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Sammandrag 

Kunskap är aktuellt för alla sorters företag, och studier i kunskapsstyrning visar hur olika 

processer såsom förvärva-, skapa-, tillämpa-, förvara- och dela kunskap hanteras i företag. 

Tidigare forskning behandlar främst större organisationer och flera forskare menar att kunskapen 

om mindre företag är begränsad vilket leder till syftet med uppsatsen: Att skapa förståelse för hur 

kunskapsstyrning ser ut i små företag och vilka processer inom kunskapsstyrning de, medvetet 

eller omedvetet, använder sig av. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med studier på fyra företag 

och en studentorganisation där intervjuer genomförts.  

 

Resultatet indikerar att vissa processer är mer relevanta än andra för små företag och de 

processerna kan styras på ett systematiskt sätt. Sedan finns det både likheter och olikheter i hur 

dessa processer hanteras vilket troligen beror på vilken bransch företag verkar inom samt hur 

strukturerat företaget är som helhet.    

 

Nyckelord: Kunskapsstyrning, Knowledge management, Små företag, Intervjustudie. 
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1. Introduktion 

De senaste 20-30 åren har utvecklingen av världens ekonomi upplevt ett skifte från fokus på 

industri och tillverkning till en mer kunskapsbaserad ekonomi (Stewart, 1997, s. 5), vilket kan ses 

som en bakomliggande faktor till att området kunskapsstyrning1 började växa fram både inom 

företagsvärlden och den akademiska världen (Stewart, 1997, s. 36). Kort sammanfattat innebär 

kunskapsstyrning ett medvetet ledningsarbete för att förvärva, förvalta och nyttja kunskap i 

organisationer (Wiig, 1997).  

 

Kunskapsstyrning har enligt vissa forskare blivit ett av de mer diskuterade ämnena inom den 

företagsekonomiska litteraturen (Aspinwall & Wong, 2004). Att ta vara på kunskap kan leda till 

att företag blir mer anpassningsbara, innovativa och hållbara. Således har det blivit nödvändigt 

för ägare och ledningar att adressera hur kunskapen hanteras inom organisationen (Stewart, 1997, 

s. 36; Aspinwall & Wong, 2004). Kunskapsstyrningen lyfts av en del fram som en grundpelare 

för företagen i strävan att utveckla ett hållbart övertag gentemot sina konkurrenter och hålla sig i 

fronten på marknaden (Spender, 1996; Aspinwall & Wong, 2004).  

 

Wiig (1997) pekar på två översiktliga mål som kunskapsstyrning strävar efter att uppnå. Det 

första målet är att få företaget att agera så intelligent som möjligt för att säkra sin livskraftighet 

och generella framgång. Det andra målet är att i helhet förstå det främsta värdet av företagets 

kunskapstillgångar. Målen ser vi som relativt abstrakta och generella men menar att de klargör en 

anledning till varför kunskapsstyrning är av intresse för företag av dels olika storlekar2, men även 

inom olika branscher vilket flera studier styrker (Aspinwall & Wong, 2004; Durst & Edvardsson, 

2013; Zieba et al., 2016).  

 

Trots att flera studier menar att kunskapsstyrning kan vara av intresse för alla företag, förs 

nästintill all diskussion kring större företag när det gäller kunskapsstyrning och dess relaterade 

problem (Perez-Soltero et al., 2015; Zieba et al., 2016). Situationen har uppkommit då större 

organisationer generellt sett har mer resurser och kunskap att förvalta (Aspinwall & Wong, 

2004). Större organisationer består även i många fall av flera enheter som dessutom kan vara 

                                                 

 

1 Vid användandet av kunskapsstyrning avser vi knowledge management. 
2 Vår definition av storleken på företag är baserad på EU:s standard över antalet anställda inom företaget: 

Småföretag: 10-49 anställda. Medelstora företag: 50-249 anställda. Stora företag: Fler än 250 anställda (Europeiska 

kommissionen, 2003). 



5 

 

fördelade i olika länder vilket gör att ett system som behandlar delningen och bevarandet av 

kunskap väsentlig. Trots det bör man inte anta att kunskapsstyrning drivs efter storleken på en 

organisation och att mindre företag inte har någon användning av det. Mindre företag är liksom 

större företag i behov av lämplig och aktuell kunskap (Aspinwall & Wong, 2004; Durst & 

Edvardsson, 2012).  

 

Flera studier argumenterar för att små- och medelstora företag är motorn bakom den ekonomiska 

tillväxten i den industrialiserade världen (Massaro et al., 2016). Det är viktigt att ha i åtanke att 

små företag inte ska ses som mindre viktiga eller inflytelserika än större företag, även om termen 

små kan antyda det. Små företag har sin roll att spela inom ekonomin, precis som större 

organisationer (Aspinwall och Wong, 2004).   

 

Medvetenheten om kunskapsstyrning som koncept kan skilja sig mellan olika företag och mindre 

företag har generellt sett en lägre medvetenhet om vad kunskapsstyrning innefattar (Metaxiotis et 

al., 2005). Det kan även finnas skillnader i arbetssätt, infrastruktur och resurser (Desouza & 

Awazu, 2006; Massaro et al., 2016). Med dessa skillnader mellan små och stora företag i åtanke 

tror vi att det finns skillnader i hur arbetet med kunskapsstyrning går till. Studier som har fokus 

på kunskapsstyrning i små- och medelstora företag ökar men kunskapen vi har i detta område är 

fortfarande begränsad (Durst & Edvardsson, 2012). Durst och Edvardsson (2012) menar inte bara 

att kunskapen är begränsad, utan att den även är viktig att lägga fokus på och säger följande om 

kunskapsstyrning i små företag: 

 

”...the field of knowledge management in small businesses is highly 

important. The present study clearly underlines that the topic still calls for 

more research…” 

 

För 15 år sen skrev McAdam och Reid (2001) en artikel om att kunskapsstyrning liksom andra 

styrmetoder utvecklas i större företag för att sedan implementeras i mindre företag. Utveckling 

har gått långsamt (Durst & Edvardsson, 2012) och därför vore det intressant att studera 

kunskapsstyrning i små företag. Ett av företagen som deltar i studien, nearU, bekräftade att 

informationen i många fall kan vara begränsad. Det är ett företag som aktivt arbetar med att 

förbättra sin kunskapsstyrning och ansåg att det finns ett behov av att se hur kunskapsstyrning 

kan se ut i andra mindre företag.  
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Ett återkommande sätt i forskning och litteratur att studera kunskapsstyrning är genom att dela 

upp kunskapsstyrningen i flera processer, såsom förvärva-, skapa-, tillämpa-, förvara- och dela 

kunskap där man undersöker hur företagen hanterar dessa processer (Biloslavo & Trnavčevič, 

2007; Hislop, 2009, s.82f.; Dalkir, 2011, s. 57; Pinho et al., 2012; Mageswari et al., 2016). 

Samma forskningsmetod kommer användas i vår studie där vi kommer identifiera de processer 

andra författare sett som relevanta och utifrån det skapa en forskningsmodell.  

1.1 Problemfrågor och syfte 

Med utgång i insikten att små företag antagligen inte använder sig av en uttryckt form av 

kunskapsstyrning blir våra problemfrågor: 

 

Hur ser kunskapsstyrningen ut i små företag? 

Vilka processer inom kunskapsstyrning används i små företag? 

Hur hanterar företagen de olika processerna? 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur kunskapsstyrning används, medvetet eller 

omedvetet, inom små svenska företag. Detta gör vi genom att undersöka vilka processer inom 

kunskapsstyrning som förekommer i de olika företagen, samt hur dessa processer hanteras av 

företagen. 
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2. Teori 

Detta kapitel inleds med en generell bild hur kunskapsstyrning kan se ut i små företag. Sedan 

kommer vi gå igenom de främsta processerna inom kunskapsstyrning och utifrån det skapa en 

modell. Därefter följer definitioner av de olika processerna. Ett avslutande stycke finns för 

respektive process där små- och medelstora företag är i fokus och hur de hanterat styrningen.  

2.1 Kunskapsstyrning i små företag 

Mindre företag tenderar att ha en platt organisationsstruktur (Durst & Edvardsson, 2013) där 

ägaren har en stor, central roll och beslutsfattandet i organisationen faller därför ofta på en och 

samma person (Culkin & Smith, 2000). Att beslutsfattandet blir så pass koncentrerat innebär även 

att denna person är ansvarig för att identifiera de fördelar inom kunskapsstyrning som 

organisationen kan dra nytta av (Desouza & Awazu, 2006; Durst & Edvardsson, 2013).   

 

Små företag hamnar dessutom ofta i situationer där det dagliga arbetet tar upp mycket fokus 

(Hofer & Charan, 1984) eftersom en och samma anställd kan ha stort ansvarsområde vilket kan 

leda till situationer då det ej finns tillräckligt med tid för att behandla strategiska problem (Durst 

& Edvardsson, 2013). Med detta i åtanke samt att det är vanligt för små företag att ha begränsade 

resurser innebär det att kunskapen finns hos de personer som har mest ansvar inom 

organisationen och utför arbetsuppgifterna, istället för att det dokumenteras (Aspinwall & Wong, 

2004).  

2.2 Processer i kunskapsstyrning 

I tidigare forskning delas kunskapsstyrning upp i olika processer där var och en av de olika 

processerna beskrivs och studeras närmare (Biloslavo & Trnavčevič, 2007; Hislop, 2009, s. 82f.; 

Dalkir, 2011, s. 57; Pinho et al., 2012; Mageswari et al., 2016). De olika studierna innehåller till 

stor del samma processer men det finns vissa skillnader (se tabell 1). Då vi vill undersöka hur 

kunskapsstyrningen ser ut i små företag behöver vi ta med de centrala processerna vilka är de 

som är återkommande i forskningslitteraturen.  
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 Förvärva 

kunskap 

Skapa 

kunskap 

Tillämpa 

kunskap 

Förvara 

kunskap 

Dela 

kunskap 

Överföra 

kunskap 

Biloslavo and Trnavčevič  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

Hislop ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Dalkir ✔ ✔ ✔  ✔  

Pinho et al. ✔ ✔   ✔ ✔ 

Mageswari et al. ✔ ✔  ✔ ✔  

 Tabell 1: Processer i kunskapsstyrning enligt tidigare forskning och litteratur 

 

Samtliga författare har med förvärva och skapa som processer. Biloslavo och Trnavčevič (2007) 

har en sammanslagning av dessa två processer som de benämner generera kunskap men i vår 

studie har vi delat upp det då det är mer vanligt förekommande i den litteratur vi läst. Därmed 

kommer förvärva och skapa kunskap vara med som separata processer i studien. Tre av de fem 

har tillämpa kunskap som en process. Pinho et al. (2012) och Mageswari et al. (2016) som inte 

har tillämpa kunskap som en process har istället med det kortfattat i samband med andra 

processer, samt erkänner det som en egen process i annan forskning och därför har vi valt att ha 

tillämpa kunskap som en process. Dalkir (2011, s. 123) och Pinho et al. (2012) har inte med 

förvara som en egen process men skriver om förvaring av kunskap under processerna förvärva 

och skapa. I vår studie liksom de övriga tre kommer förvara kunskap finnas med som en process. 

Biloslavo och Trnavčevič (2007) är de enda utan dela kunskap3 men har istället överföra. Pinho 

et al. (2012) har med båda dessa processer men menar att gränsen mellan dela och överföra 

kunskap är något oklar. Av denna anledning används endast dela kunskap som process och då 

kommer det i stort innefatta hur kunskap delas med och mellan anställda i företaget. Följande 

processer kommer undersökas inom företagen: 

 

Förvärva kunskap 

Skapa kunskap 

Tillämpa kunskap 

Förvara kunskap 

Dela kunskap 

                                                 

 

3
 Med dela kunskap avser vi att man delar med sig av kunskapen inom ett företag och inte att kunskapen delas på 

mitten.   
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2.2.1 Förvärva kunskap 

Att förvärva kunskap är den första processen i kunskapsstyrning (Dalkir, 2011, s. 97) och 

väsentlig då mycket av ett företags verksamhet är baserad på kunskap som är länkad till kunder, 

leverantörer och ens konkurrenter (Zahra & George, 2002; Hislop, 2011, s. 88; Dalkir, 2011, s. 

99). Det kan också vara genom utbildningar, sociala event och work-shops (Hislop, 2011, s. 121; 

Dalkir, 2011, s. 110). Förvärva kunskap kan defineras på två sätt. Det första sammanfattas som 

hämtning av relevant och värdefull kunskap från individer (Lawson, 2003, s. 12). Det andra är en 

process där man identifierar relevant kunskap utifrån, anpassar den kunskapen så att den passar in 

i sitt företag vilket även kan falla inom kategorin skapa kunskap (Holsapple & Joshi, 2001). Den 

första definitionen (Lawson, 2003, s.12) innebär att man fångar upp de anställdas kunskap inom 

organisationen medan den andra (Holsapple & Joshi, 2001) fokuserar på externt kunskapsförvärv. 

Om man använder den förvärvade kunskapen från externa källor och kombinerar den med 

kunskap som redan är tillgänglig inom företaget kan det leda till nytt kunskapsskapande (Nonaka 

& Takeuchi, 1995, s. 64 ff.; Yip et al., 2012). 

 

Vanligt förekommande bland små- och medelstora företag är att ta in ny kunskap genom att 

skicka anställda på kurser, seminarier och work-shops precis som den generella forskningen visar 

(Desouza & Awazu, 2006; Haapalainen & Mäkiranta, 2013). En studie tar upp avgångsintervju 

som ett sätt att förvärva kunskap (Egbu et al., 2005) vilket eventuellt ligger på gränsen till att dela 

kunskap. Ytterligare sätt att förvärva kunskap för små- och medelstora företag kan vara genom att 

interagera med leverantör och kunder (Egbu et al., 2005; Haapalainen & Mäkiranta, 2013) eller 

att till exempel samarbeta med forskningsenheter och universitet (Egbu et al., 2005).  

2.2.2 Skapa kunskap 

Att skapa kunskap är ett problematiskt koncept i sig eftersom många innovationer och 

uppfinningar har ett korn av tidigare kunskap invävda i sig. Exempelvis kan en ny bil vara 

innovativ och nyskapande men ändå ha fyra dörrar, fyra hjul och en ratt. Med detta i åtanke finns 

det starka argument som talar för att innovation handlar om samarbete och utbyte mellan 

anställda för att med en blandning av tidigare kunskap skapa en ny helhet, även om 

beståndsdelarna känns igen. (Von Krogh et al., 2000, s. 177). Att skapa kunskap kan ske genom 

fokusgrupper där personal med olika bakgrunder och kompetenser samverkar (Nonaka, 1991). 

Samtidigt har liknelser och metaforer en roll som mentala verktyg för att få individer att tänka i 

nya banor och ändra tankesätt. Ny kunskap uppstår ofta hos individen efter samverkan med andra 
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(Nonaka, 1991; Pinho et al., 2012). Genom att till exempel närma sig ett problem där målet var 

att skapa lätta, utbytbara bläckpatroner med en ölburk i aluminium som liknelse kunde ingenjörer 

på Canon uppfinna en helt ny sort patron, med stor ekonomisk framgång som följd (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 66). 

 

Skapandet av kunskap behöver ett klimat som tillåter och uppmuntrar kunskapsdelning inom 

företaget, dels genom företagkultur men även rent konkret genom infrastrukturer där individer 

tillåts träffa och dela kunskap med varandra (Holsapple & Joshi, 2002; Hislop, 2011, s. 116). Att 

innovera kräver dessutom att man närmar sig ett problem eller en uppgift med andra ögon än 

vanligt. Skapandet av kunskap undersöks ofta i företag inom branscher med hög innovationstakt 

(Choo, 1996), till exempel teknologiföretag. Det innebär dock inte att skapandet av kunskap är 

lika relevant i alla branscher. Vissa företag har inget större behov av att skapa egen kunskap utan 

kan förlita sig på att hämta information utifrån.  

 

På grund av begränsade resurser tvingas ofta även små- och medelstora företag att använda 

externa källor för kunskapshämtande (Egbu et al., 2005; Durst & Edvardsson, 2012).  

2.2.3 Tillämpa kunskap 

Att förvärva eller skapa kunskap har för ett företag inget värde om kunskapen inte kommer till 

nytta i konkret applikation. Beroende på vilka mål ett företags kunskapsstyrningsprojekt har och i 

vilken form det tar sig, finns olika utmaningar med att tillämpa den kunskap som skapas, hämtas 

eller förvaltas (Davenport et al., 1998). 

 

Det kan skapas elektroniska lokaliseringssystem med information över de egenskaper anställda 

inom företaget besitter samt vilken avdelning de tillhör. När ny kunskap kommer in i företag är 

tanken att man via systemet ska kunna matcha ny kunskap med de avdelningar och anställda som 

anses behöva ta del av kunskapen. Tanken är att effektivisera tillämpningen av värdefull kunskap 

genom att endast applicera den där det behövs (Dalkir, 2011, s. 183). För att 

kunskapsstyrningsprojekt ska nå framgång krävs att projektet ger rätt förutsättningar för båda 

“ändarna” i processen. Det räcker inte att samla kunskap i kunskapsdatabaser om den nödvändiga 

personalen inte har smidig tillgång till den (Stewart, 1997, s. 128 f.).  
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Det finns ett antal sätt att säkerställa att kunskapen når de rätta individerna inom företaget såsom 

uppdrag- och härledningsmodeller för att bättre kunna para ihop kunskapsinnehållet med 

individernas preferenser och krav (Dalkir, 2011, s. 218). Ytterligare ett sätt att säkerställa att 

kunskapen kommer till rätt individer är genom att skapa ett gula sidorna för organisationen där 

man kan se vilka ansvars- och kompetensområden de anställda har. På så sätt kan kunskapen 

tillämpas på de mest lämpade delarna inom organisationen (Dalkir, 2011, s. 217).  

 

Forskning om tillämpad kunskap i små-och medelstora företag är begränsad och ingen data hur 

funnits i detta område. 

2.2.4 Förvara kunskap 

Kunskapsförvaring har blivit en stor del av kunskapsstyrning och trots att vissa kritiker anser att 

det snarare handlar om ‘content management’ (Snowden, 2002) anser många att 

kunskapsförvaring har en viktig roll att spela som komplement inom kunskapsstyrning. 

(Metaxiotis et al., 2005). Kunskapsförvaring kan fylla flera funktioner inom företag (Stewart, 

1997 s. 114): 

 

Hålla lösningar på vanliga problem. 

Hålla information om viktiga kunder och leverantörer. 

Hålla information om tidigare projekt. 

Hålla kunskap om nyckelkompetenser inom ett företag. 

 

Man dokumenterar den kunskap företaget får in genom erfarenhet, anställda och kunder med 

hjälp av databaser (Jasimuddin & Zhang, 2011; Mageswari et al., 2016). Databaserna byggs upp 

med svar på alla tänkbara frågor: Kundklagomål, erfarenheter från tidigare projekt, kunskap om 

leverantörer, kunder och konkurrenter med mera. (Stewart, 1997, s. 114 ff.).  

 

Att ha tillgång till information på ett snabbt sätt genom till exempel elektroniska databaser 

(Hislop, 2011, s. 121) eller nätbaserade databaser är ett sätt att använda tidigare kunskap för att 

göra mindre arbete med samma prestation. Genom att kunna söka fram lösningar på ett specifikt 

problem, eller kunna hitta namnet på en annan anställd som är expert inom ämnet slipper 

anställda utföra ett arbete som andra inom företaget redan utfört och anställda kan använda sin 

kompetens till annat (Davenport et al., 1998).  
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Små- och medelstora företag har ofta mindre tekniskt krävande lösningar för kunskapsförvaring 

än vad större företag har, såsom arkiveringsskåp (Egbu et al., 2005, Haapalainen & Mäkiranta, 

2013), filer sparade på hårddisk och säkerhetskopiering (Egbu et al., 2005) eller att chefen eller 

managern i företaget agerar databas (Desouza & Awazu, 2006). 

2.2.5 Dela kunskap 

Delning av kunskap kan ses som en process med problem på två olika sidor. Å ena sidan 

information uttryckt i explicit form, till exempel ritningar, modeller med mera (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 8 f.). Explicit kunskap är densamma som diskuterades i avsnittet om att 

förvara kunskap och är i sammanhanget relativt lätt att dela, genom databaser eller böcker. Å 

andra sidan kunskap som är svår att uttrycka och dela, så kallad tyst kunskap (Söderlund & Tell, 

2012, s. 142). Tyst kunskap är kunskap som är starkt undermedveten och ofta kopplad till att 

göra saker, dels mekaniska uppgifter, men även mentala uppgifter och tankeprocesser, vilka vi 

har sparat i våra egna hjärnor, men har svårt att uttrycka (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8). Till 

exempel vet de flesta av oss hur man cyklar, men att skriva en bok om precis hur man gör skulle 

vara oss övermäktigt. Skillnaden kan låta liten, men pekar på ett grundläggande problem, 

nämligen att alla individer vet mer än de kan uttrycka. Det kan finnas kunskap hos en anställd 

som skulle gagna företaget, men de anställda kan inte uttrycka den. För trots att all information är 

kunskap betyder inte det att all kunskap är lätt att konvertera till information (Holsapple & Joshi, 

2002). 

 

En central del är att sprida tillgången till den kunskap som finns i förvar, till exempel genom 

tillgång till databaser (Mageswari et al., 2016). Projektgrupper plockas samman där kunniga inom 

diverse områden delar sina insikter och kunskaper (Nonaka & Takeuchi, 1995. s. 14). Tilldelning 

av mentor eller skuggning av kollega kan vara ett sätt för organisationer att dela kunskapen med 

nyanställda (Mageswari et al., 2016). Det finns inte alltid ett sätt att konvertera kunskap till 

information, det gör att iakttagelser av andras arbete kan utgöra ett rent praktiskt sätt att ta del av 

en annan individs kunskap. Genom att granska hur en expert utför en syssla kan åskådaren 

tillgodogöra sig vissa av expertens handlingar och på så sätt göra kunskapen till sin egna (Nonaka 

& Takeuchi, 1995 s. 63 f.; Mageswari et al., 2016). Att socialisera och konversera beskrivs av 

flera forskare som ett av de viktigaste sätten att dela tyst kunskap. Genom att dela sociala 
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upplevelser får individer insikt i hur andra tänker och arbetar (Von Krogh et al., 2000, s. 125 ff.; 

Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 62 f.; Hislop, 2011, s. 121; Söderlund & Tell, 2012, s. 139).  

 

Delning av kunskap i små- och medelstora företag sker främst genom möten, mail, mentorer, 

telefon och sociala tillställningar som till exempel after work (Egbu et al., 2005). Det är också 

vanligt att chefen eller managern i företaget agerar databas och delar kunskapen med de anställda 

(Desouza & Awazu, 2006). 

2.3 Sammanställning av tidigare forskning 

I tabell 2 sammanställs den tidigare forskningen om hantering av kunskapsprocesser i små- och 

medelstora företag samt stora företag. Sammanställningen utgår ifrån delkapitlen för de olika 

processerna där endast det sista stycket i respektive kapitel avser små- och medelstora företag. 

 

 Förvärva 

kunskap 

Skapa 

kunskap 

Tillämpa 

kunskap 

Förvara 

kunskap 

Dela 

kunskap 

Stora företag Rekrytering 

Konsulter 

Utbildning  

Fokus- 

grupper 

Metaforer 

Utbyten 

Rätt kunskap 

kommer till rätt 

person genom 

system  

Databaser 

Instruktioner 

Dokument 

Social 

samverkan 

Workshops 

Tillgång till 

databaser 

Små- och 

medelstora 

företag 

Interagera med 

kunder  

Köpa workshops 

Kurser 

Ofta begränsat, 

hämtar utifrån 

Inget funnet Arkivskåp 

Servrar  

Oftast inte 

allmänt 

tillgängliga 

Möten  

Social 

samverkan 

Tabell 2: Sammanfattning av tidigare studier 
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3. Metod 

I detta kapitel inleder vi med att förklara vilken forskningsstrategi vi haft i studien och hur vi har 

valt och hittat de företag som deltar. Sedan följer en beskrivning av datainsamlingen och hur vi 

har hanterat vår data.    

3.1 Forskningsstrategi 

Då vi ämnar att skapa djupare förståelse för hur kunskapsstyrning används, medvetet eller 

omedvetet, i små företag anser vi att en intervjustudie är det lämpligaste sättet att gå till väga. 

Intervjustudier är att föredra när frågor som “Vad?” och “Hur?” ska besvaras (Sauders et al., 

2012, s. 376).  Vi kommer studera ett antal små organisationer för att kunna bilda oss en 

uppfattning hur kunskapsstyrning generellt ser ut i små företag. Om resultatet från de olika 

företagen blir liknande är det lättare att dra en generell slutsats (Sauders et al., 2012, s. 180 f.). Vi 

kommer samla in data från företagen genom intervjuer dels då det är att föredra för att ta reda på 

kunskaper inom ett företag (Ejvegård, 2009, s. 49) men även för att skapa en djupare förståelse 

(Sauders et al., 2012, s. 372) för kunskapsstyrning i små företag.   

3.2 Urval 

Då tidigare forskning främst behandlat större företag ämnar vi att undersöka små företag. Vi har 

valt att studera små företag istället för både små- och medelstora företag då skillnaden i hur 

kunskapsstyrning hanteras i ett företag bör bli större i små företag gentemot den tidigare 

forskningen som behandlat stora företag. Ju mindre ett företag är desto större skillnader i 

infrastruktur och tillgångar jämfört med större företag.   

 

När vi skulle välja ut små företag att studera har vi närmat oss företag från olika branscher i 

avseende att bredda vår studie och täcka upp för att företag av olika struktur eventuellt hanterar 

kunskapsstyrning på olika sätt. Vi sökte via näringslivsregistret över de registrerade företagen i 

Uppsala då vi båda bor i staden. I registret kunde man se vilken bransch företagen tillhörde samt 

hur många anställda de hade. De kriterier vi hade vid val av företag var att företagen inte fick ha 

mer än 49 anställda, samt att företagen som deltog i undersökningen skulle tillhöra olika 

branscher. Mail skickades ut till företag som passade in i våra kriterier utefter de som hamnade 

högst i sökningen. Ett fåtal gav svar och endast ett företag hade möjlighet till intervju inom 
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tidsramen som fanns för studien. Därefter sökte vi företag genom personliga kontakter vilket 

ledde till att ytterligare tre företag kunde delta i studien. Då hade vi en tandläkarklinik, en 

webbutvecklare, en redovisningskonsultfirma samt ett mjukvaruföretag inom trafiksimulering 

som kunde delta i studien. Vi ville även ha med ett företag med hög personalomsättning så vi 

sökte vidare efter företag inom pub- och restaurangverksamhet då det inom den branschen är 

vanligt att studenter extrajobbar. Efter vi hört oss för med personliga kontakter kom vi i kontakt 

med en studentorganisation som tekniskt sett räknas som en ideell organisation. Efter granskning 

av deras bokslut och verksamhetsberättelse beslutade vi oss för att ta med dem i studien då de på 

flera sätt påminde om ett företag. Följande är med i studien: 

 

Smile Jönköping (Tandläkarklinik) 

NearU (Webbutvecklare) 

Anonym (Redovisningskonsultfirma) 

Anonym (Mjukvaruföretag inom trafiksimulering) 

Anonym studentorganisation (Pub- och uthyrningsverksamhet) 

 

Fyra av fem företag kom vi i kontakt med genom personliga kontakter. Vi anser att detta inte 

borde påverka studiens resultat då ämnet, i vår mening, är relativt okänsligt samt att alla 

respondenter hade möjlighet att vara anonyma (Saunders et al., 2012, s. 389). Alla företagen 

räknas som små företag eftersom de har mindre än 50 anställda, vilket var det första kriteriet vid 

val av företag. Företagen som deltog i studien tillhör olika branscher vilket var det andra kriteriet 

och vi ansåg att vi hade en bra grund för studien. 

3.3 Beskrivning av företag 

3.3.1 Tandläkarklinik 

Smile är en kedja av tandvårdskliniker i södra och mellersta Sverige som erbjuder det mesta inom 

tandvård. Som koncern är det ett medelstort företag, men i vår studie har vi valt att inrikta oss på 

en enskild klinik i Jönköping med 17 anställda. Kliniken vi undersökte drivs på ett mycket 

självständigt sätt med budget satt av klinikchef och tandvårdsansvarig. Därför anser vi att det 

lokala arbetet på kliniken är jämförbart med ett litet företag. Vi intervjuade både klinikchef och 

tandvårdsansvarig på kliniken. 

 

  



16 

 

3.3.2 Webbutvecklare 

NearU har sitt huvudkontor i Uppsala men finns även i Stockholm. De har 19 anställda och 

arbetar med att leverera webbar och intranät till kommuner, myndigheter samt företag. Endast en 

intervju genomfördes på företaget och det var med företagets VD, Jörgen Johansson. En intervju 

ansågs tillräcklig då respondenten bland annat visade deras intranät närmare och kunde styrka 

sina svar genom det. 

3.3.3 Redovisningskonsultfirma 

Företaget har 17 anställda och arbetar med att på konsultbasis erbjuda redovisnings- och 

bokföringstjänster till en mängd olika företag av varierande storlek. Intervjun på företaget gjordes 

med den kvalitetsansvariga tillika teamledare. 

3.3.4 Mjukvaruföretag inom trafiksimulering 

Företaget arbetar med mjukvaruprogrammering för trafiksimulering och planering. På företaget 

intervjuades produktutvecklingsansvarige. Antal anställda i hela företaget är strax under 50 med 

fast anställning plus konsulter med långa och kortsiktiga projekt och på det svenska kontoret 

sitter sju av de anställda. 

3.3.5 Studentorganisation med pub- och uthyrningsverksamhet 

Studentorganisationen finns i Uppsala och bedriver främst pub- och uthyrningsverksamhet men 

har även underföreningar avsedda för medlemmar. Antalet anställda är svårt att fastställa då de 

har många, främst studerande, som arbetar oregelbundna timmar och som inte har kontrakt. 

Organisationen har fem heltidsanställda vilka har sin position i ett år vilket innebär att det är hög 

personalomsättning. Enligt näringslivsregistret har studentorganisationen mellan 20-49 anställda 

vilket faller inom våra kriterier för små företag. Organisationen har en omsättning omkring sju 

miljoner per år där cirka 75 procent avser pub- och uthyrningsverksamhet. Intervjuer hölls med 

studentorganisationens styrelseordförande samt den heltidare som motsvarar VD i andra företag.  

3.4 Datainsamling 

I intervjuerna med respondenterna användes en semistrukturerad intervjuform vilket är en av de 

mest använda formerna (Dalen, 2015, s. 34). Intervjuformen var även vanligt förekommande 

bland tidigare studier inom kunskapsstyrning. Den är användbar när det gäller specifika ämnen 
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(Saunders et al., 2012, s. 374), utforskande studier och när man vill ställa många frågor (Saunders 

et al., 2012, s. 378). Vi hade en intervjuguide vilket är viktigt att använda vid intervjutillfällena 

(Dalen, 2015, s. 35; Saunders et al., 2012, s. 374). Intervjuguiden var uppbyggd av frågor 

gällande de processer i kunskapsstyrning som vi valt att fokusera på. Vid framtagandet av guiden 

har ett antal kriterier ställts (Dalen, 2015, s. 36) för att säkerställa kvalitén på frågorna:  

 

De ska vara tydliga. 

De ska inte vara ledande. 

De kräver inte kunskap som respondenten kanske inte har inom området. 

De innehåller inte känsliga ämnen som respondenten kan ha svårare för att svara på.  

De ska ge respondenten möjlighet att komma med egna och eventuellt otraditionella 

uppfattningar inom ämnet. 

 

När intervjuguiden var klar genomfördes en testintervju för att säkerställa att vår intervjuguide 

var strukturerad på ett sätt att intervjun fick ett bra flöde samt att frågorna var relevanta för 

studien (Saunders et al., 2012, s. 167). Tanken från början var att ha alla intervjuer ansikte mot 

ansikte men då tre av företagen var lokaliserade i andra städer genomfördes de intervjuerna via 

telefon (se tabell 3) vilket sparar både tid och pengar. Ytterligare fördel med telefonintervjuer är 

att vi kunde få tillgång till dessa företag vilket vi annars inte haft (Saunders et al., 2012, s. 404). 

En nackdel med telefonintervjuer är att man går miste om den personliga kontakten och man kan 

inte tolka icke verbala uttryck från respondenten. Ytterligare nackdel kan vara att det försvårar 

anteckningsprocessen (Saunders et al., 2012, s. 404 f.). 

 

Alla intervjuer inleddes med att vi förklarade vad vår studie handlar om för att försäkra oss om att 

de fortfarande var villiga att delta i studien. Sedan gav vi respondenterna och deras företag 

möjligheten att vara anonyma i studien för att skapa tillit och få ärliga svar på våra frågor. 

Därefter ställdes enklare frågor till respondenten i avseende att skapa en avslappnande miljö och 

visa intresse i dennes arbete (Saunders et al., 2012, s. 389). Frågorna gällde till exempel vilken 

position i företag respondenten har och vilka de främsta arbetsuppgifter är. Därefter ställde vi 

frågor kring processerna och den semistrukturerade intervjuformen möjliggjorde att vi under 

intervjutillfällena kunde ställa följdfrågor till respondenterna om det uppkom några oklarheter 

(Saunders et al., 2012, s. 378). 
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Alla respondenter föredrog om intervjun inte spelades in vilket vi respekterade. En fördel med det 

kan vara att respondentens fokus inte hamnar på en bandspelare under intervju vilket kan höja 

reliabiliteten i respondentens svar. Nackdelar som följer kan vara att en del av vårt fokus läggs på 

att anteckna, att vi inte kan lyssna igenom intervjun efteråt samt att det är försvårar att få med 

direkta citat (Saunders et al., 2012, s. 396). För att säkerställa att vi fick med så mycket 

information som möjligt från intervjun tog vi oss tid att renskriva anteckningarna så snart som 

möjligt efter intervjutillfället medan intervjun var färsk i minnet (Saunders et al., 2012, s. 395). 

När anteckningarna var renskrivna skickades de till respondenterna för att försäkra oss om att det 

inte skett några missförstånd vid anteckningen samt att vi inte hade med några citatfel.  

 

Företag Intervjupersonens 

befattning 

Anställningstid Intervjulängd Typ av intervju Datum för 

intervju 

Webbutvecklare VD 9 år 40 min Ansikte mot 

ansikte 

2016-05-03 

Tandläkarklinik Klinikchef 6 år 41 min Telefon 2016-05-05 

Tandläkarklinik   Tandvårdsansvarig       6 år 32 min Telefon 2016-05-06 

Redovisnings- 

konsultfirma 

Teamledare och 

kvalitetsansvarig 

4,5 år 22 min Telefon 2016-05-11 

Mjukvaru- 

företag 

Kvalitetsansvarig          5 år 29 min Telefon 2016-05-13 

Student- 

organisation 

VD 1 år 35 min Ansikte mot 

ansikte 

2016-05-13 

Student- 

organisation 

   Styrelseordförande       1 år 30 min Ansikte mot 

ansikte 

2016-05-13 

Tabell 3: Intervjuinformation 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av de intervjuer som gjorts på de fyra företagen och 

studentorganisationen presenteras. 

4.1 Förvärva kunskap 

Likheterna företagen emellan vad det gäller att förvärva kunskap visade sig vara relativt stora. I 

det första företaget, en privat tandläkarklinik, beskriver båda intervjupersonerna sin personal som 

den viktigaste kunskapsresurs de har. De anställer människor med specifik utbildning och säger 

sig vara mycket noggranna i anställningarna. Samma svar kom ifrån både mjukvarudesignerna 

och redovisningsföretaget. I fallet med redovisningsföretaget gick intervjupersonen till och med 

steget längre och hävdar att en potentiell anställd som har lång erfarenhet inom området är mer 

värd än en person med en utbildning som passar på området, just för att hen redan besitter den för 

företaget nödvändiga kunskapen. 

 

Stora likheter fanns även i hur de olika företagen förvärvar ny information, där samtliga företag 

använder sig av utbildningar köpta utifrån, förutom studentorganisationen som arrangerar sina 

egna utbildningar. Att skicka iväg anställda på kurs ger företagen nödvändig kunskap för att 

utföra sina arbeten på rätt sätt. Särskilt tandläkarpraktiken och redovisningskonsulten berättar att 

deras arbete är väldigt regelstyrt, och att inhämta kunskap om till exempel nya behandlingar och 

nya regelverk därför blir mycket viktigt. I fallet med tandläkarpraktiken uttrycker 

intervjupersonerna att kunskap de tar in måste vara vetenskapligt testad. 

 

“De behandlingar vi utför ska vara baserade på vetenskap och beprövade 

medel.” 

 

För redovisningskonsulterna handlar det mer om att deras arbete är styrt av lagar, regler och god 

redovisningssed, och att man därför bör hämta sin kunskap från källor som är insatta i regelverk 

och regelförändringar, snarare än att hitta egna lösningar. 

 

”När K2 och K3 kom så fick ju samtliga på företaget skickas iväg på 

utbildning, eftersom det var så stora förändringar.” 
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De andra företagen skickar även de iväg sina anställda på kurser, men webbutvecklarna såg större 

nytta i branschevent där deras anställda fick samverka med andra företag och titta på lösningar 

andra företag haft på sina problem. 

 

“Vår bransch går mycket fort fram och på branscheventen får vi 

inspiration om nya saker.” 

 

Studentorganisationen lägger nästan ingen vikt vid att förvärva information, förutom 

obligatoriska utbildningar alla som utskänker alkohol måste gå. De trycker snarare på att det med 

deras höga personalomsättning är viktigt att de inte tappar kunskap utan behåller den inom 

organisationen. 

 
“Vi jobbar inte aktivt med att ta in ny kunskap. Istället jobbar vi med att 

bevara och stärka befintlig kunskap. Det viktigaste är att kunskapen är 

kvar inom föreningen.” 

4.2 Skapa kunskap 

Att skapa kunskap är för våra intervjuade företag inte lika viktigt som att förvärva den. De säger 

samtliga att de vill ligga i framkant och vara uppdaterade inom respektive bransch, men vid 

närmare frågeställning träder snarare en bild fram av att de är måna om att ta del av ny kunskap 

från andra. Man arbetar inte med innovation, men de innovationer som görs inom branschen skall 

gärna snappas upp fort och omsättas i det arbete företagen utför. Klinikchefen på 

tandläkarkliniken säger att de anställda under arbetet förvärvar nya kunskaper, men att det då 

handlar om kunskaper som är nya för individen, men inte branschen i stort. Mjukvaruföretaget 

anser ändå att de försöker skapa kunskap, men att det i slutändan oftast handlar om en produkt 

som i stort liknar deras konkurrenter. Webbutvecklarna säger också att de försöker vara 

nyskapande men att det oftast handlar om lösningar som redan finns i andra företags produkter. 

 

Redovisningskonsulterna å andra sidan går helt i den andra riktningen där intervjupersonen 

upplever att de mer eller mindre inte får skapa ny kunskap. Deras jobb är att applicera de 

regelverk och lagar som finns kring redovisning och i den arbetsuppgiften finns inte utrymme för 

innovation. Även studentorganisationen uttrycker att skapandet av ny information inte är något de 

strävar efter, utan i så fall något som sker naturligt. 
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4.3 Tillämpa kunskap 

Hur företagen styr tillämpning av kunskap skiljer sig. Till exempel så utrycker tandläkarpraktiken 

att de får mycket gratis i tillämpningsprocessen då deras anställda (tandläkare, tandhygienister 

och tandsköterskor) har mycket tydliga arbetsroller. Kunskap som inhämtas har en klar mottagare 

och man vet vilka anställda som ska gå vilka kurser. Att sedan omvandla kunskapen i praktiken 

sker till exempel genom kontakten med mentorer och praktiskt arbete.  

 

“Jag tror det är farligt att ha ett flummigt ‘vi tar upp det sen-tänk’ för det 

kan leda till att viktiga insikter tappas bort. Då är det bättre att ha tydliga 

rutiner för att dela med sig av sina tankar.” 

 

Även redovisningskonsulten uttrycker att det oftast handlar om ganska tydlig arbetsfördelning, 

och att det underlättar med kunskapstillämpningen. De anställda som arbetar med 

koncernredovisning går på kurser som behandlar det ämnet, etc. 

 

Samtliga företag förutom studentorganisationen använder sig av medarbetarsamtal. 

Webbutvecklarna och mjukvarudesignerna, där det inte råder lika tydlig arbets- och 

kompetensfördelning lägger sin tyngdpunkt på medarbetarsamtal där man talar med den anställde 

om dennes utveckling. Man går igenom vad hen lärt sig under året och hur hen vill utvecklas, och 

därifrån beslutas om kurser och utbildningar. Arbetssättet med medarbetarsamtal förekom på 

ungefär samma sätt och i samma utsträckning företagen emellan.  

 

Studentorganisationen arbetar snarare med att de högre uppsatta delar med sig av information till 

dem de anser har behov av den. De i sin tur delar med sig till de individuella medarbetarna.  

 
“Jag jobbar med att informera nyckelpersonerna. Jag vill rikta 

informationen mot de som är ansvariga istället för att smeta ut den på all 

personal. Om man informerar alla blir det lätt att ingen gör det.” 

4.4 Förvara kunskap 

Den styrda förvaringen hos de intervjuade skiljde sig relativt stort emellan de olika företagen. 

Vissa av företagen, framförallt tandläkarkliniken och webbutvecklaren, hade mycket utvecklade 

rutiner och verktyg för att katalogisera och spara information och lärdomar. Båda dessa företag 
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har intranät där anställda uppmuntras att skriva lärdomar och lösningar på problem de stött på.  

Hos webbutvecklarna uppmanas även de anställda att tänka ett steg längre kring problem och 

fundera på vilka av ens kollegor som kan ha nytta av de lärdomar man själv tagit till sig.  

 

“Istället för att lagra all viktig information om saker och ting i huvudet 

eller på varje medarbetas dator, finns allt man behöver här. Guider som 

gör att vi inte gör samma fel igen med mera.” 

 

Tandläkarkliniken har dessutom som de flesta vårdföretag ett journalsystem i vilket man lagrar 

stora mängder information om sina patienter. Denna information inkluderar dock inte bara rent 

medicinsk information utan även information om kunders tidigare klagomål och problem, i syfte 

att inte upprepa fel eller problem som man haft i behandlingen av en patient.  

 

Däremot lade inget av företagen förutom studentorganisationen någon större vikt vid att förvara 

information om vilka leverantörer de använder, utöver att bokföra fakturor. Detta för att de i sina 

små företag anser att de vet vilka leverantörer som står för vad på arbetsplatsen, medan 

studentorganisationen har relativt hög omsättning på personal och därför behöver arkivera 

namnen på de företag som de brukar vända sig till så att nästa anställd vet vart hen ska vända sig. 

  

De andra företagen i studien däremot arbetar inte särskilt aktivt med förvaringen av lärdomar och 

ny information, utöver att förvara utfört arbete i arkivskåp eller digitalt. Till exempel förvarar 

mjukvarudesignerna den kod som ligger till bas för deras program elektroniskt tillsammans med 

programmen, men delar inga anteckningar om de problem som stötts på under arbetets gång. 

4.5 Dela kunskap 

Att dela kunskap tar sig främst två uttryck i de studerade företagen: delning genom möten, och 

delning genom text. Samtliga företag säger att möten hålls med ändamålet att dela kunskap, men 

frekvensen med vilka de hålls skiljer sig åt kraftigt. Tandläkarpraktiken har möten ungefär 

varannan vecka medan mjukvarudesignerna har möten nästintill varje dag. Webbutvecklarna har 

måndagsmöten varje måndag och större möten för teknikutvecklarna var sjätte vecka. Syftet med 

dessa möten sammanfattar Vd:n på webbutvecklarna: 
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“För att sprida informationen vidare till alla. Är någon på ett heldags 

event, kan man sammanfatta essensen av det på en timme och på så sätt 

blir vi effektivare i vår kunskapsspridning.” 

 

Samtliga företagen som skickar iväg anställda på kurser lägger också vikt vid att de anställda som 

åker iväg på kursen eller evenemanget rapporterar om det till de övriga på företaget, och på så 

sätt delar den kunskap de erhållit. De har alla som rutin att den anställda som tagit del av 

undervisning, vare sig det är kurser eller mässor, rapporterar vad de fått höra och vad de lärt sig. 

Det handlar inte alltid om att rapportera till samtliga kollegor, utan främst de som delar 

arbetsuppgifter eller arbetsområde. 

 

Tandläkarpraktiken och studentorganisationen lägger båda stor vikt vid mentorskap, och 

uttrycker att den kunskap de som varit aktiva i organisationen länge sitter på, på så sätt kommer 

de nya till godo.  

 

Intervjupersonen hos mjukvarudesignerna berättade att de inte arbetar särskilt aktivt med delning 

av kunskap och att mycket av deras kunskap satt i de anställdas huvud, snarare än i företagets 

databaser. Han klargjorde vad han menade genom att berätta:  

 
”Skulle vår huvudprogrammerare sluta plötsligt skulle vi vara i princip körda.” 

4.6 Sammanfattning av resultat  

Efter att resultatet från de olika företagen studerats närmare skrev vi en sammanfattande tabell (se 

tabell 4) som visar hur företagen hanterar processerna. Vi har generaliserat vissa svar från 

respondenterna för att lättare kunna se likheter eller olikheter mellan organisationerna. 
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 Förvärva 

kunskap 

Skapa  

kunskap 

Tillämpa 

kunskap 

Förvara  

kunskap 

Dela  

kunskap 

Tandläkar- 

klinik 

 Kurser 

 Utbildningar 

 Skapar 

genom 

praktik 

 Klinikmöten  

 Medarbetar- 

samtal 

 Journaler  

 Intranät 

 Personal 

 Mentorskap 

 Möten  

 Rapportering av 

kurser 

Webb- 

utvecklare 

 Mässor 

 Utbildningar  

 

 Kreativa 

projekt 

kräver ibland 

nya 

lösningar 

 Utvärdering 

av vem som 

är rätt person 

att ta del av 

viss kunskap 

 Intranät. 

 Personal 

 Möten  

 Intranät  

Redovisnings-  

konsultfirma 

 Regelverk 

 Lagar 

 Utbildningar 

 Skapar ingen 

egen 

kunskap 

 Chefsstyrt 

 Baserat på 

medarbetar- 

samtal 

 Intranät, för 

regelverk 

 Personal 

 Möten med 

rapporter efter 

kurser 

Mjukvaru- 

utvecklare 

 Kurser  

 Utbildningar 

 Anställdas 

eget intresse 

 Nya program 

som kan 

skapa viss 

ny kunskap 

 Chefsstyrt 

 Baserat på 

medarbetar- 

samtal 

 Kodfiler 

 Projekt- 

rapporter 

 Personal 

 Möten 

 Konsultering hos 

kollegor 

Student- 

organisation  

 

 

 Ny personal  Skapar ingen 

egen 

kunskap 

 Ostyrt  

 Kunskaps- 

spridning är 

den med 

kunskaps 

ansvar. 

 Pappersarkiv 

 Personal 

 Möten 

 Arbetsordningar 

 Utbildningar  

 Mentorer 

Tabell 4: Hur hanteras processerna i de små företagen 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet av intervjuerna utifrån de olika processer i kunskapsstyrning 

som studien använder. Därefter fastställs en tabell över vilka processer som vi anser används i 

företagen. 

5.1 Förvärva kunskap 

Sätten att förvärva kunskap inom de undersökta företagen är relativt lika. De förvärvar alla 

kunskap vid rekrytering av personal och både mjukvaruutvecklaren och redovisningskonsulterna 

säger att kunskap väger tyngre än examen vid rekrytering vilket innebär att individer och den 

kunskap de har anses mycket viktig. Samtliga organisationer förutom studentorganisationen är 

dessutom av åsikten att de inte självständigt kan samla in den information de behöver utan 

använder sig istället av köpta utbildningar och kurser (Desouza & Awazu, 2006; Haapalainen & 

Mäkiranta, 2013). Dit skickar dem de anställda som de anser behöver utbildningarna i ändamål 

att företaget som helhet ska kunna utvecklas. Företagen visar effektivitet i förvärvningsprocessen 

då de oftast skickar en eller två av de anställda till nya kurser och utbildningar, som kan bidra till 

ny kunskap för företaget, för att sedan låta de anställda återberätta det viktigaste för resten av de 

anställda. Detta sparar både tid och pengar för företagen.  

 

Studentorganisationen menar att de inte använder sig av ny kunskap utan utnyttjar den man redan 

har. Detta kan bero på att branschen de är i inte behöver innovation och ny kunskap men vi antar 

att de till viss del erhåller ny kunskap omedvetet. Extern inhämtning tenderar vara den viktigaste 

kunskapskällan för företagen i vår studie vilket är i enlighet med tidigare forskning (Egbu et al., 

2005; Durst & Edvardsson, 2012).  

 

Att ta del av kunskap från yttre aktörer och företag har visat sig centralt för de företag som 

intervjuats i denna studie. Anledningarna till detta är antagligen många och varierande, men som 

en av intervjupersonerna uttryckte så har man inte råd att försöka hitta lösningar själva, då varje 

anställd i ett litet företag måst dra in pengar för att företaget ska överleva. Ett företag med många 

anställda har råd att i större utsträckning låta sin personal experimentera för att skapa kunskap. 
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5.2 Skapa kunskap 

Mjukvaruföretaget är det enda som aktivt jobbar med att vara innovativa och de siktar mot att 

deras program ska vara nyskapande. Dock medger intervjupersonen att mycket av den kunskap 

de skapar liknar annat inom branschen och att de därmed kanske inte skapar helt ny kunskap. 

Men enligt viss forskning (Von Krogh et al., 2000, s. 177) påstås det att ny kunskap kan skapas 

genom att modifiera befintlig. Övriga nämner att problemlösningar kan leda till att ny kunskap 

skapas men de avsätter inte resurser i ändamål att vara innovativa och nyskapande. Att fyra av 

fem företag inte medvetet arbetar för att skapa ny kunskap kan till viss del bero på att deras 

bransch inte är i behov av det. Till exempel måste tandläkarkliniken och redovisningskonsulterna 

strikt följa regelverk och riktlinjer och då blir skapande av ny kunskap irrelevant. Ytterligare en 

anledning kan vara att företagen inte har resurserna för att skapa kunskap och att det är billigare 

och mer effektivt för mindre företag att förvärva kunskap (Egbu et al., 2005; Durst & 

Edvardsson, 2012). Att de inte aktivt jobbar med att skapa kunskap gör att vi i vårt urval väljer ta 

bort skapandet av kunskap som en process i de företagen (se tabell 5).  

5.3 Tillämpa kunskap 

Samtliga företag i undersökningen använder sig av direkta medel för att tillämpa kunskap. 

Cheferna bestämmer i samråd med sina anställda om vilka som ska ta del av ny kunskap och blir 

därmed de som ska tillämpa den. Som intervjupersonen på mjukvarudesignern uttryckte det beror 

detta på att man inte kan avvara mer personal än absolut nödvändigt. En frånvarande anställd gör 

stor skillnad när det endast är sju stycken på arbetsplatsen.  

 

Mindre företag verkar inte vara beroende av styrsystem för att tillämpa sin kunskap, då samtliga 

inom arbetsstyrkan befinner sig på mer eller mindre samma plats och kompetensfördelningen står 

relativt klar. De anställda i de intervjuade företagen har tydliga arbetsuppgifter som deras chefer 

är väl insatta i och det blir då lättare att tillämpa den kunskap som kommit in eftersom ledningen 

på förhand vet vem som har nytta av den.  

 

Tandläkarkliniken, webbutvecklarna, redovisningskonsulterna och mjukvaruföretaget har alla 

medarbetarsamtal mellan chefer och anställda för att avgöra vem som behöver ta del av 

information, och samtliga har som regel att de som går kurser på företaget informerar de övriga 

om innehållet i dessa.  
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Att vi inte hade hittat någon tidigare data för hur tillämpning av kunskap sker i mindre 

organisationer kan eventuellt bero på att det tenderar att vara en platt organisationsstruktur i 

mindre organisationer (Durst & Edvardsson, 2013) med mycket möten (Egbu et al., 2005) vilket 

gör att det inte behövs något utvecklat system för tillämpning av kunskap. Vi har valt att se på 

tillämpa kunskap som en process i alla organisationer som är en del av studien men sätter det 

inom parentes (se tabell 5) i och med att processen sker per automatik i de små företagen jämfört 

med andra processer. Men även om vi sätter tillämpa kunskap inom parentes så vill vi inte ta bort 

vikten av denna process. Tvärtom, här anser vi att de små företagen kan ha en fördel i och med att 

de lätt kan organisera och tillämpa kunskapen då de har tydliga arbetsuppgifter och alla inom 

företaget arbetar nära varandra.  

5.4 Förvara kunskap 

Intranät och databaser var vanliga bland företagen i studien, de enda som inte använde sig av 

någon form av elektronisk dokumentation var studentorganisationen. Det är något den tidigare 

forskningen inte fann vanlig bland mindre företag. Då ställer vi oss frågan om det beror på 

branschen som företagen är i eller teknologiska framsteg generellt? Då webbutvecklarna arbetar 

med att leverera intranät till sina kunder ser vi det som en självklarhet att det i deras fall beror på 

branschen, vilket även kan vara fallet för mjukvaruföretaget då de är i en informationsteknisk 

bransch. Tandläkarkliniken var en del av ett medelstort företag och då kan det vara företaget i 

helhet som förser sina kliniker med intranät. Studentorganisationen nämnde att de hade ett 

elektroniskt arkiv som inte utnyttjades och vi antar att orsaken kan vara den höga 

personalomsättningen. Eftersom de byter ut sina heltidsanställda en gång per år kan det vara så 

att ingen tar på sig ansvaret att strukturera upp det elektroniska arkivet. Vi tror att det är en 

situation som inte skulle uppstå om det finns kontinuitet bland ledningen i företaget. Trots att det 

finns ett flertal förklaringar till att företagen i studien använder sig av intranät tror vi ändå att det 

blir mer och mer vanligt förekommande i små företag i och med den tekniska utvecklingen.  

 

Fastän tandläkarkliniken, redovisningskonsulterna och mjukvaruföretaget har elektronisk 

förvaring av kunskap uttrycker de problem med att deras anställda har mycket kunskap i huvudet. 

Det är endast tandläkarkliniken som har praktiska åtgärder för att få ut den kunskapen. 

Mjukvaruföretagets respondent medger till exempel att de skulle vara “körda” om deras 

huvudprogrammerare skulle lämna och redovisningskonsulterna samt studentorganisationen 
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säger att de har mycket kunskap bland de anställda vilket skiljer sig från tidigare litteratur som 

menade att chefen agerade databas i mindre företag (Desouza & Awazu, 2006; Durst & 

Edvardsson, 2013).  

5.5 Dela kunskap 

Samtliga företag i studien lägger stor vikt vid interna möten för att dela kunskap som finns (Egbu 

et al., 2005) och den som tas in. Hur ofta dessa möten skedde skiljde sig mellan företagen, från 

minst en gång per dag (Mjukvaruföretaget) till cirka varannan vecka (tandläkarkliniken). Men 

även om frekvens och omfattning skiljde sig så såg de alla möten som mycket viktiga för att dela 

kunskap.  

 

Tandläkarkliniken och studentorganisationen hade även ett praktiskt mentorskap som ett viktigt 

verktyg för att dela kunskap, vilket enligt flera tidigare studier är ett effektivt sätt att dela kunskap 

(Egbu et al., 2005; Mageswari et al., 2016). Intervjupersonerna på tandläkarkliniken tillade 

dessutom att de yngre tandläkare som får hjälp av mentorer ofta uttrycker att det är mycket 

givande.  

 

Alla företagen hade dessutom någon form av intranät eller databas där de förvarade olika sorters 

information och även om dessa databaser främst var ett medel för förvaring, snarare än delning, 

är ett rimligt antagande att det kommer bli vanligare att utnyttja intranäten för delning då 

teknologin utvecklas och gör det billigare och lättare att upprätta databaser. Endast 

tandläkarkliniken och webbutvecklarna använder den i nuläget för att dela kunskap. Målet med 

deras förbättringsförslag är att de lärdomar en anställd gjort ska bli tillgängliga för övriga 

anställda. 

5.6 Sammanfattning av analys 

De företag vi granskat i denna studie har i stor utsträckning använt sig av medvetna grepp för att 

styra olika delar av kunskapsprocessen. Det som skiljer dessa företag åt i jämförelse med större 

företag är att de högsta cheferna ofta är intimt kopplade direkt till styrningen, snarare än att de 

implementerat managementprogram som de anställda använder sig av. Det handlar ofta om 

direkta ingrepp och instruktioner från cheferna, ibland i samråd med de anställda, där hantering 

av den kunskap cheferna anser vara central sköts (Desouza & Awazu, 2006; Durst & Edvardsson, 

2013). Detta har varit genomgående i samtliga företag, och för samtliga processer. De högsta 
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cheferna har tagit en aktiv roll i att besluta vilken kunskap som skall inhämtas på individnivå 

samt ifall personalen skall ges utrymme att skapa ny kunskap. De har även varit ansvariga för vad 

som skall sparas elektroniskt och vad som skall delas mellan de anställda. 

 

Det vi har sett är att de processer vi granskat har haft starkt skiftande vikt för företagen och att 

skapa och förvara inte har getts lika stor vikt som det ofta görs i större företag. Att skapa kunskap 

är olika viktigt i olika branscher och det kan vara en del av förklaringen. Förvara kunskap och 

lärdomar däremot tas upp som en central del av knowledge management av bland andra Stewart 

(1997) som ett sätt att inte upprepa gjorda misstag och ta lärdom av tidigare anställdas arbete. 

  

 Förvärva 

kunskap 

Skapa 

kunskap 

Tillämpa 

kunskap 

Förvara 

kunskap 

Dela 

kunskap 

Tandläkarklinik  ✔  (✔) ✔ ✔ 

Webbutvecklare ✔  (✔) ✔ ✔ 

Redovisningskonsultfirma ✔  (✔) ✔ ✔ 

Mjukvaruföretag ✔ ✔ (✔) ✔ ✔ 

Studentorganisation   (✔) ✔ ✔ 

Tabell 5: Vilka processer används inom de små företagen 
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6. Slutsats 

Hur ser kunskapsstyrningen ut i små företag?  

Trots att kunskapsstyrning som styrsystem var frånvarande i samtliga studerade företag, visade 

företagen generellt upp en stor medvetenhet om de problem och processer som kunskapsstyrning 

ämnar hantera. Endast webbutvecklarna arbetade med kunskapsspridning vilket främst innefattar 

det vi benämnt dela kunskap. Men trots att företagen inte hade kunskapsstyrningssystem hade 

majoriteten satt upp rutiner för att hantera nästan samtliga processer.  

 

Vilka processer inom kunskapsstyrning används i små företag?  

Efter att studerat fem företag har vi kunnat se tendenser av samtliga processer. Däremot anser vi 

att en av dessa processer, skapa kunskap, inte hade en lika stor roll i små företag efter analysering 

av resultatet. Skapa kunskap, arbetade bara ett av företagen aktivt med och även där var 

respondenten osäker på hur mycket ny kunskap som faktiskt skapades. I de övriga företagen 

uppkom endast nyskapad kunskap när de stötte på problem som kunde lösas. Att de små 

företagen inte arbetar aktivt med att skapa kunskap beror mest troligen på det som även tidigare 

forskning pekar på; begränsade resurser samt att det är billigare med förvärvad kunskap. Samtliga 

företag som deltog i studien hade utbildningar eller workshops av olika former som främsta 

kunskapskälla. Men eftersom studien endast innefattar fem organisationer kan vi inte uteslutande 

säga att alla små företag främst hämtar kunskap externt genom förvärv men vi har funnit starka 

tendenser till det.  

 

Resterande processer användes i företagen även om vi kunde se skillnader i hur deras rutiner var. 

Samtliga företag hade en klar bild av hur de bäst förvärvade kunskap. Tillämpning av kunskap 

behövde inget utarbetat system utan kunde utnyttjas bra i och med tydliga arbetsuppgifter och att ha 

ens kollegor nära. Endast tandläkarpraktiken och webbutvecklarna använde sig av långtgående rutiner 

för att förvara kunskap, och av dem var det bara tandläkarpraktiken som försökte spara individers 

lärdomar på sitt intranät. I detta område tror vi att de små företagen har något att lära från de större. 

Till sist, dela kunskap, som samtliga företag främsta sätt att hantera var genom möten men även till 

viss del mentorskap. 

  

Hur hanterar företagen de olika processerna?  

Den främsta skillnaden vi funnit i styrningen mellan stora och små företag är att de små företagen 

i vår studie har ett mer socialt sätt att närma sig de processer vi undersökt. I de små företagen 
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sköts kunskapsprocesser inte genom fasta styrprogram som stora företag ofta gör, utan snarare 

genom att chefer och teamledare i samverkan med de anställda tar beslut om vad som behöver 

göras. De flesta av företagen i studien lägger dessutom stor vikt på att de anställda ska lära av 

varandra och dela med sig av den kunskap som tas in.  

 

Vidare forskning  

Det var relativt få företag som deltog i studien vilket gör det svårare att dra en bestämd slutsats. 

Därför föreslår vi vidare forskning sker på ett större urval ur flera branscher för att få högre 

säkerhet i resultaten. Det vore dessutom intressant att jämföra eventuella små företag som 

använder kunskapsstyrning aktivt med de som inte gör det och på sätt utreda kunskapsstyrningens 

betydelse. Intressant vore också att jämföra enskilda processer och vilka fördelar de har för stora 

respektive små företag, och ifall små företag gör rätt i att strunta i vissa av processerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Vilken position har du i företaget? 

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

Vad är företagets främsta verksamhet? 

Hur många anställda är ni? 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Vad skulle du säga är er främsta kunskapsresurs? (Är kunskap en viktig resurs?) 

Är innovation och nyskapande viktigt för ert arbete? (Skapa) 

 Ifall ja: Arbetar ni aktivt med att främja det? 

 Ifall ja: Hur arbetar ni för att vara innovativa och nyskapande? 

Hur tillkommer ny kunskap till er arbetsplats? (Förvärva/Skapa) 

När ni erhåller ny kunskap, hur informerar ni er personal om detta eller ser till att den kunskapen 

ni erhåller kommer till rätt område inom företagen? (Tillämpa) 

Hur arbetar ni för att lösa problem? (Individuellt eller i grupp?) 

Har ni rutiner för att spara “lessons learned”, t.ex. lösningar på problem eller relationer med 

kunder och leverantörer. (Förvara) 

Hur förvarar ni kunskapen inom företaget? (Förvara) 

Har ni några aktiva program/åtgärder för att utbilda er nya personal? (Dela) 

Hur sker kunskapsutbytet emellan personalen i företaget? (Dela) 

 

 

 

 


