom direkt export.   

Då SMF karakteriseras av en begränsad omsättning och personalstyrka medför detta ett antal 
övriga förutsättningar i förhållande till stora eller multinationella företag. SMF är alltså inte 
att betrakta som ”små stora företag” (Lim och Klobas, 2000). Generellt konkurrerar SMF med 
andra företag tack vare snäva fokus och specialisering, inte bara avseende produkter, marknad 
och kunder utan även pris, kostnad och produktionsförmåga(Hudson et al, 2001). Trots att 
SMF har andra förutsättningar har forskning tidigare generellt antagit att resultatet av samma 
studier kan appliceras i SMF som i stora företag (Cagliano, 2001). Aktuell litteratur har dock 
visat på skillnader mellan dessa två typer av företag, samt hur de mindre företagen påverkas 
av dessa specifika förutsättningar. (Hudson et al, 2001)  

Vi väljer att sammanställa de återkommande särdragen för SMF i förhållande till stora 
företag, vilka visats framträdande genom olika empiriska studier, i följande översikt.  

1. Ett personifierat, enväldigt ledarskap, vilket innebär att chefen delegerar uppgifter i 
begränsad utsträckning och att organisationen ofta är relativt platt. Vidare innebär det 
personifierade ledarskapet att de personliga egenskaperna och attributen hos chefen i 
stor utsträckning påverkar företagskulturen i stort. (Hudson et al, 2001) I SMF är det 
också vanligt att vd och ägare är samma person (Supyuenyong et al, 2009). 

2. Begränsade resurser med avseende på arbetskraft och tid för aktivt ledarskap, samt 
rent finansiella resurser. (Hudson et al, 2001) 

3. Stort beroende av ett litet antal kunder och marknader. Anställda vid SMF har ofta 
nära kontakt med kunder och kundnöjdhet är ett primärt sätt för dessa företag att 
kvalitetssäkra sina varor och tjänster. Ofta sker det i form av word-of-mouth som är ett 
viktigt verktyg för utvärderingar inom SMF. Den nära relationen med kunder innebär 
även att företagen har lättare att förstå kunders behov. SMF är ofta specialiserade 
inom tillverkning av vissa produkter eller inom vissa tjänster, vilket de generellt 
distribuerar på nischade marknader. (Supyuenyong et al, 2009)  

4. Plattare hierarkiska strukturer, vilket leder till större flexibilitet i arbetet. En sådan 
struktur medför å andra sidan mindre tydliga ansvarsområden fördelade på de 
anställda. Anställda är i store utsträckning generalister än specialiserade inom 
områden. Platta organisationer innebär även korta kommunikationsled och hög grad av 
samarbete. (Supyuenyong et al, 2009)     

5. Stor innovationspotential tack vare fokus mot nischmarknader. Genom att SMF 
generellt specialiserar sig mot vissa marknader och kunder samt har flexibla strukturer 
har de bra förutsättningar för att kunna vara innovativa och finna nya lösningar för 
sina produkter och tjänster.(Hudson et al, 2001)  

6. Informella och dynamiska strategier. SMF har generellt enkla och informella system 
för kontroll och information och arbetsprocesser är standardiserade i liten 
utsträckning. Strategier är dynamiska på så sätt att arbetet ofta kan anpassas efter olika 
situationer relativt enkelt. Vidare fokuserar SMF ofta på operationella snarare än 
strategiska processer. Det innebär att mer kortsiktiga lösningar i den dagliga 
verksamheten generellt prioriteras före övergripande långsiktiga strategier. 
(Supyuenyong et al, 2009)     
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Jämfört med SMF har ett större företag naturligt vissa konkurrensmässiga fördelar. Ett stort 
företag har fördelar av sin storlek vilka bland annat innebär att de har större påverkan på 
marknaden, ekonomiska skalfördelar och mer avancerade tekniska verktyg. Forskning har 
dock visat att mindre företag kan konkurrera med större företag genom att eftersträva att vara 
mer marknadsorienterade. Många av de karakteristika som är specifika för SMF, såsom 
flexibla strukturer och stort kundfokus ger goda förutsättningar för att möta förändringar och 
osäkerheter på marknader. (Alpkan et al, 2007)    

3.4 Kunskapshantering i små och medelstora företag  
Vi har nu konstaterat att SMF bland annat konkurrerar på basis av specialisering och fokus 
mot nischmarknader. En sådan utgångspunkt ställer krav på hanteringen av kunskap inom 
företaget, vilket inom forskning resulterat i konstaterandet att kunskapshantering är viktigt för 
att SMF skall vara konkurrenskraftiga (Desouza och Awazu, 2006). Eftersom 
kunskapshantering är ett relativt nytt koncept finns förhållandevis lite forskning om det i SMF 
(Hutchinson och Quintas, 2008). Centralt inom den forskning som dock finns är det faktum 
att SMF har särdrag som skiljer dem från stora företag, vilket innebär andra förutsättningar för 
implementering av kunskapshantering. Dessa är exempelvis begränsade resurser, platta 
strukturer, informella strategier och ett personifierat ledarskap (Hudson et al, 2001).  

Formalitet är en viktig del i skillnaden mellan stora och små företag vilket har resulterat i 
distinktionen formell och informell kunskapshantering, (Hutchinson och Quintas, 2008), 
vilket är en konsekvens av att SMF har andra förutsättningar än stora företag. Det innebär att 
en åtskillnad görs mellan huruvida kunskapshanteringen implementeras i formella processer 
genom användandet av terminologier och allmänt vedertagna koncept eller om det sker 
informellt genom aktiviteter som ändå kan klassificeras som kunskapshantering. SMF 
använder sig i stor utsträckning av informell kunskapshantering, vissa SMF arbetar dock även 
med formell kunskapshantering. Kunskapshanteringen bejakas alltså även av SMF, men i stor 
utsträckning på ett informellt sätt, (Hutchinson och Quintas, 2008), vilket innebär att vi i 
denna undersökning inte kan förvänta oss att studieobjekten använder konceptet i dess 
formella form. 
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3.4.1 Kunskapshanteringens beståndsdelar 
Fortsättningsvis utgår vi från Holsapple och Joshis modell över kunskapshantering. I stora 
drag visar modellen på interna och externa faktorer och hur de påverkar arbetet med 
kunskapshantering. Den streckade cirkeln i figurens mitt representerar den interna 
kunskapsprocessen och den heldragna yttre cirkeln i representerar kunskapshanteringens 
praktiska utförande. Varje hörn av den streckade triangeln som omger cirklarna illustrerar 
varsitt influensområde. De omgivande influensområdena och den inre kunskapsprocessen har 
alltså betydelse för och påverkar det praktiska utförandet av kunskapshantering. Vi kommer 
att redogöra för figurens tre olika beståndsdelar var för sig.  

 

Figur 4. Egen bearbetning av Holsapple och Joshis (2002) modell över kunskapshanteringens beståndsdelar 

3.4.2 Influensområden  
Holsapple och Joshis (2002) modell består av tre olika influensområden; resursinfluensen; 
ledningsperspektivet; samt omgivningsinfluensen. Vi behandlar här vart och ett av dessa 
influensområden och relaterar dem till de förutsättningar som råder i SMF.   

3.4.2.1 Resursinfluenser 
Resursinfluenserna återfinns i figurens vänstra hörn och kan specificeras ytterligare till sex 
distinkta komponenter. Den första är kunskapsresursen, som är inneboende i ett företags 
anställda och materiella tillgångar. Varje individ eller komponent har särskilda kunskaper och 
färdigheter. En individs kunskaper och färdigheter som denne omsätter till aktivt handlande 
genom sin roll i organisationen ska ses som en kunskapsresurs för företaget. Dessa är alltså 
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den kunskap som finns inneboende i företaget vilken förvaras och sprids mellan människor, 
eventuellt med hjälp av materiella resurser. Forskning inom SMF har visat att denna typ av 
företag i större utsträckning använder sig av operationella än strategiska verktyg, vid 
systematisk hantering av kunskap (uit Beijerse, 2000) vilket även är nära sammankopplat med 
Hutchinson och Quintas (2008) konstaterande att SMF använder sig av övervägande informell 
kunskapshantering. Med hänsyn till de två typerna av intern kunskap, via människor eller via 
materiella resurser såsom databaser, kan vi därmed anta att SMF i större utsträckning hanterar 
inneboende kunskap med fokus på de anställda och andra involverade i företaget. Detta 
antagande kan även baseras på det faktum att SMF använder sig av databaserade system i 
relativt liten utsträckning och att det skulle vara fördelaktigt för denna typ av företag att i 
större utsträckning använda formella system för att förvara och sprida kunskap (Lim och 
Klobas, 2000).  

Den andra resursinfluensen är kulturen i en organisation. Kulturen utgör de gemensamma 
antaganden och värderingar som medlemmar i en organisation delar och efterföljer samt att 
den påverkar en organisations handlande. Kulturen existerar oberoende av vad de anställda 
har för kunskaper men influerar på vilket sätt kunskap förvaltas och kommuniceras inom 
organisationen. Generellt är en kultur som stödjer kunskapshantering en kultur som i hög grad 
värderar kunskap och uppmuntrar generering, kodning och realisation av kunskap (Wong, 
2005). Vidare menar Wong (2005) att en stor utmaning för många SMF är att utveckla just en 
sådan kultur, och hänvisar till en studie genomförd av Chase (1997) vilken bekräftar att kultur 
är det största hindret för företag som vill skapa framgångsrika kunskapsbaserade 
organisationer. Då begreppet kultur är väldigt brett ger Wong exempel på faktorer som visat 
sig påverka kunskapshantering såsom; samarbete inom organisationen; möjlighet att vara 
innovativ; bemyndigande av de anställda; samt öppenhet. SMF som eftersträvar en 
kunskapsbaserad organisation genom att exempelvis arbeta med att påverka dessa faktorer har 
således större möjligheter att nå framgångsrik kunskapshantering. Vidare är det personifierade 
ledarskapet i SMF en viktig faktor för företagskulturen i stort, vilket innebär att chefen har 
stort inflytande över den kultur som skapas (Hudson et al, 2001).     

Den tredje resursen som influerar hur en organisation presterar är infrastrukturen vilken kan 
ses som kulturens motpart. I denna kontext har infrastrukturen som syfte att formellt 
organisera och strukturera deltagarna i en organisation. Enligt Davenport (1998) innebär 
organisatorisk infrastruktur i kunskapshanteringssammanhang att etablera en uppsättning av 
roller och grupper med ansvar för kunskapsrelaterade uppgifter. Många företag har 
exempelvis HRM (Human Resource Management) - eller IT-funktioner vilka innefattar viss 
kunskapshantering, men avsikten med just denna funktion är strategiskt och formellt arbete 
baserad på kunskapshantering specifikt. Det faktum att SMF generellt saknar resurser för att 
etablera funktioner i olika dimensioner innebär dock att de måste anpassa själva 
infrastrukturen till att passa verksamheten. (Wong, 2005) Ytterligare en viktig aspekt av 
infrastruktur i en organisation är den rent tekniska infrastrukturen (Davenport, 1998). Vi 
diskuterade tidigare den generellt bristande användningen av databaserade system för 
hantering av kunskap inom SMF, vilken är relevant även ur denna aspekt.          

Den fjärde resursinfluensen är artefakter vilket är olika objekt som representerar kunskap i 
sig. Kunskap som konkretiseras i form av artefakter såsom manualer eller affärsplaner är 
exempel på explicit kunskap, vilket diskuterats tidigare. Centralt är alltså att på ett strukturerat 
sätt tillvarata, förvara och effektivt sprida kunskap. Då SMF karaktäriseras av platta strukturer 
och informella och dynamiska strategier kan vi anta att de i mindre utsträckning konkretiserar 
information eller kunskap i exempelvis manualer. Detta då beslutsvägar är korta, funktioner få 
och incitamenten till formell intern information därmed är lägre.  
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De femte och sjätte resursinfluenserna, vilka är tätt sammankopplade, är syftet, som anger 
organisationens existens, och strategin, som sätter riktlinjerna över vad som bör göras på mest 
effektiva sätt för att uppnå syftet. I sammanhanget innebär det att framgångsrik 
implementering av kunskapshantering kräver en strategi som överensstämmer med den 
övergripande visionen och långsiktiga strategin i företaget. Valet av strategi för 
kunskapshantering bör alltså integreras i företagets övergripande strategi och vision. Gällande 
syftet handlar det i huvudsak om att ha en gemensam vision gällande arbetet med 
kunskapshantering inom företaget. Detta uppnås genom exempelvis tydliga mål och 
inriktningar som är genomgående och införstådda av samtliga inom företaget. (Wong, 2005) 
Återigen hänvisar vi till de informella strukturer som präglar SMF, vilket gör att vi antar att 
strategier och visioner i många fall är informellt införstådda men inte formellt uttryckta. I 
kontexten av dessa specifika kunskapsresurser behöver det inte nödvändigtvis betyda att SMF 
är sämre på att integrera kunskapshanteringsstrategi med övergripande organisationsstrategi. 
Däremot ser vi vissa svårigheter baserat på att kunskapshantering, för att vara framgångsrikt, 
till stor del består av att skapa strukturer och göra kunskapsprocesser synliga genom hela 
företaget. Baserat på att dessa två kunskapsprocesser är viktiga för kunskapshantering 
förutsätter vi att ett företag som inte har en formell ansats till syfte och strategi är mindre 
troligt att använda sig av olika strategier inom kunskapshantering.     

3.4.2.2 Ledningsperspektivet 
Ledningsperspektivet, vilket återfinns högst upp i triangeln, influerar på vilket sätt ett företag 
väljer att handskas med kunskapsprocessen.  

Ledarskapet som ingår i ledningsperspektivet kan uttryckas genom ett flertal olika ledarstilar. 
Det är viktigt att en ledare visar engagemang och skapar utrymme för en organisations 
anställda där de kan öva och kultivera sin kunskap för att stimulera förvaltningen av ny 
kunskap. SMF karaktäriseras av ett personifierat, enväldigt ledarskap, vilket innebär att 
chefen delegerar uppgifter i begränsad utsträckning och att organisationen ofta är relativt 
platt. Det innebär även att de personliga egenskaperna och attributen hos chefen i hög grad 
påverkar företagskulturen i stort. (Hudson 2001) Ledarskapet är viktigt för arbetet med 
kunskapshantering i en organisation, bland annat genom att en chef ska agera som en förebild 
och på så sätt exemplifiera det önskvärda beteendet för kunskapshantering (Wong 2005). I 
kombination med det personifierade ledarskapet i SMF är det därmed troligt att chefens 
inställning och handlande gällande kunskapshantering är av stor betydelse för framgången av 
implementeringen, likaväl som organisationskulturen i stort.    
 
Koordineringens funktion, som också ingår i ledningsperspektivet, är att analysera ett företags 
resurser och val av aktiviteter att fokusera på. Koordinationsförmåga i det här sammanhanget 
syftar till att finna en balans mellan samtliga åtaganden och leverera hållbara och 
kontinuerliga lösningar. Det avser till exempel hur finansiella resurser allokeras mellan 
aktiviteter och vilka personer i organisationen som tilldelas vilka roller inom 
kunskapshanteringsaktiviteter. Det kan exempelvis handla om att skapa incitament för att dela 
kunskap inom företaget genom att låta en sådan aktivitet påverka personliga bonussystem. 
(Holsapple och Joshi, 2002) 

För att aktiviteter och kunskapsresurser ska kunna utvärderas och bedömas måste de vara 
mätbara. Vad gäller mätning av kunskapshantering finns få exempel på företag som gör detta. 
Oavsett argumenten för extern redovisning finns helt klart ur kunskapshanteringssynpunkt 
tydliga incitament att finna sätt att mäta kunskapsaktiviteter och resurser. Svenska Celemi var 
det första företaget i världen år 1995 att redogöra för immateriella tillgångar i sin 
årsredovisning (Frey, 2001). Att mäta aktiviteter och resurser och koppla dem till finansiella 
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resultat är i många fall svårt, och huruvida immateriella tillgångar ska redovisas eller inte är 
en pågående diskussion. (Holsapple och Joshi, 2002) Vi ser att behovet av mätbarhet för att 
kunna göra utvärderingar är gällande för alla företag oavsett storlek. Detsamma gäller vikten 
av att koordinera resurser och aktiviteter för att stötta varandra, även om det förstås sker i 
mindre skala, på grund av begränsade resurser och omfattningen av olika typer av aktiviteter i 
ett litet företag.    

3.4.2.3 Omgivningsinfluenser 
Resursinfluensen och ledningsperspektivet innehåller interna faktorer som påverkar 
kunskapshantering. Omgivningsinfluensen tar hänsyn till de faktorer och aktörer i företagets 
omgivning som påverkar arbetet med kunskapshantering. Enligt Holsapple och Joshis (2002) 
modell är kunder, konkurrenter, leverantörer, marknader och socialpolitiska faktorer aspekter 
som alla ska tas i beaktande för att hantera kunskap effektivt. Omgivningen inverkar på ett 
företags kunskapshantering på så sätt att den påverkar vilka kunskapsresurser som är viktiga 
eller bör fokuseras. Ett enkelt exempel kan vara att stark konkurrens på en dynamisk marknad 
leder till att ett företag handplockar personal från konkurrenter för att få en viss kompetens. 

Vad gäller omgivningens direkta påverkan på var kunskap systematiskt tas upp i företag visar 
en undersökning av McAdam och Reid (2005) att interaktionen med kunder spelar en viktig 
roll för SMF. Leverantörer och konkurrenter anses däremot vara en betydligt mindre viktig 
faktor. Avseende konkurrenter ser vi att det kan förklaras med att det är svårare för mindre 
företag att jämföra sig med och finna information om konkurrenter. Undersökningar gällande 
exempelvis marknadsandelar är ofta kostsamma, vilket gör det svårt för SMF att ha god 
kännedom om sina konkurrenter.  

3.4.3 Kunskapsprocessen 
Modellens inre streckade cirkel illustrerar kunskapsprocessen, som representerar själva 
processen i kunskapshanteringen. Kunskapsprocessen beskriver de olika stegen från att ny 
kunskap skapas, fram till att den sprids och överförs i hela organisationen. I Holsapple och 
Joshis ursprungliga modell finns ingen vald definition över kunskapsprocessens olika 
beståndsdelar och vi väljer därför att se därför till några olika modeller över 
kunskapsprocessen och sammanfatta dessa i en egen figur.  

Ett antal olika kategorier inom kunskapsprocessen har presenterats och modifierats genom 
åren, varav Holzner och Marx (1979, i Alavi och Leidner, 2001) skapade en av de äldre 
modellerna. Denna modell är fortfarande aktuell och har mycket gemensamt med nyare 
modeller. Den baseras på fyra moment vilka påverkar varandra och skapar en process. Dessa 
är skapande och anskaffande av kunskap, förvaring och framskaffning av kunskap, överföring 
och delgivenhet av kunskap samt användandet av kunskap. 

Nonaka och Takeuchi (1995) har utvecklat kunskapsprocessen med den så kallade SECI-
spiralen. SECI är engelska förkortningar av de fyra ingående momenten: socialisering, 
externalisering, förbindelse och internalisering, vilka tillsammans fullbordar cirkeln för 
kunskapsutveckling. Socialiseringsfasen har som syfte att förflytta den implicita kunskapen 
individer emellan för att sedan realiseras i praktiskt arbete i externaliseringsfasen. Därefter 
ska de explicita kunskaperna förbindas med de underförstådda för att slutligen resultera i ny 
kunskap hos de anställda.  

Vidare finns det forskare som till exempel Egbu, Haru och Renukappa (2005) och Valkokari 
och Helander (2007) som betonar betydelsen av att lägga till moment som innebär hur 
kunskap identifieras och kartläggas, i kunskapsprocessen.  
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Baserat på föreslagna processer för kunskap inom företag är det tydligt att beståndsdelarna i 
de olika processerna i stort sett motsvarar varandra. Vi väljer att använda oss av 
benämningarna kunskapsgenerering, kunskapskodning och kunskapsrealisation, (Grover och 
Davenport, 2001) eftersom att vi ser att övriga beskrivningar av kunskapsprocessen inryms i 
dessa benämningar.  

 Grover,Davenport  
(2001) 

Holzner,Marx 
(1979) 

Nonaka,Takeuchi 
(1995) 

Egbu et al (2005)  Valkokari,  Helander 
(2007) 

Kunskapsgenerering  Skapande och 
anskaffande av 
kunskap,  
Förvaring och 
framskaffning av 
kunskap 

Socialisering  Identifiering av 
kunskap,  
Tillvaratagande av 
kunskap 

Förtydligande av 
kunskap och 
gemensam kunskap,  
Skapande och 
förnyelse av kunskap  

           

Kunskapskodning  Överföring och 
delgivning av 
kunskap 

Externalisering,  
Förbindelse 

Förvaring av 
kunskap,  
Kartläggning av 
kunskap 

Delgivning av 
kunskap 

            

Kunskapsrealisation  Användandet av 
kunskap 

Internalisering  Spridning av 
kunskap 

Beslutsfattande och 
användande av 
nätverk 

Figur 5. Kunskapsprocessens beståndsdelar 

Forskning visar att de SMF som uppmärksammar kunskapsprocessen har konkurrensmässiga 
fördelar jämfört med de som inte gör det. Exempel på bevisade positiva effekter av att arbeta 
formellt, men även i viss utsträckning informellt, med kunskapsprocessen är förbättringar i 
effektivitet, beslutsfattande, kompetens, lärande och innovation. (Higgins, 2009; Supyuenyon 
et al, 2009) Det har visat sig speciellt viktigt för just SMF att använda sig av 
kunskapsprocessen då de karaktäriseras av stor innovationspotential på grund av deras fokus 
mot nischmarknader. SMF har generellt nära relationer till kunder och leverantörer, där det 
finns ständiga påtryckningar, från primärt kunderna, till att kontinuerligt arbeta för att 
förbättra produkter och tjänster samt arbetsmetoder. (Supyuenyong et al 2009) 

Utifrån de tre generella kategorierna i kunskapsprocessen: kunskapsgenerering, 
kunskapskodning och kunskapsrealisation, redogörs här för de särdrag som har identifierats 
hos SMF i förhållande till kunskapsprocessen. 

3.4.3.1 Kunskapsgenerering  
Den första kategorin i kunskapsprocessen beskriver hur kunskap skapas och identifieras i 
företag. Skapandet av kunskap sker på många olika sätt, däribland omedvetet bland de 
anställda genom informella möten och genom diverse medvetna initiativ från 
företagsledningen. (Egbu et al, 2005) Distinktionen mellan det gemensamma och det 
individuella lärandet, där de olika syftena med lärandet beroende på om det är i företagets regi 
eller i en individs personliga intresse är viktigt att särskilja, för att kunna hålla fokus på 
företagets nödvändiga lärande (Spender och Scherer, 2007; Nonaka 1994). Distinktionen 
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underlättar vidare hanteringen av kunskapsskapandet där den nya kunskapen bör eftersträvas 
till att både förbättra de anställdas kompetens och företagets prestationsmöjligheter. 

Kunskap distribueras oundvikligt i SMF genom det informella sätt som det produceras på. De 
anställdas perceptioner, erfarenheter och attityder resulterar i ett kontinuerligt skapande av 
kunskap, vilket blir en del av den dagliga affärsverksamheten, genom interaktioner människor 
emellan och ett lärande genom praktikbaserade uppgifter. (Higgins, 2009) Kunskap skapas 
alltså naturligt i den dagliga verksamheten i diverse sociala sammanhang tillsammans med det 
praktikbaserade lärandet, som innebär ett självständigt lärande genom praktiska övningar.  

SMF karakteriseras som platta och flexibla organisationer med informella och dynamiska 
strukturer. Detta bidrar naturligt till en öppen arbetsmiljö och en känsla av tillhörande och 
pålitlighet bland de anställda jämförelsevis med större företag. Denna organisationskultur 
uppmuntrar således skapandet av implicit kunskap i socialiseringssammanhang och informella 
möten som spontant inträffar på arbetsplasten. (Supyuenyong et al 2009)  
 
Det saknas ofta någon form av utvecklingsagenda för personalen i SMF där exempelvis 
utbildningskurser inte är särskilt vanligt förekommande på grund av resursbrister. 
(Supyuenyong et al, 2009, Wong och Aspinwall, 2005) Detta kan slutligen resultera i att ny 
kunskap inte kommer att genereras, till exempel om inte ny personal förvärvas. Wong (2005) 
fastställer att en väl genomtänkt rekryteringsprocess är kärnan för framgång ett i ett mindre 
företag. I SMF är rekryteringsprocessen ett viktigt verktyg för att tillhandahålla företaget ny 
kunskap och kompetens. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig denna nya kunskap är 
dock att personalen som anställs är benägen att dela med sig av vad den kan.    

SMF har generellt svårt att hålla sig uppdaterade med den snabba utvecklingen av 
kommunikationsteknik, ICT, och lyckas därför inte alltid utnyttja IT-fördelarna i 
kunskapshanteringen till fullo. (Egbu et al., 2005) Detta beror återigen delvis på begränsade 
finansiella resurser och tidsbrist. 

Kunskapsgenereringen i SMF ska sammanfattningsvis sägas vara primärt implicit och av 
informell typ. Den explicita kunskapen uttrycks i och med de anställdas roller och i artefakter 
som till exempel dokument och produkter. En gemensam utarbetad terminologi över 
kunskapsprocessen är i de flesta SMF inte närvarande. 

3.4.3.2 Kunskapskodning 
Den andra kategorin i kunskapsprocessen beskriver hur kunskap kartläggs, överförs och 
förvaras i ett företag. Detta steg i processen är viktigt att förstå för att kunna avgöra vilka 
typer av kunskaper som finns på en arbetsplats, både i implicit och i explicit form. Det krävs 
vidare olika typer av resurser för att kartlägga de kunskaper som existerar. I SMF är det därför 
ofta svårt att förverkliga kartläggningen, beroende på begränsade finansiella resurser. Att 
avsätta tid för att låta sina anställda förbättra sin kunskap och kompetens är också en viktig 
prioritet som inte alltid är möjlig att förverkliga. Det gäller alltså för SMF att utnyttja sina 
andra resurser i största möjliga utsträckning för att sedan kunna överföra kunskap personal 
emellan.  

Vi har valt att använda oss av en modell av Boeglin (1992, i Lehmann och Lehner, 2005) som 
visar hur den implicita kunskapen överförs mellan två parter. Vi anser att modellen 
pedagogiskt förklarar hur ett företags inneboende kunskap överförs mellan individer i ett 
företag, beroende på vilka incitament som föreligger. Anledningen till varför just den här 
modellen valdes är att den visar hur kommunikationen mellan människor, med deras 
möjligheter och attityder till att vilja dela med sig av kunskap till varandra, är beroende av 
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olika faktorer. Den visar att ledningen i ett företag kan påverka kunskapsöverföringen genom 
diverse incitament och där sätten kommunikationen sker på är en avgörande faktor i hur 
effektivt kunskapen överförs. I och med att SMF präglas av informella och flexibla strukturer 
bidrar det till att personalen kan antas vara mer benägna till att delge varandra sina kunskaper. 
(Egbu et al., 2005).  
 
Vi anser att det är strategiskt för SMF, mot bakgrund av deras begränsade resurser och 
flexibla organisationsstruktur, att de förstår de bakomliggande motiven till 
kunskapsöverföring och kommunikation mellan anställda. Boeglins modell hjälper oss att 
illustrera kunskapsöverföringsprocessen och hur den implicita kunskapen omvandlas till 
explicit, och därmed blir användbar för hela företaget och inte bara en individ.  
 
 

 

Figur 6. Boeglins modell över kunskapsöverföring (2002) 

Ledarskapsproblemet associeras med en bristande vilja från avsändaren att dela med sig av 
sin kunskap och delvis av en attityd hos mottagaren att den inte behöver annan kunskap än 
den befintliga, vilken är en vanligt förekommande attityd bland specialister inom ett område. 
Att avsändaren inte vill dela med sig av kunskap bottnar ofta i att den personen uppfattar sin 
oumbärlighet som hotad om de delar med sig av sin unika kunskap vilket då skulle leda till 
mindre personlig makt. I SMF spelar organisationskulturen en central roll i vilka attityder som 
accepteras i det här sammanhanget och är vidare starkt korrelerat med vilken typ av 
lönesättning som tillämpas bland personalen. Är exempelvis en säljavdelnings lönesättning 
individuellt tillämpad finns det naturligt incitament för säljare att inte vilja dela med sig av 
sina försäljningsmetoder för att i förhållande till andra kollegor kunna sälja mer.  
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Kommunikationsproblemet från både avsändar- och mottagarsidan beror ofta på bristande 
kommunikationskanaler, men kan också bero på motsättningar i kulturella betingelser samt 
språksvårigheter mellan olika nationella språk respektive yrkesspecifika uttryck. Många SMF 
har kunder och leverantörer utspridda i olika länder, eftersom att de ofta är verksamma på 
nischade marknader, vilket kan leda till kommunikationssvårigheter på grund av fysisk 
distansering och olika modersmål. Vi väljer i denna undersökning att studera en 
teknikintensiv bransch där bland annat civilingenjörer och civilekonomer återfinns. Dessa för 
med sig olika yrkesspecifika uttryck och terminologier som kan vara svåra att förstå 
yrkesgrupperna emellan.  
 
Ledarskapsproblemet och kommunikationsproblemet är dock inte oberoende av varandra. Om 
en anställd är ovillig att dela med sig av kunskap, kan det också betyda att den faktiskt inte i 
alla situationer har kompetens i frågan för att dela med sig. Därför är det viktigt att ledningen 
inte vidtar åtgärder innan de vet den bakomliggande orsaken till en anställds handlande. Det 
är dock komplicerat att förstå och reagera när inte sanningen alltid kommer fram och därför är 
det nödvändigt för SMF, som vill lösa sådana här problem, att våga avsätta tid och uppmuntra 
anställda till att föra fram sina respektive känslor och önskemål i vad de känner att de vill 
utvecklas inom, för att ledningen ska visa att den tar sådana här problem på allvar. 

3.4.3.3 Kunskapsrealisation  
Den tredje kategorin i kunskapsprocessen beskriver hur kunskap överförs och används mellan 
ett företags anställda. Boeglins modell är högst aktuell även i detta skede av 
kunskapsprocessen då Nonaka och Takeuchi (1995) hävdar att företag blir framgångsrika 
först när de kan omvandla den implicita kunskapen till explicit.  

Den huvudsakliga utmaningen i det här skedet av kunskapsprocessen är att finna arbetssätt 
som upptar den existerande implicita kunskapen innan den försvinner eller glöms bort. Detta 
gäller speciellt de företag som arbetar mycket i projekt. En projektgrupp består av 
sammanslagningar av personal med specifika kompetenser och när projektet är slutfört 
tenderar kunskapen som är förvärvad under den tiden att försvinna från företagets 
kunskapsbank, då bristande dokumentering är en av anledningarna till det. (Wong 2005) 

Genom att se till Holsapple och Joshis (2002) modell över kunskapshanteringens 
beståndsdelar går det att utläsa att kunskapsprocessens sista steg, kunskapsrealisation är 
övergången till själva utförandet av kunskapshantering, som i modellen är den streckade 
linjen mellan kunskapshantering och de tre influensområdena. Därför blir beskrivandet av 
kunskapsrealisation i SMF nära kopplat till beskrivningen av det praktiska utförandet av 
kunskapshantering i SMF. Inom just detta område finns dock begränsad forskning, och få 
konkreta förslag på vilka strategier och verktyg som är användbara för SMF har genererats. I 
nästa del, kunskapshantering i praktiken, kommer vi därför att presentera allmänna metoder 
för hur företag, med SMF i fokus, mer praktiskt kan arbeta med kunskapshantering.   

3.4.4 Kunskapshantering i praktiken  
I modellen av Holsapple och Joshi representerar den heldragna yttre cirkeln det praktiska 
utförandet av kunskapshanteringen i en organisation, i förhållande till influensområdena och 
kunskapsprocessen. Vi presenterar nedan övergripande verktyg och strategier som kan 
tillämpas utifrån ett strategiskt perspektiv, baserat på vad som generellt återfinns i litteraturen 
vid praktisk kunskapshantering, och i viss utsträckning i SMF. Viktigt att ha i åtanke är att 
kunskap är en resurs som inte kan plockas ur sitt sammanhang utan måste förstås i den givna 
kontext där den har producerats, (Kalling och Styhre, 2003, s.136), och detta faktum bidrar 
därför också till den allmänna presentationen av de praktiska tillvägagångssätten. 
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Vi har så här långt i teoriavsnittet kunnat konstatera att kunskapshantering till stor del handlar 
om att formalisera och strukturera kunskaper inom företag. Samtidigt präglas SMF i stor 
utsträckning av informella och dynamiska strategier, vilket antyder att kunskapshantering inte 
är ett typiskt utarbetat koncept för just SMF. Forskning visar dock att SMF faktiskt använder 
sig av kunskapshantering, men på grund av dess karaktäristika i mer informell form.  

Den praktiska implementeringen av kunskapshantering realiseras delvis genom tekniska 
lösningar. Vi har dock i inledningskapitlet avgränsat oss till att inte ta den tekniska aspekten 
av kunskapshantering i beaktande. Därför presenterar vi under denna rubrik verktyg för 
kunskapshantering, vilka kan anses relevanta för SMF med hänsyn till tillgången på materiella 
resurser, utan att lägga större fokus på informationsteknik. Vi bortser dock inte helt från 
denna aspekt utan belyser kort användningen av informationssystem. 

3.4.4.1 Informationssystem 
Informationssystem har som funktion att stödja och omvandla kunskapsprocessens olika 
moment till praktiskt hanterbar information.  Många företag har realiserat detta genom att 
skapa speciellt designade informationssystem för spridning och integrering av kunskap. 
Samtidigt bidrar informationssystemen till en mer transparent kommunikation och effektivare 
hantering av de stora mängderna information. (Alavi och Leidner, 1999)  

Informationssystemen är dock inte särskilt tillämpbara därför att de är primärt normativa i sin 
utformning och ofta saknar utrymme till reflektivt lärande hos de anställda. Användandet av 
informationssystem optimeras sällan då organisationer ofta saknar en sammanhängande 
förståelse för kunskapshanteringen. Det bidrar således till en enkelspårig användning av 
systemen då de inte ger utrymme för skapandet av ny kunskap utan bara förflyttningen av 
kunskapen mellan individer och grupper inom ett företag. (Wiig, 1997; Rubenstein-Montano 
et al 2001) Det finns dock inte mycket dokumentation över huruvida och i sådant fall i vilken 
utsträckning som SMF använder sig av informationssystem. Vi tror att det delvis kan bero på 
de platta och flexibla organisationsstrukturerna som bidrar till att behovet av 
informationssystem inte anses nödvändigt och delvis kan det bero på begränsade resurser, där 
både tidsbrist och likvida medel inte finns tillgängligt, och därmed inte motiverar för en 
implementering av ett informationssystem.  

3.4.4.2  Strategier för kunskapshantering 
Organisationer försummar ofta att integrera kunskapshanteringsaktiviteter i den övergripande 
organisationsstrategin. Detta leder till att kunskapshanteringen inte optimeras. Med 
utgångspunkt i ett ledningsperspektiv förutsätter det att kunskapshantering ses genom ett 
helhetsperspektiv. För att lyckas integrera kunskapshanteringen i organisationsstrategin 
behövs det utarbetade processer som innefattar både organisatoriska och kulturella aspekter.  

Det helhetliga angreppssättet mot kunskapshanteringen kan kategoriseras i fyra olika 
perspektiv, där samtliga kan relateras till kunskapsprocessen och influensområdena. De fyra 
perspektiven kommer att förklaras separat i styckena nedan. De två grundläggande och 
motsatta strategierna som företag tillämpar de olika perspektiven från är antingen kodning 
eller personifiering, vilka vi nämnde inledningsvis i teorin. Ett företag som använder sig av 
kodning förlitar sig på lagring av den explicita kunskapen genom tekniska lösningar och 
dokumentation. Vid processer när ett företags samtliga förvärvade kunskaper överförs till 
databaser blir det möjligt för de anställda att söka och använda sig av den kodifierade 
kunskapen. Har företaget personifiering som huvudsaklig strategi anser de att den mest 
effektiva metoden att överföra kunskap är genom direkt interaktion mellan människor. Den 
fokuserar på dialoger mellan individer, och inte kunskapsobjekt i databaser, därför att 
personifieringsstrategin menar att kunskap är för dynamiskt för att låsa in eller kategorisera i 
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system. Däremot kan kunskap spridas med hjälp av teknik, såsom telefon, videokonferenser 
och elektronisk post då nätverkandet är en central bult i personifieringsstrategin. (Hansen, 
1999; Alvesson, 2004) 

Perspektiv 1  Perspektiv 2  Perspektiv 3  Perspektiv 4 

Övervakning av 
kunskapsrelaterade 
aktiviteter 

Infrastruktur över 
kunskapshanteringen 

Organisering av 
kunskapsskapandet 

Optimera 
kunskapsvärdet 

Influensområde: 
Ledningsperspektiv 

Influensområde: 
Resursinfluensen 

Kunskapsprocessen 
Influensområde: 
Ledningsperspektiv 

Figur 7. Fyra perspektiv över kunskapshanteringen 

Det första perspektivet fokuserar på att ledningen i ett företag ska kunna övervaka alla 
kunskapsrelaterade aktiviteter. Detta kan exempelvis göras genom att kartlägga olika 
avancerade arbetsprocesser och kategorisera olika kunskapsområden per avdelning. Ett 
praktiskt exempel kan vara att skapa tydliga arbetsbeskrivningar och manualer. Vidare bör 
diverse incitament implementeras för att stimulera kunskapsöverföring och ett ökat 
användande av individuella kunskaper. Omstruktureringar och förändringar på arbetsplatsen 
ska anpassas till organisationskulturen och naturligt skapa utrymme för kunskapsgenerering. 
(Wiig, 1997) 
 
Det andra perspektivet syftar till att skapa och upprätthålla en infrastruktur över 
kunskapshanteringen. Hur ett företag väljer att arbeta med detta beror mycket på redan 
existerande infrastruktur. Detta perspektiv är därför väldigt situationsberoende och svårt att 
generalisera men ett praktiskt exempel är att etablera en uppsättning roller med ansvar för 
olika kunskapsrelaterade uppgifter. Samtliga roller bör innehålla både teknisk expertis och 
intuitiva färdigheter för att möjliggöra transformeringen från implicit kunskap till explicit. 
Ytterligare ett exempel är att skapa en kunskapskarta i företaget där insatser krävs för att koda 
den fragmenterade kunskapen som varje individ äger. Utmaningen ligger således i att sätta 
ihop varje anställds kompetens till en enhetlig kunskapsdatabas. Detta har visat sig vara en 
effektiv metod i projektsammanhang där det finns tydligt uttryckta mål. För att konstruera en 
kunskapskarta i ett givet sammanhang inleder man med att identifiera vilka kompetenser som 
är nödvändiga. Sedan definierar man i detalj vilka typer av kunskaper som är kritiska för varje 
roll. För att placera rätt individ på rätt position behöver man veta varje individs 
prestationsförmåga. Det kan i sig vara en relativt svår uppgift att kartlägga men finner ett 
företag sätt att kartlägga individers kompetenser och kunskaper, är det bara att placera ut dem 
på rätt plats. (Davenport och Prusak 1998) Vi tror exempelvis att kunskapskartor kan vara en 
metod för SMF att tillämpa då chefer i små företag ofta anser sig veta vad den anställda kan 
vilket i sin tur inte betyder att de anställda sinsemellan vet det.  

Det tredje perspektivet återfinns i kunskapsprocessen, där förnyandet, organiseringen och 
förändringarna av kunskapstillgångarna står i centrum, och primärt stimuleringen av 
kreativitet och idérikedom, genom att uppmuntra nytänkande och avsätta arbetstid för 
personlig utveckling. Som tidigare beskrivit under rubrik ”Kunskapskodning” behöver 
människor motiveras till att delta i kunskapsöverföringsprocesser. De olika strategierna 
förutsätter dock anpassade motiveringssystem för att förverkliga kunskapsspridningen. 
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Arbetar ett företag primärt med kodning, behöver de utveckla ett system som uppmuntrar 
människor att skriva ner vad de vet för att kunskap ska bli synlig och tillgänglig. Arbetar 
företag utifrån personifiering, måste de istället skapa miljöer där de anställda kan delge 
kunskap mellan varandra på ett medvetet och strukturerat sätt. Mer om detta skriver vi om 
under rubrik ”Mötesplatser”.  

Det fjärde perspektivet kräver insatser för att optimera värdet på tillgångarna som har skapats. 
Kunskap skapas via dynamiska processer och för att optimera kunskapsvärdet måste 
processen således alltid vara i rörelse. Den gemensamt överenskomna ”best-practise” 
kunskapen inom företaget är ett bra utgångsläge. För att optimera kunskap bör en offensiv 
strategi antas där man utmanar den nuvarande produktportföljen med mera kunskap. (Wiig, 
1997) SMF har generellt mycket påtryckningar från sina begränsade kundsegment och borde 
därmed vara vana med att ständigt arbeta fram förbättringar och utveckla organisationen.  

3.4.4.3 SingleLoop respektive DoubleLoop lärandet 
Kunskap och kompetens skapas genom lärande. För att lärandet ska bli bestående krävs det 
utrymme för reflektion i kunskapsprocessen. Den vanligaste formen av lärande kallas för 
single-loop lärande och beskrivs som ett adoptivt inlärningssätt. En individ anpassar sig alltså 
till rådande arbetssätt och normer och utför uppgifter på samma sätt som de alltid har blivit 
lösta. Single-loop lärandet ser således inga alternativa arbetsmetoder eller lösningar på 
problem som uppstår. När en individ eller ett företag inser att de måste ifrågasätta rådande 
föreställningar och värderingar är det början till ett double-loop lärande, som vill korrigera 
brister, för att framöver kunna utföra det man gjort tidigare ännu bättre. Double-loop lärandet 
innebär också att en individ formulerar nya frågor gentemot sina arbetsuppgifter och betraktar 
sina handlingar ur andra perspektiv, genom exempelvis reflektion. (Argyris, 1999, s. 67-69) 
Dagens förutsättningar som gäller SMF på marknaden ställer krav på att de kontinuerligt kan 
möta kundernas behov. Samtidigt som företagen arbetar för att tillgodose sina kunder med 
vad de behöver måste personalen också få vad de behöver, för att företagen överhuvudtaget 
ska bli framgångsrika på marknaden. Att erkänna double-loop lärandets betydelse och därmed 
omsätta tankesättet till praktiskt handlande blir därför ett effektivt verktyg i utvecklingen av 
personalen. (Choueke och Armstrong, 1998) 

3.4.4.4 Kunskapsrelaterade aktiviteter  
Externa nätverk, (communities of practise), innebär ett lärande genom nätverk där flera 
organisationer inom samma bransch eller intresseområden delar med sig av kunskap som en 
alternativ metod för att utveckla sina organisationer. Graden av deltagande är avgörande för 
hur mycket kunskap som kan distribueras och påverkar också i vilken form den absorberas. 
Teorierna om externa nätverk utgår från att kunskap är dualistisk och därmed bestående av 
både hårda och mjuka aspekter. (Hildreth och Kimble, 2005) Den hårda aspekten är 
densamma som den explicita kunskapen och den mjuka aspekten är densamma som den 
implicita kunskapen. Utmaningen med kunskapshanteringen i SMF genom externa nätverk 
och kunskapens dualistiska natur är därför ett faktum. Den attraktiva kunskapen är generellt 
koncentrerad till några få anställda i mindre företag och nätverken baseras på personliga 
relationer, vilket ofta leder till den förvärvade kunskapen i nätverken inte kommer företagen 
tillhanda i tillräckligt stor utsträckning. (Valkokari och Helander, 2007) För att övervinna 
denna problematik är det fördelaktigt för företag att behandla kunskap som en attraktiv 
tillgång, likaväl som en produkt eller tjänst på en marknad. (Davenport och Prusak, 1998) 

Andra mötesplatser för anställda där kunskap får frodas är olika typer av forum och 
seminarium. Ett forum är ett sätt för anställda att hålla kontakt med varandra mellan formella 
möten och kan ske både internt som externt, fysiskt som virtuellt. Ett seminarium har alltid ett 
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syfte och hålls alltid under en begränsad tid med begränsat antal anställda. Syftena med olika 
seminarium varierar beroende på vad det är som ska diskuteras. (Wiig, 1997) 

Inhyrd kompetens via exempelvis externa konsulter är vanligt förekommande i SMF. Inhyrd 
kunskap innebär i praktiken att man får tillgång till en kunskapskälla. Under den relativt korta 
tidsperiod en konsult är inhyrd finns inte möjlighet att ta tillvara på all kunskap som konsulten 
äger. Därför är det av yttersta vikt att företag verkligen vet vad de behöver och vill ha ut av 
konsulten för att maximera nyttan av att betala för inhyrd kompetens. (Davenport och Prusak, 
1998) 

Mentorskap är ett viktigt träningsredskap för att som individ kunna utvecklas i sin yrkesroll. 
Ett mentorskap syftar till att stödja och vägleda någon till en bättre karriär genom personlig 
interaktion med någon man ser upp till. Ett mentorskap kan leda till en påskyndad 
kompetensutveckling och ökad trygghet i yrkesrollen. (Hunt och Michael, 1983) 

3.5 Sammanfattning teoretisk genomgång 
I den teoretiska referensramen finns tre huvudområden som relateras till varandra; 
karaktäristika för små och medelstora företag, kunskapshanterings influensområden samt 
kunskapsprocessen. Inledningsvis valde vi att visa att kunskapshantering i ett företag påverkas 
av inre och yttre faktorer i en något förenklad modell. Vi menar att influensområdena i stort 
kan liknas vid yttre faktorer och kunskapsprocessen den inre kunskapen.  

Ett viktigt sammanfattande särdrag för kunskapshantering i SMF är att de generellt präglas av 
informella strukturer, vilket gör att vi inte kan förvänta oss att de studerande företagen 
använder sig av kunskapshantering i dess formella form. Det innebär att de inte använder sig 
av formella processer eller terminologier från kunskapshanteringskonceptet. Genom att 
relatera influensområden och kunskapsprocesser inom kunskapshantering till de specifika 
förutsättningar som råder i SMF har vi sammanställt en teoretisk bas för kunskapshantering i 
SMF. En del forskning finns inom området, vilken vi använt för att sammanställa dessa 
teoretiska förutsättningar. I vissa fall gör vi dock antaganden baserad på annan relevant 
forskning. I följande tabell lyfter vi fram vad vi ser som mest framträdande ur teoribasen och 
beskriver det sedan kortfattat i text. Vidare är det dessa framträdande aspekter som vi kommer 
lyfta i den empiriska redogörelsen för de två studerade företagen. 
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3.5.1 Resursinfluenser  

Influensområden/ 
Karaktäristika i 
SMF 

Kunskapsresurser  Kultur Infrastruktur Artefakter  Syfte och 
strategi 

Personifierat, 
enväldigt ledarskap 

   Chefs 
inställning 
till 
kunskaps‐
hantering 
viktigt  

  

Begränsade 
resurser 

Användning av 
databaser för 
kunskapshantering 
i liten utsträckning 

Bristande 
användning av 
databaserade 
system 

  

Platta, flexibla 
strukturer 

   Färre 
incitament till 
att formellt 
och explicit 
uttrycka intern 
information 

  

Stor 
innovationsförmåga 

   Möjlighet 
att vara 
innovativ 
positivt för 
kunskaps‐
hantering 

  

Informella, 
dynamiska 
strategier 

Fokus på 
människor 

Få funktioner 
vilket innebär 
enklare form av 
koordinering av 
resurser och 
aktiviteter 

Konkretiserar 
information 
och kunskap i 
liten 
utsträckning 

  

Operationella 
snarare än 
strategiska verktyg 

   Syfte och 
strategi 
inte alltid 
formellt 
uttryckta 

Figur 8. Sammanställning över SMFs resursinfluenser 

Generellt leder SMFs brist på resurser till att de har större möjligheter att arbeta med 
kunskapsspridning via människor än med hjälp av diverse materiella resurser såsom 
databaserade system. Det ligger även nära de informella strukturer som råder i SMF att i 
första hand sprida kunskap via de människor som finns i företaget. Här ser vi att 
personifieringsstrategin därmed bör vara tillämpad i större utsträckning än kodningsstrategin i 
denna typ av företag. Vad gäller organisationskulturen i SMF är den till stor del beroende av 
ledarskapet, då SMF karakteriseras av ett personifierat enväldigt ledarskap. Det innebär att 
chefen har stort inflytande över den kultur som skapas, och därmed över huruvida denna 
kultur stödjer effektiv kunskapshantering. En kultur som stödjer kunskapshantering är bland 
annat en kultur som stimulerar samarbete och innovation (Wong, 2005). Infrastrukturen har 
som syfte att formellt organisera människorna i en organisation. Här medför SMFs brist på 
resurser och informella karaktär att de troligtvis inte etablerar funktioner för 
kunskapshantering, utan att ansvarsfördelning av kunskapshantering snarast anpassas till att 
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passa den specifika verksamheten.  Även här ser vi att den rent tekniska infrastrukturen kan 
antas vara bristfällig på grund av bristen på finansiella resurser. Gällande artefakter i form av 
exempelvis dokument och manualer gör vi en koppling till SMFs informella karaktär och 
platta struktur vilket innebär korta beslutsvägar och få funktioner. Även SMFs operationella 
snarare än långsiktiga strategier leder till att information formaliseras och konkretiseras i 
relativt liten utsträckning. De sista influensområdena syfte och strategi innebär att 
framgångsrik kunskapshantering ska överensstämma med företagets övergripande vision och 
långsiktiga strategi (Holsapple och Joshi, 2002). Då SMF är operationella snarare än 
strategiska är det möjligt att strategier, visioner och målsättningar inte nödvändigtvis är 
formellt uttryckta och integrerade i företaget.   

3.5.2 Ledningsperspektivet och omgivningsinfluenser 

Influensområden/Karaktäristika i SMF  Ledarskap Koordinering Mätning  Omgivning

Personifierat, enväldigt ledarskap  Personliga 
egenskaper hos 
chefen har stor 
påverkan på 
kunskaps‐
hanteringsstrategi 

  

Stort beroende av litet antal kunder 
och marknader 

Interaktion 
med kunder 
viktig för 
kunskaps‐
hantering 

Platta, flexibla strukturer Personliga 
egenskaper hos 
chefen har stor 
påverkan på 
kunskaps‐
hanteringsstrategi 

Behov av 
mätbarhet, 
dock i 
mindre 
omfattning 

  

Informella, dynamiska strategier  Informella roller 
gällande 
ansvarsområden 
avseende 
kunskap 

  

Figur 9. Sammanställning över ledningsperspektivet och omgivningsinfluensens påverkan på SMF 

Ledarskapet är viktigt för arbetet med kunskapshantering i en organisation, bland annat 
genom att en chef ska agera som förebild och på så sätt exemplifiera önskvärt beteende 
(Hudson et al, 2001). Speciellt i SMF blir ledarskapet viktigt, eftersom att dessa företag 
karakteriseras av ett personligt ledarskap. Ledarskapsstilen blir därmed viktig för arbetet med 
kunskapshantering. Eftersom att ledarskapet i SMF ofta är enväldigt innebär det även att den 
individuella chefens syn på kunskapshantering blir avgörande för om någon sorts strategi för 
kunskapshantering finns i företaget. Koordineringens funktion är att analysera företagets 
resurser och val av aktiviteter (Holsapple och Joshi, 2002). Det kan exempelvis vara att 
allokera finansiella resurser mellan kunskapshanteringsaktiviteter såsom utbildning, 
reflektionstid eller konferenser. Inom SMF är dock roller och ansvarsområden ofta informella, 
vilket gör att det kan saknas övergripande koordinering av resurser kopplat till 
kunskapshantering. Detta blir speciellt tydligt gällande koordinering av ansvarsområden på 
vissa personer. Relaterat till beskrivningen av Chief Knowledge Officer, CKO, i 
problembakgrunden blir det tydligt att ett litet företag varken har behovet eller resurserna att 
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vara lika detaljerad i koordineringen av ansvarsområden. Vidare måste aktiviteter och resurser 
vara mätbara för att kunna bedömas, och vad gäller mätning inom SMF ser vi vissa 
svårigheter. Det är i många fall svårt att mäta olika resurser och aktiviteter och koppla dem till 
finansiella resultat, speciellt för SMF som kanske inte har tiden till att finna måttstockar. 
Behovet finns antagligen, men med tanke på den informella struktur som råder har ett SMF 
antagligen lättare att övervaka aktiviteter utan att använda sig av kvantitativa data.  

Den omgivningsinfluens som visat sig ha speciellt stor inverkan på SMF är kunderna. SMF är 
generellt beroende av ett mindre antal kunder vilka står för stora volymer och därför har stort 
inflytande över företagets produktion, och därmed behov av kunskap. Leverantörer och 
konkurrenter har visat sig vara en mindre viktig faktor. (McAdam och Reid, 2005) Angående 
konkurrenter kan vi se en koppling till att SMF har begränsade möjligheter att genomföra 
marknadsundersökningar och därmed sämre kännedom om sina konkurrenter. 

3.5.3 Kunskapsprocessen 

  
Karaktäristika i SMF  Kunskapsgenerering Kunskapskodning Kunskapsrealisation/ 

Kunskapshantering i praktiken 

Begränsade 
resurser 

Utvecklingsagenda 
saknas ofta  sällan 
utbildning. 
Rekryteringsprocessen 
är central. Svårt hålla 
sig uppdaterad med ICT. 

Mänskliga resurser 
snarare än finansiella 

 Personifiering 

Använder sig i liten utsträckning av 
informationssystem 

Platta, flexibla 
strukturer 

Öppen miljö   
Uppmuntrar överföring 
av implicit kunskap 

Mindre behov av 
informationssystem 

Informella, 
dynamiska 
strategier 

Kontinuerligt skapande 
av kunskap i daglig 
verksamhet. 
Kunskapsgenerering 
primärt implicit och 
informell 

Informell arbetsmiljö 
positivt för 
kunskapsspridning 
mellan människor 

Få formella ansatser till 
kunskapsrealisation 

Operationella 
snarare än 
strategiska verktyg 

Praktikbaserade 
uppgifter ("learning by 
doing") 

Generering, överföring och 
realisation sker huvudsakligen 
informellt i det dagliga arbetet. 

Figur 10. Kunskapsprocessen i SMF 

Kunskapsgenerering i SMF kan sammanfattningsvis sägas vara primärt implicit och av 
informell typ. De platta organisationerna med informella strukturer leder generellt till en 
öppen arbetsmiljö med en känsla av tillhörighet bland de anställda. En sådan 
organisationskultur uppmuntrar skapandet av implicit kunskap i socialiseringssammanhang 
och informella möten på arbetsplatsen.  Kunskap skapas därmed huvudsakligen naturligt i den 
dagliga verksamheten vilket indikerar ett praktikerbaserat lärande. (Higgins, 2009)  

Ofta saknas någon form av utvecklingsagenda för personalen i SMF, vilket huvudsakligen kan 
härledas till resursbrister. Ett viktigt verktyg för att få tillgång till ny kunskap i SMF är via en 
genomarbetad rekryteringsprocess (Wong 2005). En förutsättning för att företaget ska dra 
nytta av nya kunskaper i och med nyrekrytering är därmed att den personal som anställs är 
benägen att dela med sig. 
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SMF har generellt svårt att hålla sig uppdaterade med den snabba utvecklingen av 
kommunikationsteknik, och lyckas därmed inte alltid utnyttja fördelarna av att använda olika 
IT-system vid kunskapshantering till fullo (Egbu et al., 2005) 

Den andra kategorin i kunskapsprocessen, kunskapskodning, beskriver hur kunskap kartläggs, 
överförs och förvaras i ett företag. Då SMF har begränsade resurser och primärt överför 
kunskap på ett informellt sätt är det viktigt att skapa bra förutsättningar för att överföra 
kunskap mellan personal. Av den anledningen valde vi att använda oss av en modell (Boeglin, 
2002, i Lehman och Lehner, 2005) som visar på kunskapsöverföring mellan individer. 
Modellen visar på problem kopplade till att individer antingen inte är villiga att dela med sig 
av sina kunskaper eller att lära sig av andra, samt problem kopplade till brister i 
kommunikationen mellan två individer. Speciellt i företag med specialister har forskning visat 
att det kan finnas en attityd bland individer som medför att de är mindre benägna att dela med 
sig.   

Den huvudsakliga utmaningen när det kommer till kunskapsrealisation är att finna arbetssätt 
som stimulerar upptagandet av de hos individer inneboende kunskaper. Då lite forskning 
resulterat i förslag på hur detta sker i SMF har vi valt att presentera ett antal relevanta 
praktiska aktiviteter för denna typ av företag. Detta inkluderar förutom nätverk, forum, 
utbildning och liknande aktiviteter även stimulerandet av double-loop lärandet, vilket är ett 
sätt för SMF att få ny kunskap genom det praktikbaserade lärandet.  
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4. Praktisk Metod 
”All vår kunskap består i att känna oss själva” 

Alexander Pope, 1688-1744 

I detta kapitel redogör vi för hur uppsatsen praktiskt har genomförts. Vi beskriver utförligt hur 
vi har gått tillväga avseende insamlingen och bearbetningen av primärdata. Det gör vi för att 
öka studiens trovärdighet gentemot läsaren. Genomgående diskuteras de praktiska frågor som 
uppkommit under studiens gång i relation till valda teorier och angreppssätt. Avslutningsvis 
redogörs för insamling och bearbetning av sekundärdata följt av en diskussion kring det.  

4.1 Val av angreppssätt 
För att kunna uppfylla studiens syfte, att identifiera hur små företag inom branschen 
elektronisk komponentindustri uppfattar och praktiskt arbetar med kunskapshantering, utgår 
vi från ett kvalitativt angreppssätt. Genom det kvalitativa angreppssättet når vi en ökad 
förståelse för hur SMF med sina typiska karaktärsdrag i förhållande till teorierna om 
kunskapshanterig kan omsättas till praktiskt handlande. Det krävs alltså att vi skapar oss en 
djupare förståelse av de undersökta företagens attityder till kunskap. Den kvalitativa 
forskningsstrategin tillåter bland annat forskaren att generera ny teori genom att förstå 
bakomliggande orsaker till ett fenomen då den fokuserar på hur individerna uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet. (Bryman och Bell, 2005, s. 40) Vi ämnar dock inte med denna 
studie att generera ny teori på området då vi har en mer empirisk ambition än teoretisk. Vår 
empiriska ambition är således att beskriva och jämföra undersökta företag för att på så sätt 
finna tendenser till hur små företag i branschen elektronisk komponentindustri arbetar med 
kunskapshantering. Vi anser därmed att kvalitativa intervjuer är det optimala 
tillvägagångssättet för att genomföra denna studie. Kvalitativa intervjuer är en effektiv metod 
för att upptäcka och nyansera erfarenheter från intervjupersonens verklighet. Genom intervjun 
får respondenten utrymme till att beskriva och förmedla sin upplevda arbetssituation med 
utgångspunkt från deras eget perspektiv och med egna ord. (Kvale, 1997) För att undvika för 
snäva svar från respondenten, då vi inte vet vilka svar vi kommer att få under 
intervjutillfällena, väljer vi att utföra semistrukturerade intervjuer. Fördelen med en 
semistrukturerad intervju i förhållande till en strukturerad intervju är att den semistrukturerade 
ger respondenten utrymme att utforma svaren på sitt eget sätt. Vidare blir intervjuprocessen 
mer flexibel när det inte finns en förutbestämd ordningsföljd på frågorna som måste följas.  
(Bryman och Bell, 2005, s.363) Vi anser därmed att den semistrukturerade intervjumetoden är 
den bäst lämpade för vår studie då den hjälper oss som forskare att undvika en viss grad av 
subjektivitet. Vi tycker dock att det ska nämnas att det finns flera olika metoder förutom semi 
strukturerade intervjuer vid ett kvalitativt angreppssätt som till exempel fokusgrupper, 
observationer och dokumentanalys, för att visa att intervjuer inte är det enda 
tillvägagångssättet.   

4.3 Motivering till val av empiriskt undersökningsobjekt 
Kunskapsresursen blir mest framträdande i företag som konkurrerar med produkter eller 
tjänster som är specialiserade efter kunders specifika behov. (Sveiby 1995, s. 16-19) Många 
små och medelstora företag har en kunskapsintensiv inriktning och är dessutom mer utsatta på 
marknaden för att de inte har finansiella resurser, välkända varumärken och stora kontaktnät i 
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samma utsträckning som stora företag. Vidare kan en distinktion göras inom kategorin små 
och medelstora företag där exempelvis tjänstekonsulter och revisionsbyråer fokuserar mer på 
skräddarsydda tjänster jämfört med producerande företag som är mer beroende av tekniska 
investeringar. Små och medelstora elektronikföretag består av relativt få anställda men de 
anställda har ofta en högre akademisk utbildning eller liknande vilket innebär att det finns 
mycket kunskap hos de anställda. Deras arbete består primärt i att hantera information med 
hjälp av sin egen kompetens. Det föreligger därför naturliga utmaningar i att skapa och 
överföra kunskap och kompetens från sina anställda då den existerar i många olika former och 
uttryck, och resurserna inte alltid finns. Små och medelstora elektronikföretag har dessvärre 
inte fått mycket utrymme i forskningen kring kunskapshantering varav vi väljer vi att fokusera 
denna studie på branschen elektronisk komponentindustri. Det är en diversifierad och 
konkurrensutsatt bransch med teknologiska element som en styrande del i deras verksamhet. 
De producerar avancerade och skräddarsydda lösningar till sina kunder och arbetar mycket 
mot forskning och utveckling.  

Vi utgick således från branschregistrets lista över registrerade företag i elektronisk 
komponentindustri i Sverige för att få en total överblick över marknaden. Vi undersökte hur 
många anställda samtliga 325 registrerade företag hade och slutade med en lista på 30 företag 
som uppfyller definitionen av små till medelstora företag. Vi valde sedan ut nio företag som 
representerade små respektive medelstora företag som vi bedömde som intressanta 
forskningsobjekt. Sedan förberedde vi noggrant en muntlig presentation som vi utgick ifrån 
när vi ringde upp företagen med tanke på de utmaningar som föreligger med att försöka få 
företagsrepresentanter positiva till att ställa upp i en studentstudie. I samband med samtalen 
redogjorde vi för vilka vi är och vilken akademisk institution vi representerade. Vi försökte 
sedan presentera syftet med studien på så sätt att företagen skulle känna att de också kan få 
någonting ut av att ställa upp. I samband med konstruerandet av intervjumanualen testade vi 
frågorna på varandra för att på så sätt uppskatta hur mycket tid som behövs för uttömmande 
svar. Detta resulterade i att vi i samband med telefonförfrågningarna var tvungna att be om 60 
minuter från chef och 45 minuter från anställd. Tre av de tillfrågade företagen var därför 
tvungna att tacka nej mot bakgrund av att de inte hade den tiden att avvara. Fyra andra företag 
upplevde sig inte intresserade eller vara rätt företag för vår undersökning då de hänvisade till 
att branschregistret inte var korrekt uppdaterade i vad deras företag faktiskt gjorde. Slutligen 
resulterade våra förfrågningar i att vi hade bokade intervjuer med två intresserade företag som 
passade in på vår intressekalkyl, varav ett av företagen tidigare har varit i kontakt med en av 
oss i andra studiesammanhang. Vi klargjorde att vi skrev studien utifrån ett 
ledningsperspektiv och därför önskade intervjua någon i ledningsgruppen som kände sig 
kvalificerad att besvara på frågor om kunskapshanteringen i deras företag. Vi bad också om 
att få intervjua några anställda för att få deras synvinkel på kunskapshanteringen från 
respektive roll de har företag. Vi blev således hänvisade till olika avdelningar inom företagen 
beroende på organisationsstruktur och rollfördelning. Detta resulterade i att totalt sex 
intervjuer bokades, tre per företag.  

De två företag som valde att delta i vår studie har 20 respektive 35 anställda. Det innebär 
således att dessa enligt definition är små företag. Enligt Europeiska kommissionen 
(www.europa.eu) har ett litet företag mellan 10 och 50 anställda och omsätter mellan två och 
tio miljoner euro. Vid vårt urval bland de 325 registrerade företagen inom elektronisk 
komponentindustri har vi avgränsat oss inom storlek på SMF. Kunskapshantering i stort 
handlar om att uppmuntra anställda till konstant förvärvning av ny kunskap vilket 
fördelaktigast sker med hjälp av strategier och verktyg som strukturerar och gör kunskap 
hanterbart (Spender och Scherer, 2007). Det gör att vi ser att underlaget för att undersöka 
kunskapshantering i väldigt små företag är tunt. I exempelvis mikroföretag är antagligen 
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behovet av explicit kunskap och formell dokumentation av intern kunskap väldigt annorlunda 
jämfört med ett företag med 100 anställda. För att kunna förvänta oss att det finns ett behov 
bland företagen att hantera kunskap på det sätt som kunskapshanteringsdefinitionen 
förutsätter ser vi att företagen måste innehålla åtminstone några olika funktioner eller 
avdelningar. Vi har därför uteslutit mikroföretag, och företag som är nära att definieras som 
mikroföretag, vid urvalet. Stora medelstora företag har även uteslutits, eftersom att 
egenskaperna i sådana företag är svåra att skilja från stora företag. Således har vi i urvalet 
fokuserat på små och medelstora företag, definitionsmässigt någonstans i spannet mellan 20 
och 100 anställda. Den access vi slutligen fick var till två företag som har färre än 50 
anställda, vilket innebär att de definieras som små företag. Då vårt ursprungliga syfte var att 
undersöka kunskapshantering i SMF innebar det att vi fick precisera syftet till endast små 
företag, eftersom att vi inte kommer kunna uttala oss angående medelstora företag. Vi anser 
dock att de teorier som behandlar SMF ändå är högst relevanta av två anledningar: Till att 
börja med är små företag en del av SMF vilket innebär att vad som gäller i SMF gäller i små 
företag. Vidare har både studieobjekten som vision att växa, vilket innebär att de (om visionen 
uppnås) är på väg att utvecklas till att bli medelstora företag. Denna aspekt måste beaktas då 
vårt delsyfte är att ge råd och rekommendationer till företagen. Våra rekommendationer måste 
därför baseras på vad som visats gällande för små men även medelstora företag.  

Vi förde länge en diskussion med varandra i huruvida de deltagande företagen skulle 
redovisas anonymt eller inte. Till slut beslutade vi oss för att företagen och respondenterna 
ska förbli anonyma i studien. Beslutet grundas på vår uppfattning i att vi kan få ärliga och 
uttömmande svar från respondenterna om de är anonyma samtidigt som vi respekterar deras 
integritet. Vi ämnar dock inte att fråga respondenterna om företagshemligheter men de 
deltagande företagens position på marknaden är signifikant och därför beslutet, i 
förebyggande syfte, att inte redogöra för någonting som skulle kunna anses vara intressant 
information för obehöriga. För att tydligt behålla distinktionen mellan de två undersökta 
företagen använder vi oss av pseudonym. Vi anser att det blir mer verklighetstroget och lättare 
att särskilja dem åt genom att använda sig av pseudonym istället för siffror eller versaler. Vi 
beslutade därför att kalla förtagen, genomgående i studien, för Komponenta respektive 
Elektronika.  

4.4 Insamlandet av primärdata 
Urvalsprocessen i vår studie grundades inledningsvis på val av undersökningsområde, alltså 
storlek på företag och bransch. Utifrån önskvärt marknadssegment, utforskade vi 
möjligheterna för vilka företag vi skulle kunna tänkas få intresserade av att delta. Hittills i 
urvalsprocessen styrde vi själva urvalet men, som i ovan stycke också nämnt, vilka specifika 
företag vi slutligen valde berodde på omständigheter vi inte kunde påverka i stor utsträckning. 
Givetvis påverkar sättet vi presenterar vår studie i viss grad men finns inte förutsättningarna i 
ett företag att avsätta tid till intervjuer kan vi inte påverka detta med tanke på studiens 
karaktär. Urvalet bland de företag vi ansåg intressanta skedde således relativt slumpmässigt. 
När vi slutligen hade fått de deltagande företagen klara, redogjorde vi återigen för studiens 
syfte för att försäkra oss om att vi fick respondenter som var positiva till ett deltagande och 
innehar en roll på företaget som motiverar deltagandet. Med tanke på kunskapshanteringens 
bredd och mångfald i relation till de tre intervjuer vi har per företag, bedömer vi det som 
viktigt att få informationsrika undersökningspersoner för att kunna nå ett djup och en helhet i 
vår förståelse. Vidare anser vi också att det är viktigt att undersökningspersonerna 
representerar en variation, i detta fall önskade vi både kvinnliga och manliga respondenter, 
samt att de arbetar på olika avdelningar. Därför frågade vi de båda cheferna på respektive 
företag vilka anställda de rekommenderade att vi borde intervjua. En sådan förfrågan kallas 
för ett snöbollsurval, där forskaren får hjälp från en individ till att finna andra individer 
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relevanta för undersökningen (Bryman och Bell, 2003). Vi anser inte att snöbollsurvalet har 
påverkat vår studie märkvärt eller negativt då de båda cheferna inte har så många anställda per 
avdelning att välja mellan och därför troligast tillfrågade de personer som fanns tillgängliga 
på kontoret under den vecka som vi genomförde intervjuerna. 

4.5 Intervjuguidens struktur och planering 
Uppsatsens teoriavsnitt lägger grunden för vår intervjuguide. Den ser vi som vårt verktyg för 
att försäkra oss om att vi inte glömmer att belysa viktiga delar under intervjuerna och ses av 
oss som ett konkret uttryckt för vad vi avser undersöka och analysera. Vidare är vi medvetna 
om att utformningen av intervjumanualen påverkar det slutliga resultatet, därför har den 
bearbetas noggrant i omgångar.  

Strukturerandet av guiden startade med att vi gjorde en enklare analysskiss, där vi diskuterade 
och skissade upp de teman och infallsvinklar som vi bedömer som centrala och viktiga för 
studiens syfte. Detta efter att Widerberg (2002) anser att det är mer strategiskt att tänka 
framåtskridande istället för att bara utgå från vad teorierna säger. Detta bidrog till att vi med 
grund i vårt teoretiska underlag och med studiens syfte i åtanke försökte tänka oss in i vad 
som skulle vara av intresse för både respondenterna och studiens resultat i konstruerandet av 
intervjuguiden. Vi använde oss också till viss del av Kvales (1997) sju steg över 
intervjuundersökningsprocessen. Denna process innefattar bland annat tematisering där vi 
började med att fråga oss själva vad vi ville få ut av intervjuerna och därefter delade upp 
intervjumanualen i olika teman, som allt eftersom kompletterades med mer utförliga frågor. 
Inledningsvis har vi grundläggande bakgrundsfrågor för att lära känna varje respondent bättre. 
Därefter kommer frågor grupperade efter lite olika teman, där vi slagit ihop snarlika områden 
som berörs i teoriavsnittet. Vi mottog även tips och idéer från vår handledare på hur den 
vidare kunde förbättras och konkretiseras utan att för den skull bli för snäv, då vi anser att 
kunskapshantering som koncept fördelaktigast bör ses utifrån ett helhetsperspektiv.  

Det är av största betydelse att intervjufrågorna som formuleras är översatta till ett språk som 
kan förväntas förstås av samtliga respondenter. (Ryen, 2004, s. 62) Då vi både intervjuar 
ledare och anställda blir detta extra viktigt för att inte exempelvis ledaren ska kan vara bekant 
med vissa akademiska uttryck men kanske inte den anställde. Annars kan det i sådant fall leda 
till felaktig och missvisande information om inte respondenten förstår vad vi efterfrågar.  

Intervjuerna kommer hos det ena företaget att utföras personligen av forskarna då de har sitt 
säte i Umeåregionen. Intervjuerna hos det andra företaget kommer dock att ske per telefon då 
företaget är verksamt på en ort i norra Sverige vi inte har möjlighet att resa till. Vi anser 
därför att det är viktigt att föra en diskussion kring för- respektive nackdelarna med olika 
intervjuformer för att de inte ska påverka studiens trovärdighet i och med att vi som forskare 
är medvetna om fallgroparna vid båda metoderna.   

Vid personliga intervjuer kan respondenternas svar påverkas av diverse faktorer hos 
intervjuaren som medför att respondentens svar blir subjektiva i förhållande till dennes 
inställning gentemot intervjuaren (Bryman och Bell, 2005, s. 372). Detta kan i sin tur leda till 
att intervjuaren får svar som egentligen inte är helt ärliga, beroende på vilka känslor 
respondenten har gentemot intervjusituationen. Detta fenomen är svårt att påverka utan det 
viktiga är snarare att som forskare vara medveten om respondentens subjektivitet och vara 
uppmärksam på kroppsspråk och dylikt. Fördelarna med personlig intervju är emellertid den 
direkta kontakten individerna i mötet känner. Det är lättare att observera oklarheter hos 
respondenten och på så vis ställa tydligare följdfrågor för att verkligen förstå vad 
respondenten vill förmedla.  



  41 

Telefonintervjuer saknar en personlig kontakt vilket kan leda till att respondenten inte öppnar 
sig i lika stor utsträckning som vid ett personligt möte. Detta kan resultera i missvisande 
information och begränsad tillgång på data. Fördelen med telefonintervjuer är att 
respondenten troligen håller sig mera saklig och inte påverkas av fysiska omständigheter. 
(Bryman och Bell, 2005, s. 141) 

4.6 Intervjuernas genomförande 
Innan intervjuerna ägde rum, under de två första veckorna i maj månad, skickade vi 
respondenterna ett utkast per e-post, där de centrala frågorna från intervjuguiden fanns med, 
för att förbereda respondenterna. I den redogjorde vi återigen för syftet med studien. Vi 
poängterade också att det inte finns något rätt eller fel svar på frågorna då vi ämnar med vår 
studie att få en förståelse för hur de arbetar och ser på kunskap.  

Inför varje intervju inledde vi med att be om tillstånd att få banda in intervjun. Vi valde att 
spela in intervjuerna för att inte riskera att glömma bort viktig information i efterhand och för 
att undvika att påverka datasammanställningen. Samtliga respondenter gav sitt medgivande 
till att vi spelade in intervjuerna. Vi kan dock inte med säkerhet veta huruvida respondentens 
svar påverkas av inspelningen. Efter den formella intervjun avslutade vi därför inspelningen 
för att fortsätta diskutera ämnet under mer informella former, samtidigt som vi summerade 
intervjun och dubbelkollade med respondenterna om vår uppfattning i stort överensstämde 
med deras. Vi upplevde inte att respondenternas inställning eller svar blev påverkade med 
anledning av inspelningen men det kan givetvis föreligga andra incitament hos 
respondenterna till utlämnande av information. Det är ingenting som vi noterade i sådant fall. 

Vi började i de båda företagen med att intervjua personen på ledningsnivå därför att 
intervjuguiden vi förberedde till ledaren har lite fler frågor än den vi använde till de anställda. 
Skillnaden mellan intervjuguiderna är enbart att den som är riktad mot ledaren innehåller 
frågor av informativ art som till exempel företagets infrastuktur, marknadsposition och kund- 
respektive leverantörsrelationer. Syftet med denna uppdelning och tillvägagångssätt är helt 
sonika att vi bedömde på förhand att respondenten på ledningsnivå, av naturliga skäl är, mer 
införstådd, än en anställd, i sitt företags övergripande strategier och målsättningar.  

Under intervjuerna vi hade med respondenterna från företaget i Umeå, Komponenta, var vi 
båda medverkande. Den ena av oss bar huvudansvaret för intervjun medan den andra förde 
anteckningar. Vi valde att genomföra intervjuerna enligt denna uppdelning för att koncentrera 
oss på varsitt moment. Vi anser vi att det underlättar om bara en person intervjuar 
respondenten för att undvika att prata i mun på varandra och på så vis framstå som 
oprofessionella. Vidare anser vi att anteckningar under intervjun är ett viktigt komplement till 
bandinspelningen där reflektioner och associationer kan vara sådant av intresse att notera 
inför de nästkommande momenten i studien. Vi kan inte heller veta hur respondenten 
upplever intervjusituationen varav vi utgick från ett förutbestämt tillvägagångssätt. Detta 
innebär dock inte att den ena var helt exkluderad från intervjun utan vid behov eller 
kompletteringar gjordes båda intervjuarnas röst hörd. Hur vi valde att lägga upp 
intervjuförfarandet baseras på tidigare erfarenheter från intervjuer. Vi har båda genomfört 
intervjuer i par under tidigare uppsatsarbeten och således kommit fram till att detta är en 
fungerande metod. Vi känner oss båda trygga i intervjuarrollen då vi har en tidigare plattform 
att stå på och har också båda lätt för att prata och anpassa oss till olika förutsättningar för att 
få tillfredsställande information.  

Telefonintervjuerna vi genomförde, på Elektronika, skedde på två olika sätt beroende på den 
tekniska utrustning vi hade tillgång till vid de olika intervjutillfällena. Den första, med en 
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person på ledningsnivå, deltog vi båda på genom en konferenstelefon. Vi informerade 
respondenten att vi båda var närvarande men utgick från samma strategi som vid de 
personliga intervjuerna. Dock går det inte i samma utsträckning som vid en personlig intervju 
att anteckna reflektioner under intervjutillfället. De andra två intervjuerna genomfördes av 
bara en av oss då de ägde rum via en stationär telefon utan högtalarfunktion. Vi bedömer 
dock, med tanke på att de var de sista intervjuer vi utförde att vi var ”varma i kläderna” och 
därmed kunde utföra dem självständigt. Däremot transkriberade personen som inte 
genomförde intervjun den omedelbart efteråt för att få direkt uppfattning om vad som sades, 
för att vi båda skulle veta vad vi hade för empiriskt underlag.  

Nedan presenteras en kort sammanställning av intervjuernas utförande, som kommenteras i 
rubriken under tabellen. Information om respektive respondent presenteras i nästa kapitel 
Empiri.  

  K1  K2  K3 E1 E2 E3 

Tid i minuter  60  80  60 60 45 50 

Intervjumiljö  Kontor, 
inga 
störelsem
oment 

Kontor, inga 
störelsemom
ent 

Konferensru
m, inga 
störelsemom
ent 

Telefon, inga 
upplevda 
störelsemom
ent 

Telefon, inga 
upplevda 
störelsemom
ent 

Telefon, inga 
upplevda 
störelsemom
ent 

Respondentens 
upplevda 
inställning 
gentemot 
studien 

Mycket 
positiv 
och 
tillmötesg
ående 

Mycket 
tillmötesgåen
de, 
intresserad, 
öppen och 
ärlig 

Intresserad 
av studien 

Eftertänksam 
och positiv 

Öppen och 
ärlig 

Intresserad 
av studien 

       

Figur 11. Intervjuernas genomförande 

4.7 Kritik mot primärdata 
Intervjuerna på Komponenta, som genomfördes personligen, anser vi genomfördes i en god 
miljö då vi satt avskilt i ett kontor respektive ett konferensrum utan störningsmoment som 
annan personal eller inkommande telefonsamtal. Vid telefonintervjuerna på Elektronika, 
försäkrade vi oss om att respektive respondent satt bekvämt och ostört innan vi påbörjade 
intervjun. Vi anser att det är ett rimligt sätt att försäkra oss, som inte fysiskt närvarande kan 
bedöma situationen, att vi trots allt har gjort vårt för att få respondentens totala 
uppmärksamhet. Vi upplevde aldrig under någon av telefonintervjuerna att respondenten var 
disträ eller samtidigt gjorde någonting annat via sin dator, vilket tyder på en trovärdig 
intervjumiljö och framförallt på ett engagemang från respondenterna. Samtliga respondenter 
på Komponenta och Elektronika uppfattade vi som tillmötesgående och positiva till studien 
men vi inser dock att de kan ha påverkats av oss, genom sättet som vi ställde våra frågor på 
till respondenterna. Vi försökte därför i största möjliga mån att inte styra intervjugången utan 
ge respondenten utrymme till reflektion och uttömmande svar. Respondenternas upplevda 
inställning gentemot studien anser vi har bidragit till de uttömmande och ärliga svar vi fick 
under intervjuerna och således påverkat studien i en positiv riktning.  

4.8 Transkribering och bearbetning av det empiriska materialet  
De bandade intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfällena, för att vi 
inte skulle glömma bort de reflektioner, känslor och uppfattningar vi fick under intervjun. 
Utöver det inspelade materialet, kompletterade vi också varje intervju med de anteckningar 
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som gjordes. Genom det här tillvägagångssättet bedömer vi att utgångsläget inför den 
empiriska redogörelsen är optimalt, där allt som sades och kändes finns dokumenterat. Vi 
bearbetade våra intervjudokument genom att systematiskt kategorisera respondenternas svar 
till specifika områden för att på så vis underlätta hanteringen av de stora mängder data vi 
hade. Utifrån vårt kvalitativa angreppssätt och subjektiva syn har vi genomgående i det 
empiriska underlaget försökt att inte bara redogöra för vad som sades, utan också på vilket 
sätt. Vi anser att det är viktigt för läsaren att vi belyser de personliga resonemangen kring 
kunskapsrelaterade frågor hos respondenterna för att på så sätt öka förståelsen för deras 
perspektiv. Avslutningsvis i den empiriska redovisningen har vi valt att göra en 
sammanställning över de mest centrala delarna som respondenterna berörde under 
intervjuerna. Vi ämnar med den att underlätta för läsaren att tillgodogöra sig de viktigaste 
delarna från det empiriska resultatet och även använda sig av den som en sammanfattning.  
 
Vad gäller själva dispositionen av empirikapitlet valde vi att redovisa respektive företag var 
för sig för att inte blanda ihop dem. Vi valde däremot att presentera de olika respondenternas 
svar under gemensamma teman istället för separat för att på så sätt strukturera datamaterialet 
och undvika för mycket upprepningar.   

4.9 Insamling och kritik mot sekundärdata 
Via Umeå Universitets elektroniska databas, där vi primärt använde oss av Business Source 
Premier (EBSCO) och Emerald Fulltext databaser i företagsekonomi, insamlade vi merparten 
av vårt underlag till den teoretiska referensramen. Det finns flertalet fördelar med att använda 
sig av internationellt erkända och akademiskt godkända artiklar. Kunskapshantering som 
forskningsområde är relativt nytt och därmed ökar aktualiteten och trovärdigheten i våra 
sekundärkällor då vi via databasen effektivt får tillgång till den senaste forskningen.  

Vi letade fram artiklar med hjälp av olika sökord för att försäkra oss om att vi inte missade 
relevant forskning på grund av för snäva sökningar. Vårt utgångsläge bestod därför av ett brett 
och splittrat artikelunderlag inom kunskapshantering. Tack vare den bredd vi fick genom 
diverse artiklar kunde vi således avgränsa oss till de mest relevanta teorierna samtidigt som vi 
ansåg oss ha nått en teoretisk mättnad. De sökord, och kombinationer av sökord, vi använde 
oss av i störst utsträckning under teorigenereringen var: Knowledge Management, Knowledge 
Management in SME, Knowledge Process, Knowledge Management in Practice, Knowledge 
Management Framework, Critical Success Factors in SME/Knowledge Management, 
Organizational Learning och Knowledge Management influences.  

Det finns vidare en internationell organisation som heter “The Association of Business 
Schools”, som har ett erkänt rankingsystem för akademiska tidsskrifter, Academic Journal 
Quality Guide, där samtliga företagsekonomiska journaler rangordnas efter ett antal olika 
kvalitetskriterier. Vi har således försökt att använda artiklar som är någorlunda högt rankade i 
denna lista för att ytterligare styrka vår teoretiska sammanställning och därmed kvaliteten och 
trovärdigheten i sekundärkällorna. Vi fann dock ett flertal artiklar, som vi källhänvisat till i 
teorin, i Journal of Knowledge Management, som inte är särskilt högt rankad i listan. 
Artiklarnas användbarhet motiverar vi mot det faktum att det är den av de främsta, samt en av 
de få, tidsskrifterna inom konceptet kunskapshantering.  

En stor del av de artiklar som vi refererat till i den teoretiska referensramen innehåller 
referenslistor med samma återkommande namn på forskare, vilket vi anser styrker 
trovärdigheten i våra källor. Det tyder på att artiklarna vi funnit användbara och trovärdiga 
också har blivit ansedda som betydande av andra forskare då de ofta har blivit citerade. 
Modellen av Holsapple och Joshi, som lägger den övergripande plattformen för en avgörande 
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del av vår teori, är citerad 122 gånger, vilket kan anses som få gånger, men med tanke på 
tidigare argumentation kring modellen ser vi fördelen i att den är generaliserbar och 
applicerbar. Vidare har vi kompletterat den genomgående med andra mer citerade 
forskningsresultat.  

Avslutningsvis vill vi poängtera att det givetvis finns kritik riktat mot kunskapshantering som 
koncept och forskningsområde. Alvesson (2004) är en av de erkända forskarna inom området 
kunskapshantering. Han riktar bland annat kritik mot att kunskapshantering som teoretiskt 
område är väldigt brett och splittrat vilket gör det svårt att implementera i praktiken. Prusak 
(1999) menar att den intensifierade kunskapshanteringen är en motreaktion på den allt mer 
dominerande teknologiska utvecklingen. Han anser att för stor fokus har lagts vid 
teknologiska framsteg i stället för att lyfta fram de mjuka faktorerna, som exempelvis 
kunskapens betydelse. Teknologin har varit en dominerande drivkraft vilken har begränsat 
utvecklingen av kunskap som innebär att människor och kultur är den drivande faktorn. Mot 
bakgrund av Alvessons och Prusaks kritik har vi blivit stärkta i vår övertygelse om att vår 
studie fyller ett tydligt syfte. Vår ambition är nämligen att undersöka kunskapshanteringens 
praktiska användningsområden i små företag, samt att fokusera på de mjuka, icke tekniska 
aspekterna av kunskapshantering.      
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5. Empiri 
”Man kan tro att man vet tills man vet bättre” 

Respondent K2 

Redovisningen av det empiriska underlaget inleds med en kort presentation av de två 
studerade företagen, där vi visar på jämförbarheten dem emellan. Vidare redogör vi för 
respektive företags intervjuresultat separat, vilka lägger grunden för kommande analyskapitel. 
Vi avslutar kapitlet med en sammanställning över de centrala delarna från 
empiriredovisningen.  

De två företagen Komponenta och Elektronika är båda verksamma inom branschen 
elektronisk komponentindustri. Komponenta har i dagsläget ett tjugotal anställda och 
Elektronika trettiofem, vilket gör att de definieras som små företag. Båda företagen har dock 
som uttalad vision att växa. Komponenta har funnits i drygt tio år och har idag en omsättning 
på 30 miljoner kronor. Elektronika har funnits i tjugo år och har en omsättning på 46 miljoner 
kronor. Båda företagen utvecklar hård- samt mjukvara och exporterar mellan 50- 60 procent 
av sina produkter. Komponenta har från att ursprungligen fokuserat på utveckling och 
produktion av elektroniska komponenter utvecklats till att i större utsträckning erbjuda sina 
kunder uppdatering av mjukvara samt service i anslutning till produkterna. Som ett led i detta 
har tillverkningen av produkterna förlagts utomlands på entreprenad. I Elektronikas utbud 
ingår service, support och utbildning i samtliga produkter, vilka säljs i ungefär 15 länder. 
Försäljningen av produkter och tjänster sker med hjälp av återförsäljare på olika orter i 
Sverige och i respektive försäljningsland i Europa samt Australien. Både Elektronika och 
Komponenta ägs huvudsakligen av externa finansiärer och riskkapitalister.  

5.1 Komponenta 
Komponenta har två huvudsakliga affärsområden och inom respektive område finns ett antal 
säljare och produktutvecklare. VD har det övergripande ansvaret över samtliga funktioner 
vilka förutom affärsområdena är marknad, inköp och ekonomi. Det innebär att VD:n har 
personalansvar och därmed ansvarar för exempelvis rekrytering. Då företaget har som vision 
att växa ser VD:n dock att de kan vara i behov av en HR funktion i framtiden. Komponenta 
känner inte till sina exakta marknadsandelar utan uppskattar sin andel genom rapporter på 
marknadens utveckling och har som mål att alltid ligga 10 procent över utvecklingsindex. De 
flesta anställda vid företaget har akademisk utbildning eller motsvarande.  

Materialet som utgör det empiriska underlaget baseras på intervjuer med tre personer i 
Komponenta. För att underlätta redogörelsen av dessa tre personers uppfattningar och 
samtidigt hålla dem anonyma väljer vi att namnge dem K1, K2 samt K3. Nedan följer kort 
information om dessa tre personer. 
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  K1  K2  K3 

Kön  Man  Kvinna  Man 
Befattning  VD  Kundansvarig säljare  Utvecklingsingenjör 

Tid på företaget  10 år  3 månader  4 år 
Tidigare 
arbetslivserfarenhet 

Säljare inom 
dagligvaruhandel. 
Har arbetat med 
det mesta på 
Komponenta och 
som VD sedan 3 år. 

Säljare på större 
företag under 13 år 

Anställdes av Komponenta 
direkt efter avslutad 
ingenjörsutbildning 

Figur 12. Information över respondenterna på Komponenta 

5.1.1 Kunskap på Komponenta 
Samtliga respondenter anser att kunskap är viktigt och är av stor betydelse för arbetet på 
Komponenta. De är även eniga om att kunskaps inte behövs mindre i någon specifik del av 
företaget utan är lika viktig överallt. K1 säger att kunskap behövs på olika sätt inom samtliga 
avdelningar och att hela företaget i grund och botten bygger på kunskap. Han menar vidare på 
att personalen med all deras kunskap är den viktigaste resursen, vilket är anledningen till att 
företaget valt att fokusera på sina kärnvärden och därmed lagt ut själva tillverkningen på 
entreprenad utomlands. K2 säger att hon själv definierar kunskap som utveckling och att hon 
tror att människan är född till att vilja utvecklas. Hon betonar även att kunskap är något som 
man förvärvar på lite olika sätt, och att man ofta vet mer än vad man tror. 

”Man kan tro att man vet tills man vet bättre. Inte förrän jag bytte arbetsgivare insåg jag att 
jag hade mycket kunskaper om en stor arbetsgivare som jag kan dela med mig av till den 
lilla”  

Vidare säger K2 att hon tror att många på Komponenta inte är medvetna om hur mycket de 
kan och hur duktiga de är. Hon menar att personalen skulle behöva mer tid för att reflektera 
över saker de gjort och vad de därmed lärt sig. K3 säger att kunskap är av stor betydelse för 
Komponenta eftersom att väldigt lite finns nedskrivet och att man som anställd därför måste 
kunna sitt jobb i huvudet. Vidare menar han att det krävs vissa baskunskaper för att kunna 
arbeta på företaget vilket ställer krav på kunskap hos alla anställda. K3 definierar själv 
kunskap som: 

 ”Kunskap innebär förutom att det är vad man kan, att man även kan överföra det på andra”.  

Ingen av de tre respondenterna känner till knowledge management eller kunskapshantering 
som koncept. K1 betonar dock att hantering av kunskap är viktig i Komponenta då de allt mer 
övergår till att vara ett tjänsteföretag.  

”Vi vill ju ha ny kunskap. Världen förändras väldigt snabbt och det bidrar till att vi måste 
förändra företaget också. Det försöker jag påverka via nyrekryteringar genom att anställa 
personal som är positiva till sådana här tider. Vi har gått från att vara väldigt 
produktfokuserade till att fokusera på marknad och kund. Det har nog varit väldigt smärtsamt 
för många i företaget.”  
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5.1.2 Anställd på Komponenta 
Då K1 har personalansvaret är det även han som sköter rekrytering till företaget. K1 menar på 
att det olika svårt att rekrytera beroende på vilken typ av tjänst som är vakant. De har 
exempelvis handplockat personal till marknadsavdelningen men ser att utvecklare är lättare att 
själva rekrytera in. K1 säger även att de börjat rekrytera personal direkt från universitetet i allt 
större utsträckning. Han betonar även vikten av att strategiskt ta in fler kvinnor i företaget och 
att ha dessa inom alla olika avdelningar. En annan strategi enligt respondent K1 är att ha 
mångkultur i åtanke vid rekrytering. Han hänvisar till att de rekryterat två säljare med 
ursprung i de länder som de i stor del exporterar till, Frankrike och Italien. Därmed talar dessa 
personer franska och italienska likaväl som svenska. 

Respondent K3 fick jobb på Komponenta tack vare att en personlig kontakt var kund hos 
företaget och därmed tipsade honom om jobbet. Respondent K2 blev handplockad från en 
kund och partner till Komponenta. Hon tror själv att hon blev inrekryterad på grund av sina 
erfarenheter från att arbeta i ett stort tjänsteföretag och att hennes personlighet passade 
eftersom att hon är positiv och öppen för förändring och vågar röra om lite.  

Vilka egenskaper som betonas vid rekrytering beror enligt K1 på vilken resurs som eftersöks. 
Företaget har vissa kärnvärden dokumenterade, men de betonas enligt K1 inte vid 
rekryteringstillfället. K1 säger att de pratat mycket om kärnvärdena inom organisationen men 
tror att de flesta anställda ändå inte känner till vilka de är. K2 säger att hon efterfrågat både 
ledord och visioner och värderingar sedan hon anställts på företaget. Hon har nu förstått några 
av ledorden med hjälp av olika presentationer, men påpekar att det inte är något hon fått 
berättat för sig. Hon menar att hon gärna vill ha visioner och ledord på papper för att kunna 
använda sig av det både vid kontakter med kund och internt. K3 vet att ledord har diskuterats 
tidigare vid någon typ av teambuilding, men säger att han har svårt att återberätta dem. Han 
säger dock att han tänkt att det skulle vara viktigt att känna till ledorden bättre. 

Vid inskolning av ny personal försöker Komponenta lägga upp ett schema så att den 
nyanställde får träffa alla på företaget. Vidare berättar K1 att de håller på att upprätta en 
personalhandbok som skall fungera som ett stöd för ny personal för att de skall komma 
tillrätta på sin nya arbetsplats. Respondenten betonar att sådan dokumentering blir viktigare 
allt eftersom företaget växer.   K3 berättar att bland den första information han fick på 
företaget för 4 år sedan var en produktmanual som han inte begrep sig på. I övrigt säger han 
att inskolning idag baseras i stor utsträckning på att lära sig av kolleger och att om en ny 
person kommer till avdelningen får den hjälp av någon som är primärt ansvarig för den nye. 
K2 är fortfarande inne i sin inskolningsprocess och menar att det är rätt mycket upp till henne 
själv att tillgodogöra sig information och ny kunskap. Hon säger att hennes närmsta kolleger 
är otroligt hjälpsamma men har väldigt lite tid.  

Avseende utbildning inom företagets regi säger K1 att de är dåliga på utbildningar och 
uppföljningar på dessa. Det finns ingen plan över utbildning för anställda utan det sker 
sporadiskt om någon anser att den behöver det. Han hänvisar till tidsbrist, men understryker 
att han tror att det skulle vara bra med mer utbildning och säger att de måste bli bättre på att 
erbjuda det. K3 har inte fått någon utbildning via företaget men säger själv att han många 
gånger tänkt att han skulle vilja ha det. Han ser att han själv saknar vissa datakunskaper och 
att det absolut skulle kunna förbättra hans arbetsprestation om han kunde fylla dessa luckor. 
Respondenten säger att han är medveten om att han ska vända sig till VD.n för att be om att få 
gå en utbildning, men att han inte gjort detta på grund av tidsbrist. Han reflekterar även över 
att det kanske vore lämpligt att be om detta snart eftersom att företaget börjar få det bättre 
finansiellt. K2 har varit anställd på Komponenta en kortare tid och inte gått någon utbildning. 
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Hon ser i dagsläget inget eget behov av utbildning, utan vill snarare fokusera på att lära sig 
den dagliga verksamheten och rutinerna.   

5.1.3 Hantering och dokumentering av information 
Vid Komponenta sker personalmöten med hela personalstyrkan minst en gång i månaden. I 
övrigt sker veckomöten inom utvecklingsavdelningen och de andra marknadsområdena, i 
huvudsak i informativt syfte. Planer finns på att införa veckomail eller någon motsvarande typ 
av regelbunden information inom företaget, men det är ännu bara på planeringsstadiet.   

Samtliga respondenter vid Komponenta uppger att den huvudsakliga kommunikationen inom 
företaget sker genom direkt, muntlig kommunikation eller via e-post. K1 menar på att det är 
viktigt att ha en öppen miljö som stimulerar rak kommunikation. För att eftersträva en sådan 
miljö ser han gärna att de anställda arbetar med öppna dörrar till sina kontor. K2 berättar att 
det är mycket diskussioner kring fikabordet och att personalen springer in till varandras 
kontor. Avseende dokumentation och användandet av manualer för att förvara och sprida 
information ser dock alla tre att företaget kunde vara bättre och att det i många fall skulle 
underlätta arbetet. K2 säger att det inom hennes avdelning är ont om färdiga generella mallar 
eller lösningar, vilket gör att arbetet många gånger blir mindre effektivt än vad det kunnat 
vara. K3 berättar att användandet av manualer och motsvarande har blivit bättre under de 
senaste åren, men att de fortfarande kan bli ännu bättre och att en förbättring skulle underlätta 
jobbet avsevärt. Han poängterar dock att det måste finnas en balans, att användandet av 
dokumentation inte får gå till överdrift. Respondent K3 betonar att e-post är ett vanligt 
verktyg för kommunikation, men tillägger att det tyvärr inte alltid är så att informationen når 
ut till alla. Han menar att information ofta skulle behöva gå ut till fler. Vidare säger 
respondenten att det händer att det blir missförstånd i kommunikationen eftersom att man inte 
talar samma språk mellan de olika avdelningarna, och syftar på yrkesmässiga termer och 
uttryck. 

Komponenta har nu ett ERP (enterprise resource planning)- system för intern 
informationshantering, vilket de dock anser sig ha vuxit ur. De ska därför byta till ett system 
som har större kapacitet och kan hålla mer information än det nuvarande. De har inget 
intranät, men däremot ett wiki (enkel, sökbar webbplats som snabbt kan uppdateras) som 
håller på att utvecklas med alla frågor som finns inom företaget. Vad gäller resurser för att 
utveckla de möjliga tekniska lösningarna för att hantera kunskap inom organisationen ser K1 
att det snarast är en fråga om tidsbrist. Rent finansiellt ser han inga problem, däremot innebär 
bristen på tid att byte eller köp av nya informationssystem skjuts upp eller tar lång tid. 
Respondent K2 säger att hon är väldigt bortskämd med tekniska lösningar för 
informationshantering från sin tidigare arbetsplats. Hon säger att IT-strukturen i Komponenta 
generellt inte är tillfredsställande, men tillägger att hon inser att det finns ekonomiska 
begränsningar. Hon hänvisar till att det troligtvis är så att de personer i organisationen som är 
ansvariga för att utveckla informationstekniken är fullt upptagna med andra arbetsuppgifter. 
K2 ser gärna att det vore möjligt för henne att i större utsträckning arbeta hemifrån och menar 
på att det finns den rent tekniska möjligheten. K3 nämner även han wikin, vilken han 
använder några gånger i veckan. Han tror dock att det huvudsakligen är hans avdelning, 
utvecklingsavdelningen, som använder den. K3 säger att ett webbaserat intranät skulle 
underlätta arbetet och göra honom mer effektiv. Han ser tidsbrist som förklaring till varför 
något sådant inte finns. Respondenten tillägger att hans arbete också skulle bli mer effektivt 
om mer information dokumenterades. Personligen känner han inte att han har tid att skriva 
ned sådant han gör och tänker, samt att han inte heller tycker att det är speciellt roligt att 
dokumentera.         



  49 

K1 säger att mycket kompetenser finns i den enskilda individen, vilket gör att de försöker 
införa arbetsbeskrivningar för de olika befattningarna. Han betonar att detta börjat kännas mer 
och mer viktigt sedan de passerade 15 anställda. Han är dock osäker på i vilken utsträckning 
personalen känner till varandras färdigheter och kunskaper. K1 beskriver en situation för 
några år sedan när en kärnsäljare som arbetade mycket mot en viss marknad blev sjukskriven 
och företaget fick svårt att hantera situationen. Det ledde till att de började ta fram 
processbeskrivningar inom de olika avdelningarna, ett arbete som tar tid och ännu pågår. 
Respondent K2 berättar att hon fått läsa sin egen arbetsbeskrivning, men däremot ingen 
annans. Hon känner till att det pågick en diskussion angående arbetsbeskrivningar innan jul 
vilket resulterade i att alla skrev ned vad de gjorde under en dag. Hon har dock inte sett 
resultatet av detta och betonar att det vore bra att få tillgång till det eftersom att arbetsrollerna 
i dagsläget upplevs som något otydliga. Respondenten relaterar de otydliga arbetsrollerna till 
att det kan vara svårt för många att säga nej. Hon menar att detta även speglar av sig på så sätt 
att personalen tar på sig jobb gentemot kunder, som egentligen inte ingår i den tjänst som de 
får betalt för. Om arbetsbeskrivningarna vore tydligare skulle det vara lättare att säga nej och 
koncentrera sig på de lönsamma kunderna. Respondent K3 tror att han sett någon 
arbetsbeskrivning i sitt anställningsavtal, men tycker inte att det är speciellt tydligt vad som 
ingår i hans arbetsroll. Han säger att han gör mycket annat, som han misstänker inte ingår i 
hans arbetsuppgifter: 

”Det slår mig varje vecka, att jag gör arbetsuppgifter som jag inte borde göra. Jag kanske 
gör det jag ska till ungefär 63 procent” 

Respondenten tillägger att det är både positivt och negativt att gå utanför sitt arbetsområde. Å 
ena sidan är det roligt att exempelvis ta emot en order, men å andra sidan mindre roligt att 
följa upp den eftersom det inte ligger inom hans huvudsakliga kompetens. Både respondent 
K2 och K3 anser dock att personalen i stor utsträckning har kännedom om varandras 
kunskaper. De betonar båda lunch och fikaraster som tillfällen för att få sådan information. 
K2 säger: 

”Alla vet vad alla kan. Om jag frågar något så vet folk direkt ´fråga Sture, han har jobbat 
med det där tidigare`” 

Respondent K2 gör återigen kopplingen till otydligheten i arbetsrollerna och menar att det 
även kan bli till en belastning för den tillfrågade personen. Hon menar på att det ibland kan ta 
onödigt mycket av arbetstiden för denne. Även i säljrollen ser hon att det skulle vara 
fördelaktigt om hon hade bättre kännedom om vad företaget kan erbjuda kunderna. Om hon 
vid en försäljning lovar för mycket faller det i slutändan på någon annan i företaget att finna 
lösningen. Hon ser vidare en vinning ute hos kunder angående en sådan tydlighet eftersom att 
det skapar förtroende och pondus.  

K1 säger att den allra största delen av verksamheten sker i projektform och att detta innebär 
att kunskap byggs på hela tiden. På så sätt menar han att kunskap därmed finns inneboende i 
människorna när de avslutat ett visst projekt. Han säger att de inte har någon kunskapsdatabas 
men att de medvetet försöker jobba för att inte en person ska sitta med specialistkunskap. 
Respondenten menar på att det är jättesvårt men att de försöker lösa det med en öppen miljö 
och att fråga varandra. Han vill gärna ha någon typ av incitamentprogram för detta men har 
inte kommit på någon riktig lösning ännu. K1 tror även, liksom de övriga två respondenterna 
att de skulle behöva bli bättre på att dokumentera projekten för att inte förlora kunskaperna. 
K3 berättar att kunder eller konsulter vanligtvis är inblandade i projekten, vilket gör att de 
ibland ställer krav på dokumentation. Han säger att de i övrigt är dåliga på att dokumentera 
vilket gör att nya projekt ibland får onödigt lång startsträcka i förhållande till vad de gjort om 
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noggrannare dokumentation funnits från tidigare projekt. Speciellt om en gammal kund hör av 
sig efter en tid och vill dra igång ett nytt projekt och någon dokumentation över det gamla inte 
finns kvar inom Komponenta.     

5.1.4 Organisationskultur 
Komponenta försöker vara en så platt organisation som möjligt. K1 säger att han vill att alla 
ska kunna prata om allting och att ingen ska behöva känna oro. Samtliga respondenter vid 
Komponenta anser att relationerna mellan de anställda är god och säger att vissa umgås även 
privat efter arbetstid. K2 och K3 säger båda att stämningen på jobbet är bra och att klimatet är 
öppet. K3 säger att det generellt snackas mycket jobb, även under raster. Hon jämför det med 
sin tidigare arbetsplats där fika och luncher var heliga och endast innehöll privata 
diskussioner. Hon säger att alla på arbetsplatsen har ett stort driv och vill mycket, vilket gör 
att det blir otroligt jobbfokuserat.   

K1 säger att all personal är väldigt kreativa i det dagliga arbetet eftersom att de jobbar mycket 
med problemlösning. Han säger att de inte gör något specifikt för att stimulera kreativitet, 
men att ett inre driv är en viktig egenskap som de söker efter vid nyanställning. Respondenten 
reflekterar över att det kan vara en poäng i att i framtiden införa kreativitetsdagar eller något 
liknande. Även K3 säger att kreativitet är viktigt eftersom att hans yrkesroll innebär 
problemlösning och att söka efter förbättringar. Han tycker att kreativitet uppmuntras på hans 
avdelning i och med den naturligt inarbetade kulturen. Han säger att det ändå skulle vara 
önskvärt med exempelvis två veckor per år eller motsvarande till att leka och vara kreativ och 
utvecklas, vilket han vet förekommer på andra arbetsplatser. Det är dock inget önskemål som 
han delgett sin chef. K2 tycker att det skulle behövas någon på arbetsplatsen som kan 
samordna och föra vidare alla de idéer som kommer fram spontant: 

”Många kastar upp bollar, men det måste finnas någon som plockar ner dem.” 

Respondent K2 berättar att hon förslagit någon form av tavla eller anslag där de anställda kan 
brainstorma och sätta upp tankar. På detta sätt skulle de anställda kunna plocka upp varandras 
idéer och när något är förverkligat flyttas den lappen över till”utfört”. På frågan hur hennes 
idé bemöttes säger hon att de andra tyckte det var en bra idé och att de borde införa den.  

5.1.5 Hantering av kunskap 
K1 betonar vikten av att anställa rätt personal för att få in nya kunskaper i företaget, men 
nämner även att projektarbeten innebär att lärande blir ett mål i sig. Han har även svårt att se 
hur de på ledningsnivå diskuterar hur de ska hantera kunskap inom företaget, men säger att 
det nog sker indirekt i många fall. Både respondent K2 och K3 säger att det huvudsakligen är 
upp till en själv att införskaffa ny kunskap. K3 säger att han dels frågar andra, dels kollar upp 
själv via nätet. Han är exempelvis med i en e-postlista på ett nätforum, vilket han använder sig 
av i sitt jobb. K2 säger att ny kunskap på Komponenta bygger jättemycket på individen och 
att man går och frågar kolleger. Hon säger att man får vara beredd på att betala det priset, att 
vara medveten om att man går runt och plågar folk. Hon tillägger att hon försöker visa att hon 
är tacksam och ge feedback till de som hjälper henne för att de ska känna sig uppskattade och 
viktiga. Respondenten säger att det blir rätt situationsstyrt på det sättet, att hon löser 
problemen allt eftersom de kommer. Mycket är upp till henne själv, hur mycket hon vill lära 
och hur modig hon är. Det fungerar bra, men hon ser att det skulle vara bra om det fanns 
någon typ av fadderprogram eller motsvarande, där faddern i fråga erhöll en belöning för att 
ställa upp. Angående att få ny kunskap nämner både K2 och K3 att de respektive 
affärsområdena skulle kunna lära sig mer av varandra, inom både utveckling och försäljning. 
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På frågan huruvida K1 ser att ledningen uppmuntrar de anställda till att dela med sig av sina 
kunskaper hänvisar han till de gemensamma mål som om de uppfylls kvartalsvis innebär 
någon typ av belöning för hela företaget. Han tror inte att det föreligger några speciella 
incitament till att säljarna inte ska dela med sig, eftersom att de jobbar i team på två olika 
marknader. På utvecklingssidan ser han däremot ett problem relaterat till att personal besitter 
specialistkunskaper. K1 ser att det därmed kan finnas incitament för en specialist att behålla 
kunskapen och därmed göra sig ”oumbärlig”. Respondenten försöker arbeta mot detta 
eftersom det även är en fara för företaget att ha mycket enskild kunskap koncentrerad till en 
person, om denne skulle försvinna. För att sprida dessa kunskaper låter han personalen arbeta 
i olika projekt och sammansättningar som innebär att de anställda måste fråga varandra för att 
kunna utföra uppgifterna. Respondent K3 arbetar i ett av utvecklingsteamen och säger att hans 
kolleger är väldigt bra på att dela med sig av vad de kan.  

”Datanördar vill verkligen visa vad de kan för något, har jag märkt. Så det är ingen som 
låter bli att dela med sig för att inte känna sig värdefull. Snarare tvärtom, man vill verkligen 
visa vad man kan.” 

Vidare menar respondenten att han helst inte vill vara ensam om ett ansvarsområde och 
därmed ha det hängande över sig, och då inte kunna koppla av på fritiden.  

K2 tycker inte att det finns tillräckliga incitament för de anställda inom hennes avdelning att 
dela med sig av sina kunskaper. Hon tycker att hennes arbetskamrater är jättehjälpsamma, 
men upplever att de är väldigt upptagna och inte har den tid som egentligen skulle behövas för 
att delge henne vad de vet och kan. Hon tror att hon nästan kan upplevas som ett hot i och 
med att säljarna har prestationsbaserad individuell lön, vilket innebär att kollegerna skulle 
kunna tjäna personligen på att inte dela med sig. Därmed ser hon att det vore bra om det på 
något sätt uppmuntrades eller underlättades för de anställda att inte bara lära av varandra, utan 
även ta sig tid att lära ut.  

5.1.6 Mätning 
För säljarna på Komponenta mäts de anställdas prestationer i form av försäljning, varav 
prestationsbaserad lön tillämpas. Bonusen för dessa anställda är till viss del teambaserad men 
huvudsakligen individuell. För övriga avdelningar finns ingen metod för att mäta eller 
utvärdera personalens prestation, men K1 säger att de funderar på hur det skulle vara möjligt 
att införa någon sådan metod speciellt för utvecklingsavdelningen.  Då K2 arbetar som säljare 
har hon prestationsbaserad lön, vilken huvudsakligen är individuell. Hon ser att det skulle 
vara fördelaktigt att låta bonussystemet utgöras av hälften teambaserad och hälften 
individuell. Det beror på att hon anser att de i dagsläget skulle kunna göra mer affärer om det 
fanns incitament till att utnyttja varandras kontakter och kompetenser.  

K3s arbetsprestation mäts eller utvärderas inte och han säger att han inte heller sätter upp 
några mål att arbeta mot. Respondenten menar att han lever i nuet och tar saker och ting allt 
eftersom de kommer och hela tiden försöker göra sitt bästa. Han säger att han tror att det 
skulle vara möjligt att mäta vissa delar av arbetet, exempelvis huruvida deadlines nås. K3 
tillägger att mätning bara skulle vara bra om det på något sätt utvecklade honom, inte om det 
medförde för mycket stress.      

5.1.7 Affärsrelationer 
Exporten av Komponentas produkter står idag för 60 procent och förväntas vara 70 procent 
under nästa år. K1 menar att relationen till de Europeiska kunderna är god, mycket tack vare 
den italienske och den franske säljaren. Han menar på att just språket varit en nyckel 
tillsammans med duktiga säljare. Han säger att givetvis är vissa kunder viktigare än andra och 
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att de är indelade i olika segment och rankade som A, B eller C. Komponenta har kunder som 
ställt krav på exempelvis dokumenthantering, källkodning och kvalitetssäkringar. K1 menar 
att det direkt ställt krav på vilka kunskaper som företaget måste prioritera.  

Företaget arbetar endast med ett fåtal leverantörer, men K1 menar att det ändå är Komponenta 
som i många fall har möjlighet att ställa krav på sina leverantörer. Gällande konkurrenter 
säger han att de egentligen har dålig koll och att mycket information om dem kommer via 
kunder. De allra flesta konkurrenterna är internationella och i ungefär samma storlek som 
Komponenta. Det tror K1 kan bero på att det är en relativt ung marknad vilket gör att inget 
företag riktigt hunnit etablera sig och växa sig stort ännu.  Ambitionen är att genomföra 
marknadsundersökningar på de olika geografiska marknaderna, vilket dock kommer ta tid 
eftersom att det är resurskrävande framförallt finansiellt.    

5.1.8 Aktiviteter 
Respondenterna K1 och K2 betonar båda vikten för små företag att ingå i olika typer av 
nätverk. K1 berättar om olika nätverk med företag som arbetar på liknande marknader och 
med lokala företag som också arbetar med export. Han säger att det är intressant att se att 
även om företagen i sig är ganska olika så står de i stort inför samma frågeställningar och 
utmaningar. Genom de nätverk han ingår i försöker han ta till sig av de relevanta delarna och 
sedan implementera dem i Komponenta. K2 säger att just nätverk är viktigt och att hon ska 
börja se över vilka nätverk hon ska ingå i. Respondenten tycker att K1 är väldigt duktig på att 
nätverka vilket hon tror är väldigt positivt för företaget. Hon säger att vilka nätverk hon 
kommer ingå i troligtvis kommer baseras på vilka hon personligen ser som intressanta och 
vilka företaget anser att hon bör ingå i. 

Komponenta har bland annat ett samarbete med universitet. Samtliga respondenter nämnder 
olika aktiviteter eller samarbeten som de deltagit vid via universitetet.  

K1 ser även att expomässor och utställningar är bra för att få kunskaper om och utbyta 
kunskaper med både partners och kunder. Han säger att företaget försöker delta i möjlig mån i 
sådana aktiviteter. K3 säger att han deltagit på ett antal konferenser, men aldrig i 
självförverkligande syfte utan för att sälja in en produkt.   

K1 berättar att företaget använder sig av externa konsulter inom många olika områden, 
exempelvis för HR-frågor, strategiarbete, rekrytering och specifika projekt. Han ser att 
mycket av de kunskaper som kommer med konsulterna stannar i företaget i form av de 
arbeten som utförts och dokumenteras, men även bland personalen av samarbeten. 
Rekryteringskonsulterna är dock ett undantag. K3 berättar om externa konsulter som ibland 
anställs på utvecklingsavdelningen, men säger att han själv inte haft någon personlig kontakt 
med dessa och därmed inte kan se att han lärt sig något av en konsult. K3 säger att han tror att 
konsulter tillför företaget ett värde, men att det troligtvis är viktigt att i större utsträckning 
använda sig av dokumentering för att ta tillvara på dessa kunskaper. Vidare berättar han att 
han deltar i internetbaserade forum där han får nya kunskaper av personer som arbetar med 
liknande uppgifter. Detta deltagande sker helt på hans eget initiativ men ger kunskaper som 
han använder i sitt arbete.  

Angående mentorskap berättar K3 att han har en typ av mentor på företaget, fast det inte är 
direkt uttalat. Han säger att det finns ett företagsorakel som är väldigt duktig inom sitt område 
och som respondenten kan vända sig till med de flesta frågor. Han reflekterar över att han inte 
sagt till personen att han är väldigt duktig, men tror att personen nog känner till att han tycker 
så ändå.  
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5.2 Elektronika 
Elektronikas affärsverksamhet baseras på utveckling av högkvalitativa produkter med hjälp av 
modern teknik, till både offentlig och privat sektor. De levererar både enstaka produkter och 
kompletta system beroende på kundens önskemål, och är på så sätt en helhetsleverantör. De 
olika funktionerna i företaget är försäljning, projektledning, produktutveckling, marknad, 
logistik och ekonomi. Elektronika har ungefär 30 procent av marknaden i Sverige och 
konkurrerar huvudsakligen med fyra andra företag som också är verksamma på 
Europamarknaden. Deras senaste produkt är de helt ensamma om att lansera på den svenska 
marknaden, även om försäljningen ännu inte tagit fart. Visionen är att växa under de närmaste 
åren, vilket bland annat kommer innebära att personalstyrkan växer.  

Det empiriska underlaget från företaget Elektronika baseras på tre intervjuer. För att 
underlätta redogörelsen av dessa tre personers uppfattningar kring kunskapshantering och 
samtidigt hålla dem anonyma väljer vi att namnge dem E1, E2 samt E3. Nedan följer en kort 
översikt över dessa tre personer. 

  E1  E2 E3

Kön  Man  Kvinna Man

Befattning  Ekonomichef  Ekonomiassistent Utvecklingsingenjör 

Tid på företaget  6 år  3 år 5 år

Tidigare 
arbetslivserfarenhet 

Erfarenhet från 
medelstora företag i 
elektronikbranschen. 
Alltid 
ekonomirelaterade 
uppgifter 

Ekonomierfarenhet 
från 
industribranschen 

Anställdes av Elektronika direkt 
efter avslutad ingenjörutbildning  

Figur 13. Information över respondenterna på Elektronika 

5.2.1 Kunskap på Elektronika 
Respondent E1 anser att kunskap är allt och menar vidare att kunskap är förutsättningen för 
att man ska kunna lära sig nya saker och på så vis utföra ett bra arbete. Han hävdar att det är 
kunskap som får saker och ting att hända, och att företag annars blir stillastående. E2 anser att 
kunskap är sådant man kan, vet och förstår.  E3 säger att kunskap är att ha förmågan att veta 
hur man ska gå tillväga för att lösa en uppgift, och att det nödvändigtvis inte betyder att man 
har all kunskap utan snarare vet hur man kan ta reda på den via ett lexikon till exempel: 

”Kunskap behöver inte vara att veta något direkt, utan det kan vara en kunskap att känna till 
hur man ska gå tillväga för att få kunskap”    

Respondent E1 fortsätter att förklara att företaget är konkurrentutsatt och att det därför är 
viktigt för dem att hela tiden finna ny kunskap för att kunna ligga före konkurrenterna. 
Kunskap har stor betydelse för att anställda vid företaget ska förstå hur arbetet fungerar och 
för att problemlösning därmed ska underlättas, säger respondenten. Han betonar att 
problemlösning är en viktig del av en utvecklares dagliga arbete.  

Ingen av de tre respondenterna har hört talas som begreppet knowledge management eller 
kunskapshantering, men respondent E1 reflekterar själv över att hantering av kunskap är 
oerhört brett och svårdefinierat. Alla respondenterna säger dock att kunskap är något som 
behövs speciellt mycket på utvecklingsavdelningen. E1 menar att det är den avdelning som 
driver företaget framåt i praktisk bemärkelse.  
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Det finns ingen uttalat ansvarig som ska se till att rätt kunskaper finns i företaget, utan det är 
upp till var och en som arbetar inom de olika avdelningarna att känna vilka kompetenser just 
de behöver. E1 berättar att det finns en formellt ansvarig på varje avdelning som ser till att det 
dagliga arbetet fortskrider, men att det i slutändan är personliga initiativ från de anställda som 
krävs. Företaget förutsätter egentligen att varje anställd har efterfrågad kompetens och har 
man inte det ska det naturligtvis försöka åtgärdas via exempelvis utbildning, vilket det finns 
finansiella medel att avvara för. 

5.2.2 Anställd på Elektronika 
På Elektronika finns ingen personalsansvarig, och därmed ingen rekryteringsansvarig, utan 
det är respektive ansvarig på de olika avdelningarna som ansvarar för rekryteringsprocessen. 
Innan en ny person anställs presenteras denne för ledningsgruppen som fattar det avgörande 
beslutet. Det finns inga direkt uttalade ledord som hjälpmedel vid rekryteringar men 
Elektronika strävar alltid efter att anställa individer som kan tänkas passa in i företaget. E1 
säger att det viktigt att vara självgående och våga ta eget ansvar, eftersom att man i små 
företag måste vara beredd att göra mycket själv: 

”I mindre företag är man delaktig i så mycket mer, du arbetar på ett bredare fält mer som 
generalist än specialist”  

Respondent E2 betonar att det är mycket prat kring teknikrelaterade saker på arbetsplatsen. 
Hon inte känner till några specifika ledord men säger att Elektronikas målsättning är att hela 
tiden vara i framkant med nya tekniska lösningar och att det är viktigt att alla anställda 
tillsammans drar sitt strå till stacken för att denna målsättning ska uppnås.  

Både respondent E2 och E3 blev anställda på Elektronika via kontakter och visste på så sätt 
lite om företaget innan de tackade jag till sina respektive tjänster. Som anställd på 
utvecklingsavdelningen krävs det en högskoleutbildning och generellt eftersträvas sådan 
bakgrund hos samtliga anställda. Relevant arbetslivserfarenhet kan dock komplettera en högre 
utbildning i exempelvis mer administrativt inriktade arbetsuppgifter, säger E1 

E1 uppskattar att ungefär en tredjedel av de 35 anställda vid Elektronika har varit med sedan 
företaget startades, och menar på att företaget har en oerhört låg personalomsättning. De 
senaste fem åren har två personer slutat samtidigt som företaget växer med en eller två 
personer årligen. På ingående är en ny utvecklingschef och säljare, vilket E1 tycker är bra 
eftersom det innebär att lite nytt blod kommer in i organisationen.  

Avseende inskolning av ny personal berättar respondent E2 att hon fick inskolning av sin 
närmsta chef när hon började. Samtidigt betonar hon att hon har relativt mycket tidigare 
erfarenhet från ekonomirelaterade arbetsuppgifter, såsom bokföring, och att det således 
huvudsakligen var rutiner som hon behövde bli införstådd i. Den information hon behövde 
fick hon huvudsakligen muntligen. Respondenten hade inga manualer att gå efter 
inledningsvis, något hon däremot gärna haft. Under tiden som E2 har varit anställd på 
Elektronika har hon deltagit på en kortare webbaserad kurs samt ett par konferenser. Hon 
säger att hon dock inte känner att hon besitter den fulla kompetens hon skulle behöva för att 
prestera så bra som hon önskar. Hon förklarar det med att ekonomiregleringar och dylikt 
ständigt förändras i samhället och att hon därmed behöver bli uppdaterad om sådana saker. 
Hon menar att med hjälp av lite mer utbildning skulle hennes yrkesroll kännas tryggare, 
eftersom hon bedömer att det finns vissa luckor i hennes kompetens. E2 framförde sina 
önskemål om mer utbildning för ungefär ett år sedan men på grund av tidsbrist har ingen 
utbildning blivit av ännu.  
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När respondent E3 påbörjade sin karriär på Elektronika fick han berättat för sig hur han skulle 
gå tillväga för att lösa sina arbetsuppgifter, vilket fungerade fint enligt honom. Han har dock 
inget minne av att det fanns några nedskrivna instruktioner eller manualer. Däremot berättar 
E3 att det i dagsläget finns en form av personalhandbok där främst arbetsvillkor finns 
nedskrivna. Vad gäller internutbildning säger E3 att han har deltagit vid några seminarier men 
känner att han skulle kunna utvecklas ännu mer i sin yrkesroll genom mer utbildning. Han 
berättar att hans närmaste chef är väl införstådd i hans önskemål men att de är bordlagda för 
tillfället då det är mycket annat som måste göras i dagsläget. E3 nämner att det generellt inte 
är speciellt mycket satsningar på utbildningar. Han sammanfattar utbildningsaspekten med att 
det är lära sig själv som fungerar bäst, och att det även är det som gäller.  

Med hänseende till de intervjuades arbetsuppgifter och företagets allmänna riktlinjer för 
personalen, säger respondent E2 följande;  

”Det finns arbetsmanualer som diskuteras under utvecklingssamtal och en massa vackra ord 
som florerar men det betyder väl egentligen inte så mycket i praktiken”  

5.2.3 Hantering och dokumentation av information 
Både den formella och informella kommunikationen mellan anställda sker primärt genom 
fysiska interaktioner då personalen möts i korridorer och i fikarummet. Kommunikationen 
med företagets partners på andra geografiska platser sker dock mest via telefon och e-post. 
Ibland görs även personliga besök hos partners, men det är bara några anställda som gör de 
besöken, berättar E3. E1 säger att videokonferenser också är ett effektivt 
kommunikationsverktyg, speciellt med fysiskt avlägsna företagspartners. Respondent säger 
E3 att många nog tar en del intern information för given, vilket medför att den inte alltid 
offentliggörs. Många jobbrelaterade konversationer äger rum i korridorer och under luncher 
och delges därmed inte till samtliga anställda, vilket får E3 att tycka att kommunikationen inte 
är lika effektiv som den kan vara. Respondent E2 anser inte att det är något stort 
informationsflöde förbi henne och tycker också som respondent E3 att ibland glömmer de 
som sänder ut information att säkerställa att den kommer alla tillhanda. E3 tror dock att 
många av missförstånden kring kommunikationen beror på att de arbetar i ett litet företag. 
Hon ser att många därmed bedömer det som att eftersom företaget är så litet att de inte 
behöver säkerställa att information når ut till alla på samma sätt som krävs i ett större företag.  

Mer formell interkommunikation sker via månadsmöten där anställda och chefer går igenom 
vad som händer i företaget. E1 berättar vidare att Elektronika arrangerar personliga möten 
med samtliga anställda i företaget ungefär två gånger årligen. Utöver det har de olika 
avdelningarna möten efter behov och likaså ledningen med sina styrelsemöten, som sker 
ungefär tre gånger per månad. Respondent E1 anser inte att det finns några egentliga brister i 
kommunikationen inom företaget då han inte kan erinra sig att saker och ting fallit mellan 
stolarna. 

Elektronika har gemensamma servrar där de samlar och lägger upp olika typer av information 
även om de inte riktigt kan liknas vid ett intranät, säger E1.  Han säger att företaget ändå har 
fungerande dokumentation, och då primärt för ärenden gällande säljprojekt och utveckling. 
Han ser att det är viktigt med dokumentering, exempelvis i händelse av att en ordinarie 
anställd i ett säljprojekt behöver assistens eller inte kan närvara under en viss tidsperiod. 
Denne kan då få hjälp av en kollega som effektivt kan rycka ut och genast bli insatt genom att 
ta del av dokumentationen. Respondent E3 framför däremot att han tror att han skulle kunna 
utföra sitt arbete ännu bättre om ytterligare resurser avsattes till elektroniska hjälpmedel för 
hantering av information. Förbättringen skulle märkas speciellt i samband med projekt- och 
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grupparbeten då det skulle skapa gynnsammare förutsättningar för strukturerandet bland 
deltagarna, tror E3. Personalen på Elektronika arbetar i projektform i något olika utsträckning, 
och E3 berättar att det finns en hel del dokumentation i de sammanhangen som beskriver hur 
man bör gå tillväga i projekten. E1 tillägger också att Elektronika har affärsplaner och 
marknadsplaner samt planer för ekonomistyrning och planer för utvecklingsprojekt. 

5.2.4 Organisationskultur 
Kulturen på Elektronika upplevs som genomgående god av samtliga respondenter. E2 säger 
att Elektronika är en platt organisation, vilket hon ser positivt på, och att stämningen är 
trivsam då alla är kompisar. Vidare säger respondenten att det är härligt med ett gemensamt 
lunchrum där allt är tillåtet att prata om, speciellt om privata saker eftersom hon ser att 
behovet finns bland personalen att få koppla bort arbetet under fika och lunchrasterna. 
Respondent E1 berättar att det anordnas en hel del gemensamma aktiviteter, där gå ut och äta 
och sporta är några exempel. Privat ungänge utanför arbetstid förekommer inte i särskilt stor 
utsträckning enligt E1, men de gemensamma aktiviteterna har bra uppslutning och präglas av 
en behaglig miljö. Däremot berättar E3 att han umgås en del privat med kollegorna från hans 
avdelning. Vidare anser även respondent E3 att Elektronika har en bra organisationskultur, 
som berättar att frihet under ansvar är centralt för hans arbete. Han ser inte heller något behov 
av ett tydligt ledarskap när alla är så självgående. Han beskriver detta med ett talande 
exempel; 

”Jag skulle inte kunna tänka mig att jobba på en kommun med strikta tider, som att du slutar 
kl 16 men har inget att göra från och med 15.45 och måste ändå vara kvar, sådant skulle jag 
inte orka med… Jag går hellre när jag är färdig med mitt och jobbar över när det krävs” 

E1 bekräftar ovan citat med att säga att de flesta anställda är väldigt självständiga och 
självgående, och refererar till att så blir det naturligt i en mindre organisation. Han berättar 
vidare att alla är beroende av varandra och det triggar alla att sträva efter kvalitet i sina 
respektive arbetsuppgifter vilket också gör jobben stimulerande och roliga. Ett centralt ledord, 
som E1 anser präglar företaget, är att det ska vara kvalitet i allt som görs. Han berättar att man 
alltid ska försöka göra rätt från början så att när en individ lämnar en sak vidare ska det vara 
”rätt från mig”.  

Kreativitet och idérikedom är någonting som alla respondenter bedömer som väldigt viktiga, 
speciellt om man arbetar på utvecklingsavdelningen. Både respondent E2 och E3 anser att 
företagsledningen ser positivt på idérikedom, och upplever att deras förslag uppskattas. E3 
betonar att kreativitet är viktigt i hans arbete när han exempelvis ska utveckla en ny produkt, 
och inte har några exakta beskrivningar av hur kunden vill att den ska utformas. Han säger att 
han då med hjälp av sin tekniska kompetens och en massa kreativitet löser utmaningen. Som 
respondent E1 uttrycker det, är det tyvärr en fråga om tid, och E3 önskar att det fanns mer tid 
till kreativitet. Han skulle gärna se att man kunde ha en halv arbetsdag i veckan då man kunde 
sitta och spåna alternativt leta efter inspiration på internet. Däremot anser E1 att, trots tidsbrist 
för sådana här aktiviteter, företaget försöker ta tillvara så mycket kreativitet som möjligt 
genom att uppmana personalen till att vara kreativa. 

”Vi måste lämna utrymme för att ibland blir det galet. Bara det blir rätt fler gånger än det 
blir tokigt, när man provar nya saker” 

Respondent E1 fortsätter vidare med att säga att när personal från olika avdelningar bollar 
med varandra får de andra tankesätt och idéer på hur man kan finna nya lösningar. Han menar 
att det beror på att de anställda vid avdelningarna har olika utbildning vilket för med sig olika 
perspektiv i hur man ser på saker. Han upplever också att det faktiskt talas en hel del jobb på 
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rasterna och reflekterar över att det måste bero på att alla är väldigt intresserade av det de gör 
och därför söker möjligheter till att bolla idéer mellan varandra. Det är någonting som sitter i 
väggarna sedan företaget startade upp, avslutar han.   

5.2.5 Hantering av kunskap 
Kunskap är, enligt E1, någonting som är ständigt aktuellt på Elektronika trots att de inte pratar 
om kunskap i konkreta termer. Han fortsätter att berätta att det centrala dock är att lyssna på 
vad kunder och marknad efterfrågar i form av teknikutveckling och vilka produkter som 
kommer efterfrågas i framtiden. Därför anser E1 att kunskapshantering är en ständigt 
pågående process i företaget. För att påverka hur ny kunskap skapas i företaget föreslår E1 att 
det exempelvis sker genom att man uppmuntrar och stimulerar varandra till att vilja lära sig 
nytt. Vidare anser han att det redan finns en inneboende drivkraft bland anställda på företaget 
till att vilja vidareutvecklas. E3 berättar att det är upp till honom själv att skaffa ny kunskap 
och att han gör det genom att hålla sig uppdaterad på nätet via olika it-forum, läsa relevant 
litteratur och att diskutera mycket med sina kolleger. E3 säger dock att han inte känner att han 
direkt uppmuntras till att lära sig nya saker. Respondent E2 instämmer med E3 om att det är 
upp till henne personligen att införskaffa ny kunskap. Det gör hon oftast genom att fråga sin 
mentor tillika chef, och att söka efter relevant information via internet. Hon säger att hon vet 
att några av hennes kolleger på andra avdelningar ingår i någon form av nätverk där de kan 
stöta och blöta information mellan varandra, och på så sätt lära sig nya saker. I samband med 
denna information medger hon också att hon känner att det för hennes egen del skulle vara bra 
med ett större nätverk än det hon har idag. 

Incitamenten bland de anställda till att dela med sig av sin kunskap till varandra är, enligt E1, 
av naturlig karaktär. Han förklarar att med tanke på att Elektronika är ett sådant litet företag är 
alla beroende av varandra och måste på så sätt dra sitt strå till stacken.  

”Man kan inte tjuvhålla på information för att skaffa sig egna fördelar, för ska vi ta fram en 
ny produkt så är det ju ett lagarbete; där en del av personalen arbetar med hårdvaran, en del 
med mjukvaran och andra ska förbereda produktion och komponentinköp” 

E1 funderar vidare på vilka anledningar som kan finnas till att en anställd inte skulle vilja dela 
med sig av sin kompetens och kommer fram till att det skulle kunna vara ett uttryck för att 
man är missnöjd med någonting. Men det skulle i förlängningen innebära att den personen gör 
ett sämre jobb, och det vill man ju inte göra, tillägger han. Slutligen konstaterar han att man 
såklart aldrig kan vara helt säker på i vilken utsträckning personalen delar med sig av sin 
kompetens. Respondent E2 upplever dock att alla är duktiga på att dela med sig av sina 
kunskaper eftersom att alla har sina unika roller, till skillnad från hennes tidigare 
arbetslivserfarenhet; 

”Jag har varit på andra företag där man inte har velat dela med sig av sin kunskap på grund 
av att man har känt sig hotad, men på Elektronika är vi ganska prestigelösa med en annan 
stämning. Han som grundade företaget har från första början lagt tonen för denna kultur och 
personal som tillkommit på senare år har anammat den rådande kulturen” 

Även respondent E3 tycker att alla är villiga att dela med sig och säger att det inte finns någon 
konkurrens som skulle kunna orsaka att man inte skulle dela med sig. Han ser vidare bara 
fördelar med att dela med sig, för att anställda på så sätt lär av varandra.  

Samtliga respondenter tycker sig veta på ett ungefär vad deras kolleger har för kunskaper. E3 
berättar att man lär känna sina kolleger allt eftersom man arbetar med dem och lär sig på så 
sätt vem som är duktig på vad. På E3s avdelning finns fem utvecklare, varav en är placerad på 
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annan ort. E3 upplever att det är lite svårare att veta vad den kollegan har för speciella 
kunskaper. Förmodligen vet den personen inte riktigt heller vad hans kolleger på 
huvudkontoret har för kunskaper, tillägger respondenten. Samtidigt säger E3 att de anställda 
på hans avdelning är medvetna om problematiken med att arbeta med en person som inte är 
fysiskt närvarande.  

Ser man till företaget som stort inhämtar det generellt ny kunskap via förfrågningar från 
marknaden, enligt E1 som säger: 

”Kunderna ställer många indirekta krav på vilken kunskap vi måste ha i företaget och deras 
önskemål visar den huvudsakliga vägen för oss på Elektronika. När vi tittar på hur kundernas 
frågor kan lösas, kan man säga att vi genererar ny kunskap”  

E1 belyser vidare att företaget också tar diverse kurser via internet, i exempelvis 
momshantering eller motsvarande på tekniksidan, för att hålla sig uppdaterade. E2 berättar 
också att de på hennes ekonomiavdelning tar hjälp av revisorer, men att det är den enda 
externa hjälp som hon ser som relevant och hänvisar till ekonomiarbetsuppgifternas karaktär.  

Respondent E3 tror att ett sätt för Elektronika att förvärva ny kunskap är tack vare ledningens 
attityd gentemot egna initiativ. Han berättar att om han kommer på någon idé så är det bara att 
testa den, dock under förutsättning att den inte är för tidskrävande eller kostsam. 

Sammanfattningsvis efter intervjun med respondent E1, konstaterar han att kunskapshantering 
naturligt är integrerad i Elektronikas övergripande strategi eftersom att de arbetar på 
teknikfronten. Han förklarar närmare, med tanke på den teknikintensitet som råder på 
företaget, att den genomsyrar hela organisationens sätt att tänka inom många områden.  

5.2.6 Mätning 
Elektronika har tidigare haft ett kollektivt bonussystem som då var kopplat till omsättning och 
bokresultat, vilket dock inte används i dagsläget. Individuell lönesättning tillämpas på 
samtliga anställda. E2 och E3 berättar båda att deras individuella prestationer inte heller mäts 
på något sätt som de är medvetna om. Däremot säger E3 att ser att hans prestationer skulle 
kunna mätas i relation till när olika projekt och uppdrag slutförs mot angivna tidsramar.  

E2 berättar att Elektronika varje månad utser en ”fighter” och årligen ”årets medarbetare” som 
då baseras på någon form av prestation under året. E3 fyller i att han och hans kollegor 
stimuleras lite genom att få biobiljetter när de gör någonting bra i kreativa sammanhang. 

5.2.7 Affärsrelationer 
Elektronika har ungefär 30 procent av marknaden i Sverige och konkurrerar primärt med fyra 
andra företag som också är verksamma på Europamarknaden. E1 informerar om att de har 
köpt marknadsundersökningar, men säger samtidigt att marknaden inte så stor vilket innebär 
att de själva har relativt lätt att uppskatta vilka aktörer och kunder som finns tillgängliga.  

Vidare har företaget ett mindre antal leverantörer, både nationella och internationella, som 
utgör basen för hela deras verksamhet. Enligt respondent E1 är ingen leverantör ansedd att 
vara mer viktig än den andra utan alla har sin roll i värdekedjan. De internationella 
leverantörerna befinner sig dock i Asien, dit representanter från Elektronika reser ungefär två-
tre gånger per år. På frågan huruvida Elektronika kan få nya kunskaper från relationerna med 
leverantörer svarar E1 att det kan röra sig om möjligheter till att förenkla konstruktioner eller 
produktionsrelaterade förändringar som i sådant fall leder till ett kunskapsutbyte parterna 
emellan.  
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Avseende Elektronikas kunder berättar E1 att de har en del storkunder som står för en 
avsevärd del av omsättningen samtidigt som de kräver specialbehandling, med tanke på deras 
orderstorlekar och volym. Detta är självklart någonting de också får, fyller E1 i, och antyder 
att det säger sig ju självt. Han exemplifierar att om en stor kund vill ha en viss funktion på 
någon produkt så tas det önskemålet på största allvar och allt görs för att tillmötesgå kunden. 
Storkundernas krav gynnar dock företaget då det innebär att de måste finna ny kunskap, och 
att de vid framgångsrika reslutat även kan applicera de nya produktfunktionerna på andra 
marknader. 

Kommunikationen med leverantörer och kunder sker främst på engelska, vilket även är 
koncernspråket. Företaget har ett krav på sina anställda, speciellt de som arbetar på positioner 
som involverar service och leveranser, att de behärskar engelska i såväl tal som skrift. E1 
säger dock att Elektronika bedömer sig vara ett för litet företag för att hålla internutbildningar 
i engelska språket.  

5.2.8 Aktiviteter 
E1 informerar att Elektronika är med i diverse externa nätverk, på lokal nivå samt europeisk 
nivå. På lokalt plan ingår de i ett nätverk som finns i regionen och som E3 anser är lärorikt. 
De samarbetar också med det tekniska universitetet i regionen, vilket några av företagets 
tekniker också har tagit sin examen vid. Tillsammans med universitetet ingår Elektronika i 
några EU-projekt. E3, som är en av dem med examen från universitetet, säger att han har 
deltagit i ett projektnätverk med universitetet. Han har svårt att peka på vad han själv fick med 
sig för kunskaper från detta projekt, men menar att han lärde sig lite i alla fall. 
Projektnätverket handlade primärt om att dela med sig av kompetens. E1 hävdar att det är 
oerhört viktigt att ingå i olika typer av nätverk för att det skapar win-win situationer, där 
inblandade parter kan lära av varandra.  

Elektronika anlitar periodvis också konsulter för diverse uppdrag. E1 hänvisar till företagets 
kvalitetssystem och ISO certifiering där de får mycket hjälp av en konsult som kommer in till 
kontoret och arbetar några dagar i månaden för att få de bitarna på plats. E3 berättar att hans 
avdelning har mycket samarbeten med externa expertkonsulter. Respondenten säger att 
konsulterna delger Elektronika sin unika spetskompetens i olika tekniska lösningar och att den 
huvudsakliga kommunikationen med dessa konsulter sker via Skype eftersom att de arbetar i 
andra länder. Vidare deltar företaget vid utställningar och mässor, där de huvudsakligen 
marknadsför sina produkter.  
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5.3 Sammanställning empiriskt material   
Komponenta har ett tjugotal anställda och en omsättning på omkring 30 miljoner kronor. 
Företaget bildades för tio år sedan och tillverkar elektroniska komponenter som 
huvudsakligen exporteras utomlands. En förändring av företagets affärsmodell innebär dock 
att de utökar sina tjänster kopplade till produkterna, och att företaget därmed börjat gå från att 
vara ett producerande till att bli ett tjänsteföretag. Företaget känner inte till sina exakta 
marknadsandelar men uppskattar sin andel genom rapporter över marknadens utveckling och 
har som målsättning att ligga 10 procent över utvecklingsindex.   

Respondent K1 arbetar som vd på Komponenta sedan tre år och har arbetat på företaget i 
totalt tio år. Som vd har han det övergripande ansvaret över samtliga funktioner samt 
personalansvar eftersom att ingen HR funktion finns i företaget. K1 ser personalen som den 
viktigaste resursen och att företaget i grund och botten bygger på kunskap. Han ser även att de 
förändringar som sker i världen och även i företaget ställer krav på att företaget tillgodogör 
sig ny kunskap. Respondenten betonar rekrytering för att få in ny kunskap i organisationen. 
Han säger att företaget är dåliga på att erbjuda personalen utbildning, och att det snarare sker 
sporadiskt om någon behöver det. Vidare säger K1 att de arbetar för att en person i företaget 
inte ska besitta specialistkunskaper, eftersom att de då riskerar att kunskaper går förlorade om 
den personen inte närvarar. Han säger att eftersom personalen dagligen arbetar med 
problemlösning är de väldigt kreativa i det dagliga arbetet. Då företaget inte gör något 
specifikt för att stimulera kreativitet ser han att ett inre driv en viktig egenskap hos de 
anställda som eftersöks vid nyanställning.  

K2 arbetar som säljare på Komponenta sedan tre månader tillbaka, då hon blev handplockad 
från en kund och partner till företaget. Hon anser att många på företaget inte inser vilka 
kunskaper de besitter och att de skulle behöva tid för att reflektera över uppgifter de utfört och 
vad de lärt sig. Hon anser själv inte att hon är i något behov av utbildning i dagsläget. Under 
sin inskolningsperiod har hon saknat färdiga manualer och mallar och menar att hennes 
inlärning skulle gå fortare om sådant fanns i större utsträckning. Hon ser även att otydliga 
arbetsroller på företaget leder till lägre effektivitet såväl internt mellan medarbetare som 
gentemot externa kunder. Respondenten säger att de anställda saknar incitament till att dela 
med sig av sina kunskaper, vilket huvudsakligen är ett resultat av tidsbrist men även de 
individuella prestationsbaserade lönerna. Hon ser nätverk som en viktig aktivitet för att få nya 
kunskaper och tycker att hennes chef är duktig på att ingå i olika nätverk.  

Respondent K3 är utvecklingsingenjör och anställdes vid företaget direkt efter att han avslutat 
sin utbildning för fyra år sedan. Han menar på att kunskap är viktigt på Komponenta eftersom 
att väldigt lite finns nedskrivet och att man därmed måste ha mycket kunskaper i huvudet. 
Respondenten har inte fått någon utbildning via sin arbetsgivare men säger att det skulle 
förbättra hans egen prestation om han fick hjälp via utbildning att fylla sina kunskapsluckor. 
K3 säger att e-post är ett vanligt och bra verktyg för kommunikation, men att det tyvärr brister 
eftersom att inte alla får samma information och eftersom att de olika avdelningarna har olika 
yrkesmässiga språk. Vidare säger han att ett webbaserat intranät skulle effektivisera hans 
arbete och hänvisar till tidsbrist till varför något sådant inte finns. Gällande hur respondenten 
får ny kunskap så sker det huvudsakligen genom att han frågar sina kolleger, eller att han själv 
söker information via internet. Han menar på att personer med hans yrke generellt är väldigt 
benägna att dela med sig av vad de kan. Han efterlyser dock tid som avsätts till att vara 
kreativ och att utvecklas, vilket han vet förekommer på andra arbetsplatser.  
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Elektronika utvecklar och tillverkar elektroniska komponenter och erbjuder service och 
utbildning kopplat till produkterna. De startade för tjugo år sedan och har idag 35 anställda 
och en omsättning på 46 miljoner kronor. Elektronika har ungefär 30 procent av marknaden i 
Sverige och konkurrerar huvudsakligen med fyra andra företag som även de är verksamma på 
Europamarknaden. Exporten står för ungefär hälften av försäljningen och sker till ungefär 15 
olika länder.  

E1 är ekonomichef på Elektronika sedan sex år tillbaka, och är den som är ansvarig för 
personalfrågor vid företaget. Han menar att eftersom Elektronika är konkurrentutsatt är det 
viktigt att hela tiden finna ny kunskap för att ligga före konkurrenterna. Vidare säger han att 
kunskap är speciellt viktigt vid utvecklingsavdelningen eftersom att det är den avdelningen 
som driver företaget framåt i praktisk bemärkelse. Gällande dokumentation av kunskaper 
anser han att företaget har en fungerande struktur och då primärt för ärenden som gäller 
säljprojekt och utveckling. Han ser kreativitet och idérikedom som viktigt, speciellt vid 
utvecklingsavdelningen. Han säger att det tyvärr är en fråga om tid också och önskar att det 
fanns mer tid för kreativitet. För att få nya kunskaper ser E1 att det centrala är att lyssna på 
vad kunder och marknad efterfrågar i form av teknisk utveckling och vilka produkter som 
kommer efterfrågas i framtiden. Respondenten säger även att företaget förutsätter att de 
anställda har efterfrågad kompetens, men har någon inte det ska det naturligtvis åtgärdas via 
exempelvis utbildning.  

Respondent E2 har arbetat som ekonomiassistent på Elektronika i tre år, och ser kunskap som 
sådant man kan, vet och förstår. Hon berättar att hon främst får ny kunskap genom att fråga 
sig fram och söka information på internet, men anser att hon inte besitter den fulla kompetens 
som hon skulle behöva för att kunna prestera så bra som hon önskar. Respondenten menar att 
det skulle kunna åtgärdas med hjälp av utbildning, men säger att hon inte fått någon sådan på 
grund av tidsbrist. Hon reflekterar även över att det vore bra för henne att ingå i någon typ av 
nätverk. Hon tycker att företaget ser positivt på kreativitet och att det uppskattas när hon 
kommer med nya förslag. E2 tycker att det generellt är dåligt informationsflöde förbi henne 
och ser att företaget många gånger många gånger glömmer bort att säkerställa att information 
kommer alla tillhanda. Respondentens syn på företagets allmänna riktlinjer för anställda är att 
det florerar en del vackra ord, men att det i praktiken inte betyder så mycket.  

E3 arbetar som utvecklingsingenjör på företaget sedan fem år. Han definierar kunskap som att 
veta hur man ska gå tillväga för att lösa en uppgift och menar på att det inte nödvändigtvis 
behöver betyda att man har all kunskap utan att man snarare vet hur man kan ta reda på den. 
Han säger även att kunskap har stor betydelse för att förstå hur arbetet fungerar för att 
underlätta problemlösning, vilket är en central del i det dagliga arbetet som utvecklare. Hans 
inskolning på företaget skedde huvudsakligen via muntlig information vilket han ser som 
positivt. Respondenten känner att han skulle utvecklas ännu mer i sin yrkesroll genom mer 
utbildning inom sitt yrke. Detta är ett önskemål han har uttryckt till sin chef men vilket blivit 
bordlagt på grund av tidsbrist. Han berättar att det förs en del dokumentation, speciellt i 
projektsammanhang. Han ser dock att han skulle kunna prestera bättre om företaget satsade 
mer resurser på elektroniska hjälpmedel för information och dokumentation. E3 anser att 
Elektronika har en bra företagskultur och att frihet under ansvar är centralt, liksom ett 
informellt ledarskap.  
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6. Analys 
”Det är den som gått vilse som finner de nya vägarna” 

Niels Kjaer, 1870-1924 

Vi analyserar här det empiriska underlaget, för att besvara problemformulering och syfte. 
Fokus ligger på att belysa likheter och olikheter mellan respondenter och mellan de olika 
företagen samt att relatera dessa till teoretiska utgångspunkter och antaganden. Dispositionen 
av kapitlet är densamma som i föregående kapitel, för att läsaren lätt ska kunna följa med i 
argumentationen. Slutligen lyfter vi fram modellen av kunskapshanteringens beståndsdelar 
och uppmärksammar de centrala resultaten från den empiriska undersökningen.  

Genom den förståelse vi fått för arbetet i de respektive företagen i studien ser vi tydligt att de 
båda präglas av de specifika karakteristikor som tidigare forskning funnit vara generella för 
SMF. Båda företagen präglas av platta strukturer och informella strategier, vilket bland annat 
leder till korta kommunikationsvägar. Även om både de anställda och cheferna i respektive 
företag i många fall hänvisar till tidsbrist för vissa aktiviteter ser vi en tydlig koppling mellan 
brist på tid och brist på finansiella resurser. Enligt vår mening kan tid köpas, i form av 
arbetskraft. Dessa karaktärsdrag är samtliga belysta som specifika för SMF. Vad som 
framkommer extra tydligt i båda företagen, men framförallt i Elektronika, är att deras 
marknadsfokus påvekar stora delar av verksamheten. Båda företagen utgår från kunders och 
marknadens önskemål när de utvecklar sina produkter och tjänster. Alpkan et al (2007) har 
fastställt att ett framgångsrikt sätt för SMF att konkurrera med stora företag är med hjälp av 
att vara marknadsorienterade. Vi ser att dessa två företag till stor del konkurrerar på basis av 
marknadsfokus, vilket även visat sig påverka deras hantering av kunskap. Genom analysen av 
de två företagens kunskapshantering utgår vi således från att de karakteristika som visats 
specifika för SMF även gäller för dessa företag.     

6.1 Kunskap i Komponenta och Elektronika 
Tidigare forskning i kunskapshantering i SMF har visat att denna typ av företag använder sig 
av kunskapshantering, dock generellt i informell form. Vi hade därmed inte förväntat oss att 
företagen i denna studie skulle känna till konceptet kunskapshantering, eller knowledge 
management. Däremot råder bland samtliga respondenter i vår studie en åsikt om att deras 
företag är väldigt beroende av kunskap, och personalansvarig på respektive företag säger att 
företaget i stort baseras på eller är byggt på kunskap. Vad som direkt skiljer de båda företagen 
åt är det faktum att samtliga respondenter i Elektronika drar en starkare parallell mellan 
kunskap och utvecklingsavdelningen, medan respondenterna på Komponenta ser kunskap 
som lika viktigt i alla delar av verksamheten. Vi ser inte någon större skillnad i hur de olika 
respondenterna definierar kunskap, utan ser snarare att skillnaden i hur respondenterna ser på 
kunskap i sina respektive organisationer är relaterad till organisationskultur. Elektronika är ett 
äldre företag som sedan starten fokuserat på att ha stor teknisk innovationspotential. Relaterat 
till presentationen av de olika organisationsskolorna i problembakgrunden ser vi att 
Elektronikas kultur snarast präglas av den industriella organisationsskolans syn på företag och 
konkurrens. Den industriella organisationsskolan betonar positionering och att vara först med 
nya produkter på marknaden (Styhre, 2003, s. 39). Vad gäller kunskap och utveckling betonar 
respondent E1 att kunders och marknadens efterfrågan är centralt för vilka kunskaper 
företaget behöver. Elektronika har även arbetat för att kunna vara först på marknaden med sin 
nya produkt, vilket antyder att företaget åtminstone delvis präglas av den industriella 
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organisationsskolan. Denna organisationssyn genomsyrar kulturen på företaget i stort och 
påverkar uppfattningen bland de anställda på så sätt att teknik och utveckling anses centralt 
för verksamheten. Vi ser därmed inte att respondenternas personliga åsikter är att utvecklarnas 
kunskaper är bättre eller viktigare än någon annans. Däremot är den avdelningen central i och 
med företagets organisationssyn, vilken är rotad i dess företagskultur.  

Komponenta är yngre än Elektronika och genomför i dagsläget förändringar av affärsmodell 
mot att bli ett tjänsteföretag. Även Komponenta är marknadsfokuserade och huvudsakligen 
koncentrerade på omgivningens krav på vilka kunskaper företaget behöver. Komponenta 
genomför nu en förändring av sin affärsmodell vilket innebär att även ett resursbaserat 
perspektiv på organisationen börjat växa fram. Vi ser att detta är en medveten strategi från 
ledningen vilket bland annat resulterat i att de belyser kärnvärden, fokuserar på 
kärnkompetenser och uttrycker att personalen är den viktigaste resursen. Genom bland annat 
dessa initiativ finns på Komponenta en företagskultur som ser exempelvis försäljning och 
marknadsföring som lika centrala för verksamheten som utvecklingsavdelningen. Vi ser att 
respondenterna på Komponenta inte gör någon åtskillnad i vilken betydelse kunskap har för 
företagets olika avdelningar, eftersom att ingen avdelning anses ha en mer central roll.  

Gällande förvärvning av ny kunskap använder sig de anställda i de båda företagen av snarlika 
metoder. De metoder som huvudsakligen används är att fråga kolleger och att söka 
information via internet. Vi ser att det i båda fallen handlar om att de anställda tillgodogör sig 
information för att få nya kunskaper. Nissens kunskapshierarki (2000) visar hur data blir 
information och information blir kunskap. Det blir tydligt att respondenterna ser att kunskap 
kommer från införskaffandet av ny information. Hur de beskriver att de tillgodogör sig ny 
kunskap är intressant för att förstå deras syn på kunskap respektive information. Baserat på de 
anställdas reflektioner kring bland annat problem med att förstå vissa manualer och otydlig e-
post-kommunikation ser vi att de inte betraktar all information som kunskap. Vi gör 
tolkningen att de ser information som de förstår och kan tillgodogöra sig, som information 
som genererar kunskap. Sådan information definierar de därmed som kunskap. Hur personal i 
ett företag tillgodogör sig ny kunskap är centralt i kunskapsprocessens första moment, 
kunskapsgenerering (Grover och Davenport, 2001). Eftersom att kunskapsprocessen är viktig 
för SMF som vill förbättra sina prestationer (Supyuenyong et al 2009) ser vi att det finns en 
poäng för Komponenta och Elektronika att vara medvetna om metoder för att generera 
kunskap. Förutom tillgodogörandet av olika typer av information – muntligt och skriftlig – 
kan även skapandet av kunskap ske genom det praktikbaserade lärandet. Det praktikbaserade 
lärandet innebär ett självständigt lärande genom praktiska uppgifter (Higgins 2009). De 
anställda i de båda företagen får ny kunskap genom den dagliga verksamheten, men generellt 
råder tidsbrist för att tillgodogöra sig nya kunskaper. Det anser vi innebär att tid för reflektion 
saknas, vilket försämrar förutsättningarna för double loop lärande (Argyris, 1999 s.67). 
Genom att avsätta tid för reflektion skulle personalen kunna få ny användning för kunskap 
som redan finns inneboende hos dem i någon form, och därmed kunna förbättra sina 
prestationer. Som respondent K2 reflekterar över är det i många fall så att personalen inte är 
medvetna om hur mycket kunskaper de egentligen har.   

6.2 Anställda vid Komponenta och Elektronika  
Rekrytering sker på något olika sätt i de två företagen, där vd är rekryteringsansvarig på 
Komponenta och respektive avdelningsansvarig på Elektronika. Det innebär att båda 
respondenterna K1 och E1 deltar i och ansvarar för rekryteringsprocesser. De båda 
respondenterna uttrycker dock två olika perspektiv avseende rekryteringens betydelse. 
Elektronika strävar efter att rekrytera individer som kan tänkas passa in i företaget, vilket 
bland annat innebär att personen är självgående och vågar ta eget ansvar. Komponenta 
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betonar mångkultur och jämn könsfördelning som strategi vid rekrytering. Med utgångspunkt 
i kunskapshantering är rekrytering ett viktigt verktyg i just mindre organisationer för att 
tillgodogöra företaget ny kunskap och kompetens (Wong, 2005). Ur 
kunskapshanteringsaspekt ser vi därmed en risk i att rekrytera med fokus på att finna personer 
som passar in i företaget. Det baserar vi på att företaget då kan gå miste om viktiga kunskaper 
och kompetenser som de finns hos individer som utåt sett inte passar in i företaget. En strategi 
som betonar mångfald blir ur en sådan aspekt mer effektiv för att få in nya kunskaper i 
företaget.  

Inskolning av ny personal sker i båda företagen huvudsakligen genom att den nyanställde får 
fråga sig fram och får hjälp av sina kolleger. Inskolningsprocessen är således ett exempel på 
när företagen använder sig nästan uteslutande av personifieringsstrategin för att hantera 
kunskap. Personifiering innebär att interaktionen mellan människor är central för 
kunskapsöverföring (Hansen, 1999). Vi kommer att analysera detta perspektiv ytterligare 
senare i analysen.  

6.3 Hantering av information och dokumentation 
Vi ser tydliga tendenser på att den implicita kunskapen är central i de båda företagen. K3 
säger att kunskap är viktigt på företaget eftersom att väldigt lite finns nedskrivet och att de 
anställda därmed måste kunna sina jobb i huvudet. Samtliga anställda vid de båda företagen 
uttrycker att de önskar mer dokumentering, antingen vid projekt eller för inlärning av nya 
uppgifter och rutiner. Att uttrycka kunskaper i text innebär att göra den implicita kunskapen 
explicit. De anställda ser att de skulle kunna arbeta mer effektivt om mer information och 
kunskap fanns dokumenterat, då det till exempel innebär kortare startsträckor vid projekt. Det 
tyder på att företagen skulle kunna effektivisera den dagliga verksamheten på lång sikt genom 
att avsätta tid för att dokumentera olika arbetsprocesser i större utsträckning. Eftersom att de 
anställda upplever tidsbrist och det inte heller ställts krav på processbeskrivningar stimuleras i 
dagsläget inte omvandling av implicit kunskap till explicit tillräckligt i de två företagen. I 
Komponenta ska processbeskrivningar göras, men med utgångspunkt i intervjuerna med de 
anställda har detta ännu inte förverkligats. Då personalen i båda företagen arbetar väldigt 
självgående, speciellt i Elektronika, och det kan upplevas som trist och tidskrävande att 
dokumentera krävs styrning från ledarskapet till att stimulera detta. Enkelt skulle det kunna 
ske genom att avsätta tid på kort sikt samt införa obligatorisk dokumentation av vissa 
arbetsprocesser. Här ser vi även en koppling till den operationella snarare än strategiska 
styrningen av företagen som råder i SMF. (Supyuenyong et al, 2009) Dokumentation tar tid 
på kort sikt men sparar tid på längre sikt och är därmed att se som ett strategiskt verktyg.         

Ingen av företagen använder sig av intranät, men har motsvarande enklare system för att lägga 
upp och dela information. E1 anser att företaget använder sig av fungerande dokumentation 
via tekniska hjälpmedel, men E3 säger att han skulle prestera effektivare om elektroniska 
hjälpmedel för informationsspridning prioriterades ytterligare. Det är även en tydlig åsikt 
bland respondenterna K2 och K3. Anledningen till att företagen inte investerat i mer 
avancerade tekniska lösningar för informationshantering är enligt E1 att det befintliga är 
tillfredsställande och enligt K1 brist på tid. Trots att den elektroniska informationshanteringen 
anses vara tillfredsställande från ledningsperspektiv i Elektronika ser vi att företaget skulle 
kunna effektivisera verksamheten genom att investera i tekniska lösningar. Även i 
Komponenta finns tendenser som visar att personalen skulle prestera bättre om ytterligare 
investeringar gjordes inom området. I båda fallen handlar det om investeringar som ger ett 
bättre resultat på lång sikt, vilket vi ser som en ytterligare förklaring till varför de båda 
företagen avvaktar med investeringen. Lim och Klobas (2000) konstaterar att SMF använder 
sig av databaserade system i liten utsträckning och att det skulle vara fördelaktigt för denna 
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typ av företag att i större utsträckning använda sig av formella system för att förvara och 
sprida kunskap. Trots att båda företagen i denna studie har goda teknik- och datakunskaper 
bland personalen tack vare företagets verksamhetsområde ser vi resultatet från Lim och 
Klobas undersökning tillämpbart även för företagen i denna studie.  

Förutom att kommunikation huvudsakligen sker genom informella fysiska interaktioner i de 
båda företagen är e-post ett viktigt verktyg för att sprida information. Ett problem som 
uttrycks av de anställda på respektive företag är att information ändå tenderar att gå förbi 
vissa i organisationen. E-post som verktyg anses vara effektivt för att kommunicera internt, 
men problematiken ligger i att inte alla får samma information och att det inte heller 
kontrolleras huruvida informationen gått fram. I stället verkar en föreställning finnas om att 
storleken på företaget gör att alla anställda tids nog får samma information genom dagliga 
interaktioner. Vi ser att dessa problem kan relateras till kommunikationsproblemet vilket 
beskrivs i Boeglins modell över kunskapsöverföring. I det här fallet är det inte 
kommunikationskanalen i sig som brister, utan användandet av den. Det är svårt att avgöra 
vad som orsakar problemen i informationsspridningen, men vi ser att det i viss utsträckning 
bör kunna förbättras genom tydligare rutiner angående hur e-post ska användas. Att en 
uppfattning i företagen är att alla tids nog får samma information via informella kanaler ser vi 
som relaterat till de informella strukturer som präglar organisationskulturerna. Därmed 
påverkar företagens informella struktur även användandet av formella verktyg, i detta fall e-
post.   

En problematik relaterad till att implicit kunskap i liten utsträckning omvandlas till explicit i 
de båda företagen är att det inte heller blir tydligt vem som gör vad. Detta uttrycks speciellt av 
de anställda vid Komponenta, även om E1 också säger att arbetet på Elektronika innebär ett 
brett arbetsområde där man snarare är generalist än specialist. Båda respondenterna på 
Komponenta anser att det är otydligt vad som ingår i deras egna och andras arbetsuppgifter, 
vilket medför att de antingen ägnar tid åt uppgifter utanför deras arbetsområde eller att de blir 
en arbetsbelastning för andra. Genom att uttrycka arbetsrollerna explicit samt att dokumentera 
och skapa manualer inom respektive arbetsområde ser vi att dessa problem skulle bli mindre. 
Detta resonemang blir även direkt relaterat till strukturerandet av de olika funktionerna i en 
organisation, det vill säga infrastrukturen. SMF är generellt platta organisationer och har få 
anställda vilket leder till få funktioner eller avdelningar. Det gäller även för de undersökta 
företagen. Vi ser att infrastrukturen på Komponenta uppfattas som ineffektiv av de båda 
anställda och att tydligare indelning av ansvarsområden skulle kunna vara en förbättring. 
Även om inget av de två företagen arbetar strukturerat med kunskapshantering är en 
förutsättning om de önskar göra det i framtiden en fungerande infrastruktur. Wong (2005) 
menar att SMF måste anpassa själva infrastrukturen av kunskapshanteringsstrategier till att 
passa in i verksamheten. Om tydliga ansvarsområden redan existerar ser vi att det blir lättare 
att fördela ansvar relaterade till kunskapshanteringsstrategier. 

Även om det ibland är otydligt vem som ska göra vad, speciellt på Komponenta, är samtliga 
respondenter överens om att de känner till vilka kunskaper deras kolleger har. Vi ser det som 
att varje anställd gör en egen, informell kartläggning av de kunskaper som finns i företaget. 
Kunskapsprocessens andra moment, kunskapskodning, avser hur kunskap i ett företag 
kartläggs (Grover och Davenport, 2001). Av de undersökta företagen arbetar inget med att 
formellt kartlägga de kunskaper som finns bland de anställda. Det ser vi även som jämförbart 
med att företagen inte heller har tydliga arbetsbeskrivningar. Respondent K2 är relativt 
nyanställd på Komponenta och tror att många på företaget inte är medvetna om hur mycket de 
kan och hur duktiga de är. Sätter vi hennes uppfattning i relation till de andra respondenternas 
uppfattningar om varandra kan det innebära att det finns betydligt mer att lära om sig själv 
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och av varandra. Att använda sig av mer formella metoder för att synliggöra kunskaper i de 
mänskliga resurserna ser vi därmed som värdefullt för dessa två företag.  

6.3 Organisationskultur 
Samtliga respondenter ser positivt på kreativitet och idérikedom och upplever det som viktigt 
för deras verksamhet. På Elektronika betonar samtliga respondenter att kreativitet är extra 
viktigt på utvecklingsavdelningen. Cheferna på båda företagen säger att de försöker att aktivt 
uppmuntra sina anställda till att vara kreativa, men att det tyvärr inte finns arbetstid avsatt till 
att ägna sig åt kreativa aktiviteter. Vi ser en viss paradox här mellan vad som sägs och vad 
som faktiskt görs. Respondent K2 säger att många kastar upp bollar, men att ingen plockar 
ned dem, vilket uttrycker denna paradox. Ledningen uppmuntrar idérikedom vilket innebär att 
många bollar kastas, samtidigt som det inte finns avsatta resurser till att fånga upp bollarna 
och på så sätt utveckla idéerna. Återigen är tid en betydande faktor för begränsningarna i de 
små företagen. Avsattes tid till att ”fånga bollar” och realisera idéer bland de anställda skulle 
vinster kunna göras på lång sikt. Innovation och kreativitet är viktiga förutsättningar för att 
generera nya kunskaper och på så sätt nå konkurrensmässiga fördelar (Gurteen, 1998,). 
Uttryckt i kontexten av dessa två företag innebär kreativitet att kasta upp bollar och 
innovation att fånga upp bollarna. Att avsätta tid till att regelbundet vara kreativ betraktar vi 
som en långsiktig strategi eftersom att det på kort sikt snarast är en kostnad. SMF är generellt 
operationella snarare än strategiska, vilket vi konstaterat stämmer även i Elektronika och 
Komponenta. En annan tänkbar förklaring till att tid för kreativitet inte prioriteras är att båda 
företagen är väldigt marknadsfokuserade och därmed låter kunders efterfrågan styra 
utvecklingen av nya koncept och produkter. Vi ser att företagen är fokuserade på att följa med 
i marknadsutvecklingen och därför förbiser möjligheten till att använda sina interna resurser 
för nya idéer och kunskap.  

Föregående resonemang kan även kopplas till double loop-lärandet, som kräver tid i form av 
reflektion för att vara effektivt i ett företag. Av respondenternas reflektioner kring tidsbrist i 
olika sammanhang, exempelvis gällande innovation, bedömer vi att förutsättningarna för 
double-loop lärandet inte är optimala. Vi förstår av cheferna och de anställda att det upplevs 
som för tidskrävande att avsätta resurser till att reflektera över projekt eller motsvarande som 
redan är utförda. Trots det, ser vi att det är en fråga om att prioritera mellan olika aktiviteter, 
där företagen väljer att lägga mer resurser på att följa utvecklingen på marknaden i stället för 
att tänka omvänt och börja med den utvecklingspotential som finns hos personalen.       

Avseende de anställdas upplevelser kring hur kunskap överförs kolleger emellan finner vi 
några olika uppfattningar. Cheferna ser inte att det föreligger några speciella skäl bland de 
anställda till att inte vilja dela med sig av kunskap. De anställda, med undantag från K2, är av 
samma åsikt. I Boeglins (2002) modell över kunskapsöverföring illustreras 
ledarskapsproblemet, som associeras med en bristande vilja från avsändaren att dela med sig 
av sin kunskap och mottagarens attityd att den inte behöver ny kunskap. Relaterat till 
ledarskapsproblemet verkar det inte föreligga några sådana attityder bland respondenterna. 
Enligt samtliga respondenter i Elektronika sker kunskapsöverföring mellan anställda naturligt 
i och med den rådande organisationskulturen. Respondent K3, som arbetar på 
utvecklingsavdelningen på Komponenta, ser inte överhuvudtaget att det skulle kunna 
föreligga motiv till att inte vilja dela med sig av sin expertis och kunskap. Hans inställning 
stämmer också överens med utvecklaren på Elektronika som hävdar att personer med 
datateknisk kompetens alltid är tillmötesgående och hjälpsamma i sin natur. Boeglin (2002) 
menar att en vanlig förekommande attityd hos specialister är att de inte behöver annan 
kunskap än den de har och att de har incitament till att inte dela med sig vad de kan. Några 
sådana tendenser kan vi inte se hos utvecklarna i denna studie. Snarare verkar de väldigt 
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öppna för att dela med sig och lära sig av andra. Tyvärr har vi inte underlag för att söka 
förklaringar på varför just personalen på utvecklingsavdelningarna är så benägna att dela med 
sig av kunskap. Möjliga förklaringar skulle dock kunna ligga i personlighet, arbetsform eller 
organisationskultur på denna typ av företag.  

Respondent K2 är den enda av respondenterna som ser att det finns incitament för en anställd 
att inte dela med sig av kunskap, och hänvisar då till brist på tid. Hon menar att bristen på 
incitament från ledningen till att anställda ska dela med sig medför att det inte blir en prioritet 
bland personalen på hennes avdelning då de är upptagna med andra arbetsuppgifter. Genom 
att skapa incitament, antingen i form av belöningar eller genom att avsätta tid menar hon att 
personalen skulle bli mer benägen att dela med sig. Vi ser en koppling mellan respondentens 
uppfattning och det faktum att säljavdelningen på Komponenta tillämpar individuellt baserat 
bonussystem. Bonussystemet gör att säljarna arbetar huvudsakligen för egen vinning, även 
fast de inte konkurrerar på samma marknader. Således påverkar bonussystemet 
ledarskapsproblemet på ett negativt sätt, när ett teambaserat bonussystem skulle kunna vara en 
positiv faktor.  

6.5 Hantering av kunskap 
Kunskapshantering är en ständigt pågående process i de båda undersökta företagen, trots att 
den inte sker särskilt formellt i något av företagen. De anställda ansvarar själva för vilka 
kunskaper de behöver för att utföra sina respektive arbetsuppgifter. Vi ser att företagen till 
stor del påverkar vilka kunskaper som finns bland de anställda med hjälp av 
rekryteringsprocessen. Vi har tidigare analyserat de respektive företagens betoningar vid 
rekrytering och konstaterat att Komponentas strategi är något mer effektiv ur 
kunskapshanteringsperspektiv. Det eftersom att de söker mångfald vid rekrytering och 
därefter får ny kunskap. Elektronika betonar att de söker självständiga personer, vilket å andra 
sidan är en viktig förutsättning för kunskapshanteringen i företaget. Den baseras nämligen i 
hög grad på att de anställda själva söker ny kunskap, vilket ställer krav på egna initiativ. 
Elektronikas kunskapshanteringsstrategi baseras därmed i stor utsträckning på de anställdas 
egna initiativ.  

Utbildning av de anställda förekommer sällan i de respektive företagen, vilket även visat sig 
vara fallet i tidigare forskning bland SMF (Supyuenyong et al, 2009, Wong och Aspinwall, 
2005. Alla medarbetare utom K2 säger dock att de skulle prestera bättre om de fick utbildning 
och har önskemål om att få det.   Samtliga av dessa respondenter hänvisar till tidsbrist till 
varför de inte genomgått utbildning inom företaget. Vi har svårt att fastställa huruvida de 
anställda verkligen skulle prestera bättre om de fick utbildning, men utifrån att de tydligt 
uttrycker att de själva anser det ser vi åtminstone möjligheten att så är fallet. Avseende 
tidsbristen vill vi återigen hänvisa till vår argumentation angående tidsbrist tidigare i kapitlet. 
Vi ser tidsbristen som brist på finansiella medel, vilket även påverkas av prioriteringar för 
denna specifika aktivitet.   

6.6 Affärsrelationer 
Den externa faktor som påverkar arbetet med kunskapshantering i de undersökta företagen 
mest är deras respektive kundbas. Båda företagen är i högsta grad marknadsorienterade och 
lyssnar därför aktivt på vad marknaden efterfrågar. Komponenta och Elektronikas viktigaste 
kunder har framgångsrikt riktat diverse krav på produktdesign och dokumenthantering, vilket 
i sin tur ställt krav på specifika kompetenser internt i företaget. Cheferna anser att kunderna 
påverkar dem i stor utsträckning vilket vi ser överensstämmer med teorin om 
omgivningsinfluensen från Holsapple och Joshis modell. Vidare visade det sig mot teorin, att 
leverantörer anses som mindre viktiga och likaså konkurrenter. Angående leverantörer ser K1 
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att det snarast är de som kan ställa krav på sina leverantörer. E1 menar att det handlar om ett 
kunskapsutbyte med leverantörer snarare än att någon ställer krav, till skillnad från kunder.   

6.7 Kunskapsstrategier 
I den teoretiska referensramen fastställdes att SMF karaktäriseras av informella och 
dynamiska strategier. I kombination med att fokus ligger på människor som kunskapsresurs i 
sådana företag gjorde vi därmed ett antagande om att personifieringsstrategin troligtvis 
tillämpas i SMF. Genom den empiriska redovisningen har det framkommit att båda företagen 
förlitar sig på kunskapsspridning mellan de anställda i stor utsträckning. Exempelvis sker 
inskolning av ny personal genom att anställda hjälper varandra, införskaffande av ny kunskap 
sker på egna initiativ genom att söka information eller fråga kolleger, likaså sker kreativa och 
innovativa lösningar på initiativ av personalen i mån av tid och intern information förväntas i 
vissa fall spridas mellan anställda genom informella interaktioner. Det gör att vi ser att de 
båda företagen huvudsakligen har personifiering som kunskapshanteringsstrategi. Dock har de 
båda stort tekniskt fokus genom verksamheten i övrigt, vilket gör att vi även kunnat förvänta 
oss en kodningsstrategi. En kodningsstrategi innebär att företaget förlitar sig på lagring av 
explicit kunskap för att sprida kunskap och är ofta sammankopplat med tekniska och IT-
baserade verksamheter (Hansen et al, 1999). De två företagen använder sig i viss utsträckning 
av lagring av explicit kunskap, i form av projektdokumentering, lagring av teknisk 
information och viss annan dokumentation. Vi anser dock att personifieringsstrategin är 
överlägsen i de båda företagen, trots deras tekniska inriktning i verksamheten. Det är tydligt 
av intervjuerna med de anställda att de själva anser att de skulle prestera bättre om explicit 
kunskap lagrades i större utsträckning och om fler formella insatser till kunskapshantering 
gjordes. Med formella ansatser syftar vi på exempelvis utbildning, tid avsatt för reflektion och 
tydliga arbetsbeskrivningar och arbetsroller.  
 
Avseende de fyra olika perspektiven inom övergripande kunskapshanteringsstrategier kan vi 
inte se att någon av de första tre i dagsläget förekommer i något av företagen. Dessa är 
övervakning av kunskapsrelaterade aktiviteter, infrastruktur över kunskapshantering och 
organisering av kunskapsskapandet. Dessa tre perspektiv baseras huvudsakligen på att 
formella och strukturerade initiativ ska styra kunskapshanteringen, vilket vi konstaterat inte 
förekommer i något av de studerade företagen. Dock finns viss likhet mellan det fjärde 
perspektivet, optimera kunskapsvärdet, och strategierna i de respektive företagen. För att 
optimera kunskap bör en offensiv strategi antas där man utmanar den nuvarande 
produktportföljen med mera kunskap. (Wiig, 1997) Komponenta och Elektronika är båda 
väldigt uppmärksamma på kunders behov och marknadens utveckling, vilket i stort styr deras 
arbete mot att utveckla kunskaper. Detta arbete mot nya kunskaper är därmed direkt korrelerat 
till de produkter och tjänster som företagen tillhandahåller.   
 
Nätverkande i olika former beskrivs av respektive företag som ett bra sätt att lära sig av andra 
organisationer. Cheferna i båda företagen ingår i nätverk på såväl lokal som nationell och 
internationell nivå. De båda produktutvecklarna i företagen anger internetbaserade forum som 
viktiga för att dela kunskaper med personer utanför organisationer. Konsulter används även i 
stor utsträckning, vilket är ett bra sätt för företagen att få in kunskaper utifrån. Hur kunskaper 
från konsulter tillvaratas och integreras i verksamheten sker dock i olika utsträckning 
beroende på vilken typ av tjänst som köpts in. En medvetenhet av värdet i att tillvarata dessa 
kunskaper blir därmed viktig för att chefer och personal ska kunna bedöma i vilken 
utsträckning de kan behålla kunskaperna i företaget.  
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Företagen deltar även vid mässor och utställningar, men huvudsakligen med syftet att 
marknadsföra sina produkter och inte för att utbyta kunskaper. Sammantaget ser vi att 
nätverkande är den enligt chefer och anställda bästa formen av externt kunskapsutbyte. Dock 
är det huvudsakligen cheferna som deltar i nätverk även om de anställda också säger sig ha ett 
behov av det. Speciellt för utvecklarna har forum som är inriktade mot deras arbetsuppgifter 
en viktig funktion för att få externt kunskapsutbyte.  

6.8 Direkt teoretisk anknytning 
Utifrån Holsapple och Joshis modell över kunskapshanteringens beståndsdelar har vi funnit 
vissa mer och mindre framstående faktorer som påverkar hur företagen i vår studie hanterar 
kunskap. Generellt kan sägas att hanteringen av kunskap sker med utgångspunkt i några av 
influensområdena och specifikt omgivningsinfluensen. Genom att återkoppla till Holsapple 
och Joshis modell vill vi förtydliga de gemensamma särdrag för kunskapshanteringen i 
Elektronika och Komponenta som vår analys resulterar i. 

 

Figur 14. Kunskapshanteringens beståndsdelar 

Med hänsyn till modellen som helhet är det genom empiri- och analyskapitlen tydligt att båda 
företagen påverkas mest av de tre influensområdena när de hanterar kunskap. Den mest 
framträdande influensen är omgivningen och inom den, kunder och marknad. Företagen har 
en organisationssyn som utgår från deras positionering på marknaden och som påverkar vilka 
kunskapshanteringsstrategier som finns. Av de olika resursinfluenserna ser vi att människor i 
och runt företagen är den viktigaste kunskapsresursen. Det grundar vi på att företagen har en 
personifieringsstrategi, vilken innebär att kunskapshantering påverkas av de anställda i stor 
utsträckning. Det är dock tydligt att personalen i vissa avseenden inte försetts med tillräckliga 
verktyg för att uppfylla den roll de får för kunskapshanteringen i och med 
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personifieringsstrategin. De anser själva att utbildning, tid för reflektion och tid för kreativitet 
skulle vara positivt för deras egna kunskaper. Kunskapshantering diskuteras inte specifikt på 
ledningsnivå, vilket gör att vi ur det perspektivet inte kan se att ledningsinfluensen påverkar 
kunskapshantering på ett direkt eller formellt sätt. Snarast arbetar cheferna med att informellt 
påverka kulturen i företagen till att vara gynnsam för kunskapshanteringen. Cheferna i 
undersökningen eftersträvar båda en platt organisation och en öppen arbetsmiljö. Eftersom att 
det även är den bild de anställda återger av företagen ser vi att det personifierade ledarskapet 
tydligt har inflytande över företagskulturen, i enlighet med Hudson et al (2001).  

Kunskapsprocessen i de båda företagen bygger huvudsakligen på implicit kunskap. På vilket 
sätt kunskap genereras, kodas och realiseras är i de flesta avseenden de anställdas ansvar. Vi 
anser att genom att uppmärksamma kunskapsprocessen skulle båda företagen kunna upptäcka 
nya konkurrensfördelar. Incitament till att dela med sig, omvandlandet av implicit kunskap till 
explicit, stimulerande att vara kreativ och tid till reflektion och double-loop lärandet är 
exempel på insatser som stimulerar kunskapsprocessen och som kan resultera i 
konkurrensfördelar för företagen. Vi anser att företagen har goda förutsättningar till att arbeta 
mer formellt och proaktivt inom ramarna för kunskapsprocessen. En viktig anledning till det 
är de företagskulturer som idag präglar företagen. Även om tidsbrist eller brist på finansiella 
medel i många fall medför begränsningar är respondenterna överens om att det existerar en 
god företagskultur som bland annat ser positivt på kreativitet och som uppmuntrar att personal 
lär sig av varandra.  
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7. Slutsatser 
”Efteråt är alla kloka” 

Svenskt ordspråk 

I detta kapitel sammanställer vi de slutsatser som analysen resulterat i. Genom slutsatserna 
uppfylls syftet med uppsatsen, det vill säga att identifiera hur små och medelstora företag 
inom branschen elektronisk komponentindustri uppfattar och praktiskt arbetar med 
kunskapshantering.  Vi avslutar kapitlet med att sammanfatta våra rekommendationer och 
förslag till de studerade företagen och uppfyller därmed studiens delsyfte.  

7.1 Övergripande slutsatser 
Genom presentationerna av de respektive företagen har vi kunnat konstatera att de i de flesta 
avseenden har liknande förutsättningar. Vi ser att företagen har mycket gemensamt, gällande 
såväl verksamheter, strategier och affärsmodeller som deras sätt att arbeta med 
kunskapshantering. Det gör att vi anser att företagen är jämförbara. Vi fokuserar i slutsatserna 
på vad som visat sig gemensamt för de båda företagen, eftersom att vi därmed kan anta att de 
slutsatserna kan vara gällande även för andra företag med liknande verksamheter.   

Under studiens genomförande har det blivit tydligt att kunskapshantering är ett komplext och 
mycket omfattande begrepp. Trots att ingen av respondenterna känner till konceptet som 
sådant är alla överens om att kunskap är vitalt för deras företag. Det utarbetade konceptet 
kunskapshantering är centrerat till att strukturera och utarbeta strategier kring kunskap i 
företag, men att hantera kunskap är i sig inget nytt eller unikt. Därmed blir det blir svårt att 
bedöma huruvida något ska anses vara en del av konceptet kunskapshantering eller inte. 
Givetvis hanteras kunskaper på något sätt i alla organisationer, frågan gäller snarare hur och 
vad som visat sig vara ett bättre eller sämre sätt i en viss kontext. Det för oss tillbaks till 
problemformuleringen; Hur arbetar små, kunskapsintensiva och producerande företag med 
kunskapshantering?  

Genom analysen av det empiriska materialet är det tydligt att hanteringen av kunskap i de två 
företagen till största delen ligger inom varje individs eget ansvar. Det är upp till de anställda 
att generera, koda och sprida kunskaper mellan varandra. Kunskapshantering är inte en del av 
de övergripande strategierna i företagen och diskuteras inte heller specifikt på ledningsnivå, 
vilket gör att vi bedömer det som att ingen formell kunskapshantering tillämpas.  Dock 
existerar beteenden och aktiviteter såsom dokumentering, användning av interna datasystem 
och nätverksgrupper, vilka återfinns inom formell kunskapshantering. 
Kunskapshanteringsstrategier tillämpas således, dock inte genom användandet av någon 
formell terminologi.       

Förutom att företagen i studien är lika varandra i många avseenden har vi även konstaterat att 
de båda har egenskaper som identifierats i SMF, generellt. Exempelvis karakteriseras de av 
platta hierarkiska strukturer, stort beroende av ett litet antal kunder och informella och 
dynamiska strategier. Avseende kunskapshanteringsstrategi hade vi kunnat förvänta oss 
kodning likaväl som personifiering i dessa företag. Kodning eftersom att företagen är 
teknikintensiva och personifiering eftersom de är SMF. Det visade sig att 
personifieringsstrategin är dominerande i de båda företagen. Dock är strategin inte formellt 
eller medvetet utarbetad, vilket vi fastställde i det tidigare stycket. 
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Vi har funnit något av en motsättning mellan företagens marknadsorienterade 
konkurrensstrategi och de verktyg för kunskaper som de anställda förses med. 
Omgivningsinfluensen är den influens som tydligast påverkar hur företagen hanterar kunskap, 
men väldigt lite fokus återfinns inom kunskapsprocessen. Marknad och kunder ställer krav på 
vad företagen anser att de behöver kunna, men det saknas i stort verktyg för att personalen ska 
kunna möta denna efterfrågan. Kunskapsprocessen, som beskriver hur kunskap genereras, 
kodas och realiseras bygger huvudsakligen på implicit kunskap i de båda företagen. De 
anställda anser generellt att de skulle göra ett bättre jobb om implicit kunskap omvandlades 
till explicit i större utsträckning. Vi har ingen möjlighet att undersöka huruvida de verkligen 
skulle förbättra sina prestationer, men ser att det är mycket troligt baserat på såväl de 
anställdas egna reflektioner som befintlig forskning om kunskapshantering i SMF. Med 
verktyg för kunskap avser vi exempelvis tid avsatt för kreativitet och tid till reflektion och 
double-loop lärande. Vi ger fler praktiska rekommendationer senare i slutsatserna.  

Något som visat sig återkommande avseende varför implicit kunskap inte omvandlas till 
explicit och varför aktiviteter såsom utbildning inte förekommer är tidsbrist. Vår analys är att 
tidsbristen är en direkt konsekvens av brist på finansiella medel och att det därmed snarast är 
en prioriteringsfråga. Företagen fokuserar på investeringar som direkt blir synliga i den 
dagliga verksamheten, såsom att avsätta resurser till att kunna följa med i förändringar på 
marknaden. Långsiktiga investeringar i mjuka värden som utbildning och tid för reflektion 
prioriteras därmed inte. 

Sammanfattningsvis har vi därmed funnit följande slutsatser; 

- Kunskapshantering är ett komplext och omfattande koncept som endast tillämpas 
informellt inom små, kunskapsintensiva producerande företag. Någon formell 
terminologi används alltså inte för olika kunskapshanteringsstrategier. 

- Eftersom att ansvaret för kunskapshantering huvudsakligen ligger i var individs ansvar 
i de studerade företagen är personifiering den dominerande 
kunskapshanteringsstrategin. 

- En marknadsorienterad konkurrensstrategi är framträdande i de studerade företagen, 
vilket leder till att omgivningsinfluensen är den influens som tydligast påverkar 
kunskapshanteringen.  

- De anställda vid företagen anser att de skulle kunna utföra sina jobb bättre om implicit 
kunskap omvandlades till explicit i större utsträckning.  

- Tidsbrist anses av chefer och anställda vara den främsta orsaken till att implicit 
kunskap inte omvandlas till explicit kunskap i större utsträckning. Med hänvisning till 
den modell av Holsapple och Joshi som vi använt oss av genom uppsatsen menar vi att 
detta problem är relaterat till hur företagen prioriterar att fördela sina resurser på lång 
och kort sikt.  

Slutligen ser vi att företagen i studien har goda möjligheter att utöka sina marknadsorienterade 
strategier med även ett resursbaserat fokus. Det behöver i många fall inte vara speciellt 
kostsamt om man ser långsiktigt på insatserna. Problematiken ligger snarast i att 
kunskapshantering inte är lika välkänt bland SMF och att befintlig forskning i många fall är 
splittrad vilket gör det svårt att implementera konceptet. Baserat på befintlig forskning om 
kunskapshantering i SMF i kombination med vår empiriska studie ger vi således följande 
praktiska riktlinjer till företagen i studien. Riktlinjerna är snarast praktiska råd att reflektera 
över från ett ledningsperspektiv. Således är tanken att även företag med liknande 
verksamheter som dem i studien ska kunna reflektera över samma rekommendationer. 
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Generellt handlar råden om att förse de anställda med relevanta verktyg för att företagen ska 
kunna följa sin marknadsstrategi och möta kunders efterfrågan. 

7.2 Praktiska riktlinjer 
1. Första rekommendationen är att se över vilka medvetna prioriteringar som görs, med 

avseende på hur tid och pengar fördelas på intern respektive extern 
kunskapshanteringsstrategi.  Vi hänvisar till influensområdena i modellen över 
kunskapshanteringens beståndsdelar som externa och kunskapsprocessen som interna 
strategier. En marknadsorienterad strategi innebär inte att interna resurser inte ska 
prioriteras, utan de båda aspekterna verkar stöttande för varandra. Samtliga följande 
rekommendationer rör hur kunskapsprocessen kan förbättras med relativt enkla medel.  

2. Avsätt i rimlig utsträckning tid för de anställda att reflektera över arbeten och projekt de 
utfört. Således uppmuntras double loop lärandet vilket innebär att personalen ges 
förutsättningar för att lära sig genom den dagliga verksamheten. 

3. Uppmuntra kreativitet och idérikedom genom att avsätta tid före detta regelbundet. 
Genom att avsätta tid och organisera de idéer som finns bland personalen är det möjligt att 
förverkliga egna eller andras idéer i större utsträckning än om inget specifikt forum finns.  

4. Reflektera över rekryteringsprocessens betydelse för vilka kunskaper som finns i 
företaget. Genom rekrytering av ny personal har företaget möjlighet att tillgodogöra sig 
kunskaper som inte finns bland den befintliga personalen. Att ha det i åtanke vid 
utformning av kravprofil kan göra stor skillnad för kunskaperna i organisationen. Det 
innebär även att man kan undvika att anställa personer som är väldigt lika den befintliga 
personalen. 

5. Tydliggör de anställdas arbetsroller genom att explicit uttrycka arbetsbeskrivningar och 
göra dem tillgängliga för alla. En tydlig och effektiv infrastruktur innebär en god 
förutsättning för att ta tillvara på de kunskaper som finns inneboende i de anställda.  

6. Utforma processbeskrivningar genom att dokumentera återkommande moment i den 
dagliga verksamheten. Det underlättar för inskolning av ny personal och förkortar 
startsträckor vid start av nya projekt. Det innebär även bättre förutsättningar om personal 
av någon anledning är frånvarande på grund av sjukdom eller av andra anledningar.  

7. Skapa riktlinjer för hur intern e-post ska hanteras. Genom att utforma rutiner för hur 
information riktas inom organisationen går det att undvika missförstånd på grund av att 
alla inte får samma information. Om (när) företaget växer är det inte möjligt att förlita sig 
på att information så småningom når alla inom organisationen via informella kanaler. Den 
som sänder ut information måste därför säkerställa att alla berörda fått den.     

8. Reflektera över vilka incitamenten är för personalen att dela med sig av sin implicita 
kunskap, eller vilka incitamenten är att inte göra det. Om bonussystem finns som innebär 
att de anställda har egen vinning av att inte dela med sig finns extra anledning att se över 
hur de kan motiveras till att i stället samarbeta. En organisationsmiljö som stimulerar 
samarbete har visat sig vara positivt för kunskapsspridning (Wong, 2005).  

9. Formulera en utbildningsplan för den personal som är intresserad av detta. Genom att vara 
flexibel och se till vilka önskemål och möjligheter som finns för såväl individer som 
arbetsgrupper är det möjligt att finna olika lösningar. Utbildningsbehov kan exempelvis 
tillfredsställas genom webbaserade utbildningar eller intensivutbildningar.  

10. Undersök vilka nätverk som personalen skulle kunna ingå i. Att ingå i olika typer av 
nätverk har visat sig viktigt för denna typ av företag, för att tillgodogöra sig nya 
kunskaper. Dock är det huvudsakligen personer i ledningsposition som ingår i olika 
nätverk, trots att en vilja finns även bland de anställda.  
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Vi vill poängtera att dessa riktlinjer ska ses ur ett ledningsperspektiv, med företagets 
övergripande verksamhet i åtanke. De har skrivits med utgångspunkt i kunskapshantering och 
baseras därmed på argumentet att kunskapshantering ger konkurrensfördelar för små och 
medelstora företag. Rekommendationerna baseras på den empiriska studiens resultat, vilket är 
att företagen nästan uteslutande bygger sin kunskapshantering på kunders efterfrågan och 
använder sig (om än omedvetet) av personifieringsstrategi.    

7.3 Förslag på framtida forskning 
Eftersom att kunskapshantering inom små producerande svenska företag är oss veterligen 
outforskat finns en mängd olika relevanta aspekter att undersöka. Baserat på vår undersökning 
har vi funnit några intressanta, nya aspekter inom just denna kontext. Vissa är relevanta även i 
ett större sammanhang, såsom att undersöka kunskapshantering i såväl stora som små 
producerande företag, eller inom små och medelstora svenska företag i olika branscher.   

Ett resultat som visat sig genom studien är att företagens marknadsorienterade 
konkurrensstrategier påverkar hur de arbetar med kunskapshantering. Vi ser det därmed som 
intressant att i framtida forskning undersöka hur olika övergripande strategier påverkar 
företags val av kunskapshanteringsstrategi. Det är möjligt att vissa företagsstrategier passar 
bättre med vissa kunskapshanteringsstrategier, eller att en viss företagsstrategi medför en 
strategi för kunskapshantering. Några befintliga teorier om denna korrelation har vi inte 
funnit.  

Genom vår uppsats har vi avgränsat oss inom kunskapshantering och uteslutit den rent 
tekniska aspekten. Inom kunskapshantering benämns den kunskapshanteringssystem och rör 
utveckling och användning av olika databaserade system för kodning och spridning av 
kunskap. En av anledningarna till att vi valt att inte ta den aspekten i beaktning är att vi anser 
oss ha otillräckliga kunskaper inom området. Det vore dock högst relevant att genomföra en 
liknande studie som den vi genomfört, men i stället fokusera på vilka 
kunskapshanteringssystem som används eller skulle kunna användas i kontexten. Speciellt 
med tanke på att de anställda i denna undersökning visar på ett behov av mer avancerade 
informationssystem. 

En begränsning i och med genomförandet av studien är att vi är begränsade i tid och därmed 
inte har möjlighet att göra uppföljningar i respektive företag. En undersökning som har 
möjlighet att följa upp hur implementeringen av kunskapshanteringsstrategier påverkar 
företag vore därför relevant och intressant. Exempelvis vore det lämpligt att se till hur 
anställdas arbetsprestationer förbättras eller om omsättningen ökar till följd av 
kunskapshanteringsstrategier. En annan aspekt är huruvida det påverkar de anställdas 
tillfredsställelse eller upplevelser.  
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8. Sanningskriterier 
Sanningskriterier i forskningssammanhang är en samling kriterier som tillsammans, men ur 
olika perspektiv, ska granskas för att kunna fastställa kvaliteten i en studie. Vi har valt att 
använda oss av Lincoln och Gubas (1985) sanningskriterier som kommer från en kvalitativ 
forskningsansats. Vi valde Lincoln och Gubas sanningskriterier eftersom att vi anser att en 
kvalitativ studie bör bedömas utifrån den verklighetsuppfattning som präglar studien, och att 
det därmed inte är relevant att diskutera uppsatsen utifrån kriterier som associeras med 
kvantitativa studier. De två grundläggande kriterierna för bedömning av en kvalitativ studie är 
trovärdighet respektive äkthet, vilka förklaras och bedöms nedan. 
 

8.1 Trovärdighet 
I trovärdighetskriteriet inryms ett antal delkriterier som diskuteras separat under rubrikerna 
nedan. Vi vill dock medvetandegöra läsaren om att det finns många olika ståndpunkter i vad 
som ingår i begreppet trovärdighet, beroende på forskarnas verklighetsuppfattning och vilken 
typ av forskning som bedrivs. Vi kompletterar därför några av Lincoln och Gubas delkriterier 
med andra källor.  

8.1.1 Tillförlitlighet  
För att kunna bedöma hur pass tillförlitlig en studie är måste det finnas redovisat i studien hur 
den har genomförts, i relation till de rekommendationer och regler som finns (Lincoln och 
Guba, 1985, s. 296). Vi har kontinuerligt under uppsatsprocessens gång reflekterat över vilka 
konsekvenser olika typer av handlingar från oss kan få för studiens tillförlitlighet, exempelvis 
i samband med primärdatainsamlingen där den som inte intervjuade transkriberade intervjun 
för att inte intervjuaren omedvetet skulle påverka datasammanställningen. Vi har därför, i 
största möjliga mån, förhållit oss till forskningssammanhanget och inte låtit personliga 
preferenser styra uppsatsens gång. Under samtliga intervjuer uppträdde vi därför medvetet på 
ett konsekvent sätt, vilket medför att vi kan anta att de olika respondenterna inte har påverkats 
annorlunda i och med vår framtoning. Vi hoppas att det framgår i kapitlen att vi hållit oss 
inom de ramar för hur en vetenskaplig uppsats ska skrivas då vi diskuterat och analyserat 
befintliga data på ett tillförlitligt sätt.  

8.1.2 Överförbarhet 
Detta kvalitetskriterium beskriver i vilken utsträckning studiens resultat är överförbara till en 
annan miljö. Kvalitativa studier, till skillnad från kvantitativa, handlar om att nå ett djup i det 
som undersöks och inte en bredd då fokus ligger på att förstå en specifik kontext och finna 
betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras. (Lincoln och Guba, 1985, s. 
298) Med denna studie har vi som ambition att generera resultat som kan appliceras på 
likande företag och företag av samma storlek varför vi noggrant och fylligt har redovisat för 
samtliga steg i forskningsprocessen. Genom redogörelser för hur företagen valts ut, 
intervjuerna genomförts och redovisningen av det empiriska materialet gått till anser vi att det 
är möjligt för andra forskare att utgå från våra resultat i framtiden. Vi har inte strävat efter att 
bidra med generella forskningsresultat som kan överföras till andra sammanhang då det inte är 
möjligt med tanke på studiens avgränsningar. Det ska dock nämnas att vi är medvetna om att 
graden av överförbarhet ligger i vårt ansvar eftersom att den är beroende av hur vi beskriver 
den empiriska insamlingsprocessen.  
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8.1.3 Pålitlighet  
Patel och Tebelius (1987, s. 80) anser att en studies pålitlighet är det centrala i dess totala 
trovärdighet, där det är viktigt att forskarna skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse 
av alla faser i forskningsprocessen. Detta för att studien sanningsenligt ska reflektera det som 
studerats. Den insamlande informationen och tolkningarna av den får inte påverkas av 
personliga stereotypa uppfattningar och förutfattade meningar, för att studien ska anses vara 
pålitlig (Patel och Tebelius, 1987, s. 80) Vi har under informationsinsamlandet medvetet 
försökt att undvika att bli alltför personligt inställda gentemot respondenterna för att undvika 
att tolka informationen subjektivt. Som tidigare nämnts i de metodologiska resonemangen har 
vi inga tidigare erfarenheter från undersökt bransch eller affärsområde, vilket gör att vi anser 
oss ha ett relativt objektivt förhållningssätt. Vidare anser vi att respondenterna visade ett 
engagemang gentemot studien och upplever att studiens forskningsområde var högst relevant 
och intressant för dem. Det anser vi har bidragit till uppriktig information som vi sedan 
bearbetat och presenterat på ett transparent sätt.  

8.1.4 Konfirmerbarhet 
Konfirmerbarhet handlar om att säkerställa att forskarna har handlat i god tro och inte 
medvetet påverkat undersökningen eller personerna som deltagit i den med sina värderingar 
eller teoretiska inriktning för att på så sätt påverka studiens slutsatser. (Lincoln och Guba, 
1985, s. 299-300). Det innebär att vi som forskare måste närma oss den empiriska 
verkligheten genom att medvetet ifrågasätta hur vårt subjektiva förhållningssätt påverkar vår 
uppfattning om den sociala verkligheten som vi studerar och behålla ett lämpligt avstånd till 
det undersökta. Objektivitet i kvalitativa forskningssammanhang innebär att forskarna strävar 
efter en objektiv subjektivitet, som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för reflektiv 
objektivitet. I det vetenskapliga metodkapitlet beskriver vi vår strävan efter att finna 
regelbundenheter bland de subjektiva uppfattningarna. Vi anser att vi har gjort det i den 
utsträckning det varit möjligt genom att vi båda accepterat och stämt in i varandras tolkningar 
av det studerade. Studiens empiriska sammanställnig och resultat accepteras således av oss 
båda genom att vi, i samförstånd, utifrån våra individuella bedömningar tolkat det sociala 
fenomen som studeras på ett så objektivt sätt som möjligt. Denna validering oss emellan 
kallas för intersubjektivitet. Intersubjektivitet är den objektiva föreställningen som söker 
acceptans i det studerade av forskare i samma studie för att gjorda tolkningar ska accepteras 
av de individer som är inblandade i studien. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 242-243) 

8.2 Äkthet 
Det andra grundläggande sanningskriteriet ifrågasätter bland annat huruvida den gjorda 
undersökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter och värderingar som finns bland de 
individer som har studerats (Bryman och Bell, 2005, s. 307). Efter varje avslutad intervju tog 
vi oss därför tid att sammanfatta vad som hade sagts och validerade samtidigt vår uppfattning 
mot respektive respondent för att försäkra oss om att vi inte tolkat någonting felaktigt eller 
dragit förhastade slutsatser.  

Inom kriteriet äkthet ryms också diskussionen i vilken utsträckning studiens resultat har 
genererat praktiskt hanterbara resultat för dem som medverkat i studien. Huruvida 
undersökningen hjälper de medverkande att själva få en bättre förståelse för sin sociala 
situation och miljö, eller bidrar till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i 
samma miljö upplever saker och ting kan vi dessvärre inte besvara i dagsläget. Däremot har vi 
som delsyfte att generera praktiska rekommendationer för de studerade företagen, vilket 
innebär att vår förhoppning är att personalen i företagen uppfattar dessa som praktiskt 
genomförbara. Huruvida våra rekommendationer kommer förändra de anställdas bild av sin 
arbetsrelaterade miljö har vi tyvärr inte möjlighet att undersöka.    
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Bilaga 1: Intervjumanual Chef 

1. Allmänt om företaget och kunskap 
- Namn och befattning på respondenten 
- Hur länge har du varit i företaget? På vilka befattningar? 
- Dina tidigare yrkesbefattningar? 
- Vilka typer av företag har du tidigare arbetat inom (SMF/Stora företag)? 

 
- Vad är kunskap för dig 
- Vilken betydelse har kunskap för dig/ Vilken betydelse har kunskap för företaget? På 

vilket sätt/varför?  
- Behövs kunskap speciellt mycket i någon specifik del av företaget? På vilket sätt? 
- Känner du till begreppet knowledge management/kunskapshantering?  

 
2. Företaget 
- Hur ser organisationsstrukturen ut? Finns samtliga anställda på samma geografiska 

plats? Hur sker huvudsakligen kommunikationen mellan anställda/ mellan eventuella 
avdelningar? 

- Vilka olika uttryckta funktioner/avdelningar finns?  
- Vilken avdelning hanterar personalfrågor? Om man ser till kunskapshantering 

specifikt – vem eller vilka inom företaget ansvarar huvudsakligen för att exempelvis 
vidareutbilda, ansvara för att rätt kompetens finns?  
 

3. Personal 
- Vilken bakgrund har de anställda? Utbildning, tid på företaget, yrkesgrupper.  
- Rekryteringsprocessen – hur går den normalt till, vilka personliga egenskaper 

eftersöks? 
- Vad har ni för personalomsättning? 

 
4. Materiella tillgångar  
- Vad har ni för datasystem för kommunikation inom företaget? - Intranät? Plats där 

information kan lagras och snabbt spridas till och mellan anställda?  
- Finns det tekniska system som hjälper till att generera ny kunskap? (t ex intranät, 

webbaserad utbildning, bloggar etc.) 
- Annan teknik för att nå ut till personal? 
- Avseende finansiella medel – Anser du att tillräckliga finansiella resurser finns för att 

hantera kunskap i företaget (direkt och indirekt – tänk infrastruktur, utbildning, 
rekryteringsprocesser mm)?  

- Om mer resurser avsattes till denna typ av åtgärd, vilka effekter skulle det få för 
företaget rent ekonomiskt (dvs. lönsamhet, konkurrenskraft)? Vad skulle i sådana fall 
kunna vara positivt/negativt? 
 
 



 

5. Organisationskultur 
- Vilka egenskaper värderas högt inom företaget? Betonas dessa vid nyrekrytering? 
- Finns några formella eller informella ledord som ska åtföljas? Vilka?  Hur?  
- Hur skulle du själv beskriva kulturen på företaget? Hur är relationerna mellan 

anställda – privat/affärsmässigt? 
- Hur ser ni på kreativitet och idérikedom? Är det på något sätt viktigt för det arbete ni 

gör?  I sådana fall, stimuleras personal på något sätt till att vara kreativa? Hur? 
- Talas olika språk i affärsverksamheten? 

 
6. Hantering av information 
- Om personal av någon anledning är frånvarande (slutar, sjukskrivs eller är 

föräldraledig t ex) hur försäkrar ni er om att så lite kunskap som möjligt försvinner i 
och med detta? Försöker ni fånga upp kunskaper i manualer?  

- I vilken utsträckning använder ni manualer för exempelvis ny personal?  
- Finns affärsplaner, policys för hur ni ska arbeta på företaget?  
- Anser du att ni är ”duktiga” på att använda stödjande dokument för intern information 

på företaget? Hur/Varför? 
- Arbetar ni i projektform? Om ja, hur dokumenteras kunskaper som kommer ur 

projekt?  
- Känner personalen till varandras färdigheter (som inte behöver vara direkt relaterat till 

den dagliga verksamheten) och tidigare prestationer/yrken? Hur? 
 

7. Ledningsperspektivet 
- Diskuteras kunskapshanteringen (hur ni i företaget kan ta tillvara på befintlig kunskap 

och stimulera skapandet av ny kunskap) formellt/offentligt? På vilka sätt? Hur länge 
har det i pågått? Hur ofta? 

- Hur försöker ni se till att ny kunskap skapas i företaget? –”Hur lär ni (och anställda) er 
något nytt” Finns det exempelvis sätt att absorbera informella dialoger och göra dem 
formella? 

 
8. Mätning 
- Finns det metoder för att utvärdera och mäta personalens prestationer? 
- Har ni bonus kopplat till detta? Är den individuellt baserad eller kollektivt? 
- Hur följs exempelvis utbildningar upp? 
- Finns några specifika incitament till att en anställd ska dela med sig av vad den kan? 

(uppmuntras denne på något sätt) Kan du tänka dig att det finns anledningar till att en 
anställd inte vill dela med sig (t ex. göra sig själv ”oumbärlig”)? 
 

9. Affärsrelationer 
- Vilken är företagets relation till kunder? Finns storkunder som är speciellt viktiga? 

Har kunder på något sätt inflytande över vilka kunskaper som är viktiga i företaget?  
- Vilken är företagets relation till leverantörer? Finns leverantörer som är speciellt 

viktiga? Har leverantörer på något sätt inflytande över vilka kunskaper som är viktiga i 
företaget? 



 

- Hur väl har ni kännedom om era konkurrenter? Vet ni era marknadsandelar? 
- Hur anser du att omgivningen och marknaden påverkar hur ni ser på/arbetar med – 

kunskapsfrågor? 
 

10. Praktisk kunskapshantering 
 
Diskussion kring och beskrivning av följande praktiska arbetssätt samt om/hur de 
tillämpas: 

• Nätverk 
• Forum 
• Seminarium 
• Utbildning 
• Konferens 
• Samarbete 
• Konsult 

 
- Finns andra exempel på hur ni rent praktiskt och formellt arbetar med att sprida nya 

kunskaper inom företaget?  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Intervjumanual anställd 

1. Allmänt om respondenten och kunskap 
- Namn och befattning på respondenten 
- Hur länge har du varit i företaget? På vilka befattningar? 
- Dina tidigare yrkesbefattningar? 
- Vilka typer av företag har du tidigare arbetat inom (SMF/Stora företag)? 

 
- Vad är kunskap för dig 
- Vilken betydelse har kunskap för dig/ Vilken betydelse har kunskap för företaget? På 

vilket sätt/varför?  
- Behövs kunskap speciellt mycket i någon specifik del av företaget? På vilket sätt? 
- Känner du till begreppet knowledge management/kunskapshantering?  

 
2. Företaget och personalfrågor 
- Berätta om hur det gick till när du blev inrekryterad i företaget?  
- Har företaget några specifika ledord som du blivit informerad om vid 

rekyteringsprocessen eller senare? 
- Hur kommunicerar ni huvudsakligen (och i andra hand) inom företaget/ mellan 

eventuella avdelningar i företaget? 
- Har du fått någon utbildning inom företaget? Om ja, har någon uppföljning skett på 

den? 
 

3. Materiella tillgångar  
- Hur får du ny kunskap och ny information på arbetet? 
- Använder du teknik på något sätt för detta? –Intranät, datasystem etc. 
- I vilken utsträckning utnyttjas teknik till att sprida kunskap och information inom 

företaget? 
- Om mer resurser avsattes till denna typ av åtgärd, vad tror du att det skulle innebära 

för din egen del? 
 

4. Organisationskultur 
- Hur skulle du själv beskriva kulturen på företaget? Hur är relationerna mellan 

anställda – privat/affärsmässigt? 
- Hur uppfattar du att man ser på kreativitet och idérikedom i företaget? Är det på något 

sätt viktigt för det arbete ni gör?  I sådana fall, stimuleras personal på något sätt till att 
vara kreativa? 
 

5. Hantering av information 
- I vilken utsträckning använder företaget sig av manualer för att exempelvis 

introducera ny personal? Användes det vid din introduktion?  
- Finns affärsplaner och arbetsbeskrivningar för hur ni ska arbeta på företaget?  



 

- Anser du att företaget är ”duktigt” på att använda stödjande dokument för intern 
information på företaget? Hur/Varför? 

- Arbetar du i projektform? Om ja, hur dokumenteras kunskaper som kommer ur 
projekt?  

- Känner ni i personalen till varandras färdigheter (som inte behöver vara direkt relaterat 
till den dagliga verksamheten) och tidigare prestationer/yrken? Hur? 

- Hur försöker man i företaget se till att ny kunskap skapas i företaget? –”Hur lär ni er 
något nytt” Finns det exempelvis sätt att absorbera informella dialoger och göra dem 
formella? 

 
6. Mätning 
- Mäts dina prestationer i företaget på något sätt? 
- Är bonus kopplat till detta? Är den individuellt baserad eller kollektivt? 
- Hur upplever du att anställda vid företaget är villiga att dela med sig av kunskaper som 

de har? Kan du se några specifika anledningar/incitament till att du eller någon annan 
anställd ska dela med sig av vad den kan?  

- Kan du se huruvida det kan finnas anledningar till att en medarbetare inte vill dela 
med sig (t ex. göra sig själv ”oumbärlig”)? 
 

7. Praktisk kunskapshantering 
 
Diskussion kring och beskrivning av följande praktiska arbetssätt samt om/hur de 
tillämpas: 

• Nätverk 
• Forum 
• Seminarium 
• Utbildning 
• Konferens 
• Samarbete 
• Konsult 

 
- Finns andra exempel på hur ni rent praktiskt och formellt arbetar med att sprida nya 

kunskaper inom företaget?  
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