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SAMMANFATTNING 

Det finns idag en utbredd förståelse för att företagets inneboende kunskap och 

kompetens utgör en allt viktigare roll för att kunna möta framtida utmaningar. 

Att utveckla kompetens och utbyta kunskap kan därför ses som centralt i de 

flesta företag, men detta framhävs som än mer betydelsefullt i familjeföretag 

eftersom kompetensen är direkt nödvändig för dess framtida överlevnad och 

utveckling. Det som skiljer familjeföretag från övriga är den familjära 

anknytningen vilken sätter sin prägel på hur företaget drivs samt dess kultur.  

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur kunskapsöverföringen ser ut i mindre 

familjeföretag. Den forskning vilken genomsyrat denna studie har varit 

flerfallsstudie där djupgående granskningar av tre företag har skett. 

Insamlingen för det empiriska materialet har skett genom semistrukturerade 

intervjuer och studiens metodologiska tillvägagångssätt har följt en abduktiv 

ansats. 

 

Utifrån analysresultaten framgick det att kunskapsöverföringen i alla tre 

företag främst sker genom sociala samspel. I företag C förefinns dock även 

kompletterande metoder i form av bland annat arbetsinstruktioner vilka de 

övriga företagen uppvisade en avsaknad av. Denna avsaknad kan medföra en 

risk att kunskaper dels försvinner eller att dessa inte utvecklas. Den familjära 

inblandningen inverkar på samtliga företag och sätter sin prägel på bland annat 

företagskulturen, då det har framkommit att de genomsyras av en inbjudande 

och lättsam stämning vilken inbjuder till idé- och kunskapsinteraktion. Det har 

även uppvisat sig förefinnas svårigheter i samtliga företag att helt hålla isär de 

privata och professionella rollerna, vilket har visat sig medföra såväl positiva 

som negativa effekter på kunskapsöverföringen. 
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ABSTRACT 

Today, there is a widespread understanding that the company’s inherent 

knowledge and competence play an increasingly important role in order to 

meet future challenges. Developing competence and exchanging knowledge 

can therefore be seen as central in most companies, but this is emphasized as 

even more important in family businesses because competence is directly 

necessary for its future survival and development. What distinguishes family 

businesses from the rest, is the familiar affiliation which sets its mark on how 

the company is run and its culture. 

 

The aim of the study has been to investigate how the knowledge transfer 

appears in smaller family businesses. The research that permeated this study 

has been a multi-case study in which in-depth reviews of three companies have 

taken place. The collection of the empirical material has been done through 

semi-structured interviews and the methodological procedure of the study has 

followed an abductive approach. 

 

Based on the analysis results, it appeared that the knowledge transfer in all 

three companies mainly takes place through social interaction. In company C, 

however, there are also supplementary methods in the form of, among other 

things, work instructions which the other companies showed a lack of. This 

absence may entail a risk that knowledge will disappear or not develop. The 

family involvement affects all companies and sets its mark on the corporate 

culture, as it has come to light that the cultures are permeated by an inviting 

and easy-going atmosphere which invites to idea- and knowledge interaction. 

There have also been found to be difficulties in all companies to completely 

disassociate the private and professional roles, which has proved to bring both 

positive and negative effects on the knowledge transfer.  
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1. INLEDNING 

I studiens inledande avsnitt presenteras initialt en introducerande bakgrund vilken presenterar 

läsaren till det forskningsområde vilket studien kommer behandla. Därefter sker en 

problematiserande diskussion vilken illustrerar de svårigheter och utmaningar området 

medför, vilken sedermera mynnar ut i ett forskningssyfte med tillhörande problemformuleringar 

samt avgränsningar.  

 1.1 BAKGRUND 

Ett företags förmåga att anpassa sig till omvärldens förändringar har varit ett område som i stor 

utsträckning präglat organisationsforskningen de senaste decennierna. Denna har emellertid 

bedrivits utifrån olika teoretiska infallsvinklar och spritt skilda problemformuleringar, men det 

syfte som ändock tycks genomsyra forskningen är hur organisationer ska lyckas utvecklas och 

konkurrera på allt mer föränderliga och globaliserade marknader (Forslin och Thulestedt, 1993; 

Ellström, 2005). Ellström (2005) förklarar hur de förändrade förutsättningarna har gjort att 

affärslogiken för svenska företag idag inte längre handlar om priskonkurrens och storskalighet, 

utan om att kunna erbjuda kvalitativa tjänster med hög grad av kundanpassning. För att fullgöra 

de fordringar de nya affärsförutsättningar ställer, pekar forskningen på den ökade betydelsen 

av företagets kompetens (Bjurklo och Kardemark, 1998; Illeris, 2013), samtidigt som Ellström 

(1996) menar att denna aspekt är direkt avgörande för att kunna möta framtida utmaningar.  

 

Intresset för kompetens och kompetensutveckling har med hänsyn till denna förklaring blivit 

ett aktuellt och centralt tema i många företags utvecklingsdiskussioner. Bjurklo och Kardemark 

(1998) poängterar, likt Ellström (2005), att tidigare konkurrensmedel inte längre är gångbara, 

vilket då ställer krav på nya konkurrensstrategier. Organisationens arbetskraft med dess 

inneboende kunskap och kompetens beskrivs som faktorer vilka kan bringa extraordinära 

resultat på lång sikt, vilket beror på att de till skillnad från övriga faktorer är svårimiterade 

(Bjurklo och Kardemark, 1998; Jonsson, 2012). Innan rapporten fortskrider kan det anses 

rimligt att försöka bena ut och ge en beskrivning at de något diffusa och svårfångade begreppen 

kompetens och kompetensutveckling. Ellström (1996) beskriver, likt Keen (2003), att 

kompetens avser en medarbetares handlingsförmåga i förhållande till en viss situation eller 

arbetsuppgift. Det som individens handlingsförmåga då inbegriper är dennes kunskaper, 

personliga egenskaper men även förstånds- och känslomässiga förmågor. Förklaringen antyder 

således att individens kompetens är relaterad till dennes förmåga att agera i förhållande till en 

specifik uppgift eller kontext. På liknande sätt kan även en organisation inneha kollektiva 
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färdigheter gällande förmågan att hantera uppgifter och utmaningar. Denna typ av färdigheter 

beskrivs frambringas ur, samt vara resultatet av olika kunskapsrelaterade former, däribland 

indivudburna och lärbaserade kunskaper (Axelsson, 1996). Med hänseende till detta blir det 

också tydligare att erhålla förståelse för innebörden av begreppet kompetensutveckling, vilket 

Axelsson (1996) väljer att definiera på följande sätt: 

 

[...] olika system av åtgärder som används för att höja en medarbetares, en grupps eller ett 

företags kompetens inom ett visst område. Kompetensutveckling kan åstadkommas genom 

att individen eller företaget bättre använder sig av befintliga resurser, utvecklar resurser 

genom t.ex. utbildning men också genom en rad andra åtgärder.  

(Axelsson, 1996, s. 20) 

 

Det går med tanke på kompetens- samt kunskapsområdets ansenliga utbredning inom olika 

forskningsorienteringar ställa sig frågan om ytterligare studier verkligen är erforderligt. Vi 

hävdar att sådant är fallet. Detta eftersom merparten av tillgänglig forskning och litteratur 

fokuserar på större företag, vilket har gjort att forskning kring hur mindre familjeföretag arbetar 

med överföring av betydelsefulla och centrala kunskaper fortfarande framstår som tämligen 

outforskat (Cunningham, Seaman, och Mcguire, 2016). Att utveckla kompetens och överföra 

vitala kunskaper kan ses som centralt i de flesta företag, men detta framhävs som än mer 

betydelsefullt i familjeföretag. I dessa företag beskrivs betydelsen såväl tyst kunskap som 

komplexa färdigheter, som direkt nödvändiga för dess framtida överlevnad och utveckling 

(Trevinyo-Rodríguez och Bontis, 2010). Familjeföretag definieras ur ett akademiskt perspektiv 

som företag som styrs eller förvaltas av medlemmar vilka ingår i samma familj med avsikt att 

forma och driva företaget och dess vision framåt, på ett sätt vilket är potentiellt hållbart i 

generationer (Kjellman, 2014). En direkt förutsättning för att företaget ska ha möjlighet att 

kunna förvaltas genom generationer är att företagets inneboende kunskaper och kompetenser 

utvecklas och transfereras även till nästa generationsled (Chrisman, Chua och Sharma, 1998). 

 

Familjeföretag beskrivs idag vara ett forskningsfält under utveckling och det är den familjära 

anknytningen som är den huvudsakliga anledningen till att dessa företag skiljer sig från övriga 

(Collins och O’regan, 2011). Trevinyo-Rodríguez och Bontis (2010) förklarar nämligen att 

kunskapsöverföring förekommer i sammanhang vilka är osjälvständiga från normer och 

värderingar, vilket ger upphov till att individer utvecklar ömsesidiga band. När dessa band är 

av familjerelaterad karaktär beskrivs denna dimension kunna ha stor inverkan på individerna 
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genom att den influerar hur dessa agerar och uppträder, vilket bland annat inbegriper på 

mottaglighet för, samt förmågan att processa kunskap. Den familjära anknytning sätter således 

sin prägel på såväl företagets drift som dess kultur (Dyer, 1994), vilket också gör denna typ av 

affärsverksamhet unik även ur ett utvecklingsperspektiv (Harris, Martinez och Ward, 1994; 

Schoenenberger, 1997). 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

När det talas om kompetens samt dess utveckling fylls dess begreppsmässiga förklaringar med 

en rad olika innehåll, vilket har gjort att området många gånger upplevs som diffust och 

svårfattligt (Illeris, 2013; Keen, 2003; Söderström, 1990). Detta sakförhållande negligerar 

emellertid inte områdets betydelse och det faktum att ett det kan vara direkt avgörande för såväl 

företagets dagliga drift som för dess utveckling (Ellström, 1996; Johansson och Lewin, 1992). 

Det kan således resultera i risker att som organisation och företagsledare förbise de effekter och 

möjligheter utvecklingen av individuell kompetens, samt organisatoriskt lärande kan bringa 

(Wolvén, 2000). Moxnes (1984) beskriver nämligen att lärandet på organisatorisk nivå har stor 

inverkan på den individuella utvecklingen på så sätt att individerna tillägnar sig de kunskaper 

som organisationen lär. Detta menar Risling och Risling (1996) leder till att den enskilda 

individens, samt gruppens kunskaper kan florera inom organisationen på ett sätt vilket 

frambringar en gemensam kunskapsalstring. De insikter individerna i organisationen då erhåller 

upprättar sedan mönster enligt vilka dess medlemmar okonventionellt förhåller sig till (Moxnes, 

1984). Att kunskaps- och lärprocessen i organisationen sker enligt detta förfarande ökar därför 

möjligheten att väsentlig kompetens kan utvecklas sedermera lagras i organisationen. Att den 

finns lagrad skapar en säkerhet för organisationen eftersom kunskap och skicklighet då kan 

bibehållas inom organisationen, även om erfarna och skickliga medarbetare försvinner. Det är 

därför viktigt att företaget främjar lärande, då avgörande färdigheter annars riskerar gå förlorade 

(Moxnes, 1984; Risling och Risling, 1996). 

 

Att nyttja och överföra centrala kunskaper framhävs som den möjligen främsta faktorn gällande 

företagets utveckling (Jonsson, 2012). Det tycks dock förefinnas en problematik och svårigheter 

beträffande driften av många familjeföretag. Liebowitz (2011) nämner exempelvis att endast 

en fjärdedel av företagen överlever genom tre generationer och pekar på orsaksfaktorer 

relaterade till ineffektivitet samt oförmåga att säkra viktiga kompetenser. Johansson och Lewin 

(1992) för ett liknande resonemang och framhäver bristen på kunskap i företaget inom centrala 
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affärsområden som den främsta orsaken till uteblivna framgångar i många familjeföretag. Att 

en sådan brist kan leda till problematik är dock föga förvånande då kraven för en effektiv 

produktion ständigt medför ökade anspråk gällande såväl teoretiska kunskaper som 

intellektuella färdigheter. Vidare förklarar Ellström (1996) att de anställdas förmåga att hantera 

uppgifter vilka inte finns enligt givna beskrivningar tilltar. Forslin och Thulestedt (1993) 

poängterar även att det mindre företaget är mer resursmässigt begränsat vilket gör att 

blickfånget vanligen sker på direkta insatser, vilket gör att utveckling ges låg prioritet. Detta 

förhållande väljer författarna att förklara på följande sätt: 

 

Det stora företaget har särskilda experter som just främjar förnyelse, t.ex. personal- eller 

organisationsutveckling [...] Sådana resurser och möjligheter saknas ofta helt i ett litet 

företag. Det borde därför vara än mer naturligt för ett sådant företag att satsa på en bred 

kompetensutveckling, som omfattar alla anställda - dvs. att fullt ut utnyttja de begränsade 

resurser man har. 

(Forslin och Thulestedt, 1993, s. 30) 

 

Detta utlåtande kan således sägas statuera den ofta begränsande och brydsamma situation ett 

litet företag befinner sig i. Med hänseende till detta är det därför viktigt att företaget skapar ett 

klimat vilket inbjuder till generering samt mottaglighet för nya färdigheter (Axelsson, 1996; 

Johansson och Lewin, 1992) I det mindre familjeföretaget är situationen gällande upprättande 

av ett sådant företagsklimat därför unikt utifrån två aspekter - dels utifrån företagets storlek å 

ena sidan, dels utifrån familjens inblandning å andra sidan. I det lilla företaget är 

arbetsuppgifterna vanligen spridda och de anställda åläggs uppgifter utanför dess egentliga 

arbetsområden (Forslin och Thulestedt, 1993). Detta kan resultera i stress och på sikt minskad 

arbetssituation, vilket drastiskt förvärrar de anställdas utvecklingsmöjligheter (Ellström, 1996). 

Samtidigt belyser Hess (2005) även den andra aspekten gällande familjens inblandning som 

utmanande. Det eftersom kommunikation och dynamik i familjeföretaget vanligen är 

egenartade till sin karaktär, vilket beskrivs kunna störa rationellt agerande samt beslutsfattande. 

En familjeföretagsledare ansvarar således för såväl hantering av denna familjedynamik som 

den övergripande förvaltningen av verksamheten, vilka båda framhävs som centrala för 

företagets utveckling.  

 

Att etablera rationella rutiner i företaget kring hur utmaningar beträffande utvecklingsfrågor 

likt dessa ska hanteras är därför är ett kritiskt förfarande (Steyn, 2003). Denna process ställer 
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dock krav på professionalism och kunskaper kring hur en sådan inrättning ska ske, vilket det 

mindre företaget ofta saknar (Forslin och Thulestedt, 1993). Vidare beskrivs även 

familjeföretag ofta ha en stor fallenhet av att bevara det familjära inom företaget på bekostnad 

av akademiska färdigheter, vilket ger ytterligare en problematisk dimension (Fletcher, 2002). 

Stewart och Hitt (2012) pekar på att just denna avsaknad av akademiska färdigheter ofta är en 

avgörande faktor till att ledarskapet och utvecklingen i dessa företag fungerar mer 

dysfunktionellt jämfört med de som uppvisar en högre grad av akademisk professionalism. Då 

familjeföretag utgör en stor andel av alla företag, samtidigt som de genererar stora bidrag till 

den totala ekonomin (Brundin, Johansson, Johannisson, Melin och Nordqvist, 2012), torde inte 

enbart företaget och dess anställda vara intresserade av dess framtida utveckling.  

 

Baserat på ovanstående diskussion kring den unika situation mindre familjeföretag befinner sig 

i, den överlevnadsproblematik som förekommer, och inte minst utifrån den avsaknad av 

tillfredsställande forskning inom området, har ett syfte och problemformuleringar formulerats, 

vilka presenteras nedan. 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med studien är att erhålla förståelse för hur kunskapsöverföring sker i mindre 

familjeföretag. 

 

1.4 PROBLEMFORMULERINGAR 

• Hur sker överföringen av kunskap i mindre familjeföretag? 

• Hur inverkar den familjära anknytningen i företagen på överföringen av kunskap? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Med hänseende till den diskussion som förts i det inledande avsnittet framgår det att kompetens- 

och kunskapsområdet utgör en central del gällande företags framtid. Området är som nämnt 

brett och med avseende studiens tidsmässiga utrymme är därav en avgränsning nödvändig. 

Studien kommer avseende det faktum att fokusera på kunskapsöverföringen i företagen, 

eftersom denna faktor utgör en vital del i kompetensutvecklingen. Vidare är studien avgränsad 

till att omfatta mindre familjeföretag eftersom dessa i kunskapsöverföringssammanhang är 
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intressanta utifrån två aspekter, dels utifrån den familjära inblandningen men också utifrån dess 

storlek.  
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2. METOD  

I följande avsnitt kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt presenteras. Inledningsvis 

sker en redogörelse av de metodval beträffande forskningens ansats och synsätt, vilket sedan 

övergår till en beskrivning av hur den litterära insamlingen har skett. Därefter introduceras 

läsaren till studiens fallstudiestrategi, den empiriska insamlingsmetoden samt det urval som 

skett. Innan metodsammanfattningen presenteras sker även en redogörelse av bl.a. studiens 

äkthet och etiska överväganden.    

2.1 METODVAL  

Vid genomförande av företagsekonomisk forskning ställs krav på planering av hur 

forskningsprocessen ska fortskrida med avseende faktorer som forskningssynsätt, metodval för 

datainsamling, samt hur denna data sedermera ska tolkas och analyseras. De val beträffande 

tillvägagångssätt som är att se som lämpliga i det enskilda forskningsfallet beror emellertid på 

studiens syfte, tillgängliga resurser samt det forskarna avser erhålla (Bryman och Bell, 2017). 

Syftet med studien är att erhålla förståelse för hur kunskapsöverföring sker i mindre 

familjeföretag. Genom att anordna den insamlade empiriska datan i förhållande till tidigare 

forskning och den teoretiska referensram studien presenterar, ges möjlighet till uppfyllande av 

forskningssyftet.  

 

2.1.1 FORSKNINGSANSATS 

Den möjligen främsta fronten på vilken denna kvalitativa forskningsstrategi skiljer sig från den 

kvantitativa forskningsstrategin är den typ av data som respektive strategi fokuserar på, där den 

kvalitativa forskningen fokuserar på mjuk data såsom ord och bilder, snarare än att söka 

kvantifierbarheter (Bryman och Bell, 2017; Johannesen och Tufte 2003). Med hänseende de 

relevanta aspekterna beträffande forskningssyftet i denna studien har en kvalitativ metodansats 

valts. Då vi är intresserade av att utforska hur kunskapsöverföringen sker i mindre 

familjeföretag kommer de intervjuer och observationer vilka sedermera kommer genomföras 

vara centrala, vilket kommer innebära data i form av ord och bilder. Det kommer inte heller 

genom dessa metoder ske någon insamling av hård data i form av siffror utan materialet 

kommer grunda sig i språket. Vid undersökning av de mindre företagen kommer ett fåtal 

adekvata personer tillfrågas. Dels av den anledningen att det endast förefinns ett fåtal anställda 

på respektive företag, men framförallt eftersom vi är intresserade av att erhålla en djupare 

förståelse av den sociala verkligheten vilken individerna inom organisationerna konstruerar. 
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Dessa strategiska forskningsförfarandet samt det djup vilket vi eftersträvar, beskrivs vara starkt 

signifikant för den kvalitativa forskningen (Bryman och Bell, 2017; Jacobsen, 2002). 

 

2.1.2 FORSKNINGSSYNSÄTT 

Vid företagsekonomisk forskning är ett av de mest centrala åligganden att förhålla studiens 

empiri med dess teori och vice versa (Patel och Davidsson, 2011). Denna sammankoppling 

mellan empiri och teori beskrivs som angelägen då den empiriska datan annars endast riskerar 

att bli generella skildringar av forskningsobjektet, samtidigt som en teoretisk referensram utan 

sammankoppling till empirin då det endast framkommer som allmänna teoretiska redogörelser 

(Johannesen och Tufte 2003). Abduktion är ett sätt på vilket forskaren kan välja att utforma 

forskningen på där forskaren skiftar mellan empiri och teori, vilket beskrivs som en medelväg 

mellan det induktiva och deduktiva förfaringssättet (Patel och Davidsson, 2011). Vi kommer i 

denna studie att nyttja ett abduktivt förfaringssätt under forskningsprocessen gång genom att 

bedriva en växelverkan mellan studiens empiri och teori. Denna pendling innebär i praktiken 

att vi gradvis kommer låta det empiriska materialet växa fram ur den initialt teoretiskt 

förankrade grunden studien presenterar. Därefter kommer teorin förfinas och utvecklas för att 

bättre lämpa sig för empirin, vilket sedan väntas generera ytterligare behjälpligt och relevant 

empiriskt material. Att bedriva forskningen enligt detta förfarande ger forskaren en större frihet 

än vid induktion respektive deduktion (Patel och Davidsson, 2011), samtidigt som det även ger 

utrymme för egna tolkningar och reflektion (Alvehus, 2013). På så sätt kan det empiriska och 

teoretiska materialet bli mer väl förankrade vilket kan minska den 

sammankopplingsproblematik som annars föreligger. 

 

2.2 LITTERATURINSAMLING OCH KÄLLKRITIK 

Enligt Bryman och Bell (2017) handlar litteraturinsamling om att granska redan existerande 

teori som rör det tema eller intresseområde studien ska beröra. Syftet med granskningen är 

bland annat att bedöma vilka begrepp och teorier som är relevanta för studien och för att få ett 

utgångsläge för vilka metoder som ska tillämpas vid datainsamling och analys av den. 

Författarna poängterar att det under litteraturinsamling är viktigt att inneha en kritisk inställning 

till informationen för att erhålla en hög trovärdighet.  

 

En generell inblick kring ämnet erhölls genom studerande av böcker och vetenskapliga artiklar 

med syftet att få en uppfattning om vad kunskapsöverföring och familjeföretag i allmänhet 
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innebär. Därefter hittades relevant teori i form av böcker och vetenskapliga artiklar genom 

Linnéuniversitetetsbibliotekets OneSearch, vilken erhåller alla bibliotekets böcker och de flesta 

fulltextartiklar från deras databaser. Utöver Onesearch användes databaserna SAGE Journals, 

Ebscohost och Science Direct.  

 

De sökord som användes via Linnéuniversitetsbibliotekets olika funktioner var: kompetens, 

kunskapsöverföring, familjeföretag, lärande, organisatorisk kunskap, knowledge management, 

learning in family business. Förutom att använda sökord kunde vi även hitta nya vetenskapliga 

artiklar genom att studera referenserna i de redan tillämpade vetenskapliga artiklarna. Detta 

resulterade i att vi kunde finna mer relevant teori för studien.  

 

För att säkerställa trovärdigheten hos de vetenskapliga artiklarna som använts, nyttjades 

funktionen “peer-reviewed” vid sökningen. Detta innebär att artiklarna har lästs och granskats 

av ämnesexperter innan publicering. För att dubbelkolla om artiklarna verkligen var “peer-

reviewed” användes universitetsbibliotekets databas Ulrichsweb, vilken möjliggör sådan 

granskning. En undersökning skedde även kring artiklarnas aktualitet genom kontroll av 

uppdateringar, för att på så sätt säkerställa dess användning. En kritisk granskning av de böcker 

som använts utfördes genom bland annat en undersökning av huruvida lämpligt materialet är 

för studien, vem författaren respektive utgivaren är, böckernas årtal för att kontrollera om det 

fanns några nyare utgåvor, samt genom att läsa referenslistan för att se om det fanns några 

referenser till kända författare inom området. Det gick även att se att flera olika examensarbeten 

använt samma böcker, vilket ökar trovärdigheten då dessa examensarbeten har kontrollerats av 

handledare och examinatorer.  

 

3.3 FALLSTUDIESTRATEGI 

Det förefinns diverse forskningsstrategier vilka utgör och innehåller olika tillvägagångssätt för 

hur insamling samt analys av empiriskt material ska ske. Det är därmed ytterst väsentligt att 

forskare väljer en korrekt och lämplig strategi för sin forskning. Den forskningsstrategi som har 

valts och som genomsyrar denna studie är därför fallstudie. Fallstudien skildras enligt Bryman 

och Bell (2017) som en allmänt uppskattad och ofta använd forskningsstrategi inom den 

företagsekonomiska forskningen och beskrivs inrymma detaljerade och djupgående 

granskningar av ett enda fall. Fokuset ligger i komplexiteten och den specifika naturen vilken 

fallet uppvisar. Författarna beskriver dock att fallstudieforskning inte nödvändigtvis kräver att 
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forskarna begränsar sig till ett specifikt fall och utför ett detaljerat studium av detta. De åsyftar 

att det dessutom är möjligt att studera och använda sig av multipla fall. Då vi i vår studie har 

varit intresserade av hur mindre familjeföretag arbetar med kunskapsöverföring, har vi samlat 

in information från tre olika företag. Det innebär att vi har gjort noggranna analyser av dessa 

för att på så sätt stärka möjligheten till att generalisera de resultaten som framkom i analysen. 

Genom att arbeta enligt detta förfaringssätt har det varit möjligt att betrakta de aspekter vilka 

varit särskilda för varje familjeföretag. Detta förfarande har även gett stöd till de teoretiska 

reflektioner vilka har dragits till resultaten (Bryman och Bell, 2017).  

 

Yin (2007) beskriver att flerfallstudien är att preferera över enfallstudien då de analytiska 

fördelarna är avsevärt fler vid användningen av flera fall. En enfallsstudie kan uppvisas som 

mer sårbar då tillämpningen av flera fall kan resultera i analytiska slutsatser vilka är av en mer 

hållbar karaktär än de vilka som härrör från ett specifikt fall. Enfallsstudien är dock att föredra 

om fallet vilket undersöks representerar ett fall av extremt eller unikt slag, det kan då vara 

fördelaktigt att göra noggranna analyser och dokumentationer av detta för att få bättre insikter 

om det. Författarna menar dock att forskarna då behöver formulera starka argument för 

rättfärdigandet av beslutet, eftersom forskare vilka väljer att genomföra enfallsstudier många 

gånger kan mötas av ifrågasättanden och kritik på grund av enfallstudiens komplexitet. Då inget 

av de aktuella företagen som använts i studien innehar den unika karaktär som förespråkas vid 

enfallsstudier, så har detta alternativ inte varit av intresse. Då vår avsikt har varit att erhålla ett 

bredare perspektiv och undersöka företagen djupgående har de analytiska fördelarna vilka 

flerfallsstudier för med sig varit en bidragande faktor till att just flerfallsstudie valdes.  

 

2.4 EMPIRISK DATAINSAMLING 

2.4.1 SEMISTRUKTURERAD INTERVJU 

Intervjuer anses vara smidiga och flexibla i sitt slag och har således tilltalat en mängd utövare 

inom den kvalitativa forskningen. De kan förekomma i diverse former och är strukturerade på 

olika sätt. Den intervjuform som selekterats för insamlingen av data till flerfallsstudien har varit 

semistrukturerad intervju, vilken är en av de huvudsakliga typerna inom den kvalitativa 

forskningen. Denna intervjuform är lämplig för de forskare vilka innehar ett tydligt fokus då 

semistrukturerade intervjuer är behjälpliga för att besvara specifika frågeställningar. 

Intervjuprocessen är dessutom flexibel och det finns möjlighet till användning av 

intervjuschema (Bryman och Bell, 2017).  Då vi från början hade ett tydligt fokus likt det 
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författarna beskriver, var det väsentligt för oss att fokusera på att respondenterna uppfattade 

och begrep händelser samt de frågor vi ställde på ett korrekt sätt. Vi kunde således komma i 

besittning av information kring vad dessa personer upplevde var viktigt samt erhålla 

information kring deras enskilda förståelse av specifika händelser, mönster och beteenden. 

Denna information utgjorde sedan grunden för analysen men möjliggjorde även besvarandet av 

studiens frågeställningar. För att kunna utföra detta förfarande var flexibiliteten samt 

möjligheten till användningen av intervjuschema av betydelse och influerade därav valet av 

denna intervjuform. 

 

Det intervjuschema som användes som stöd till intervjuerna och som är rådande för 

semistrukturerade intervjuer är intervjuguide, vilken beskrivs vara avsevärt mindre specifik till 

sin karaktär än ett ordinärt strukturerat intervjuschema. Intervjuguiden kan rentav endast 

innehålla en kort men aningen strukturerad minneslista över potentiella områden eller teman 

som ska beröras (Bryman och Bell, 2017). För att främja studiens analys och för att inte riskera 

undgå information valde vi därför att använda oss av en intervjuguide där väsentliga områden 

inbegreps och fanns nedskrivna. Kunskapsöverföringen var det område som hade allra störst 

fokus i våra intervjuer, men även familjeförhållanden samt organisatorisk och individuell 

kompetens. Vi följde således inte ett visst schema slaviskt utan endast i viss utsträckning för att 

inte riskera gå miste om väsentlig information. Användningen av strukturerade intervjuer skulle 

lämna mindre utrymme för respondenterna att tala och diskutera öppet med oss, vilket även 

skulle påverka analysens innehåll. Samtidigt har det krävts ett visst mått av struktur i 

intervjuerna då studien inrymt flera fall. Därav var den semistrukturerade intervjun mest 

lämplig då vi på så sätt kunde erhålla de fördelar både strukturerad och ostrukturerad intervju 

bidrar med.  

 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer vilket även varit av betydelse för vår analys, är att 

respondenterna ges möjlighet att utforma sina svar fritt. Vi kunde under intervjuerna på så sätt 

erhålla öppna svar kring hur de upplevde vissa företeelser och hur de tänkte angående de 

specifika områdena. Frågorna i de semistrukturerade intervjuerna behöver nödvändigtvis inte 

ställas i samma ordning som de påträffas i intervjuguiden och det finns även möjlighet till att 

ställa ytterligare frågor utöver de i intervjuguiden. Detta innebär att intervjuerna inrymmer 

flexibilitet vilket är en fördel som vi fick erhålla och denna säkerställde att vi fick våra frågor 

besvarade (Bryman och Bell, 2017). 



 

12(68) 

 

 

Studiens intervjuer utfördes på familjeföretagen med såväl familjemedlemmar som övriga 

anställda på respektive företag. Att genomförandet av intervjuerna gjordes på företagen gjorde 

det möjligt att bekanta sig med den miljö intervjupersonerna arbetar i. Detta är något som 

Bryman och Bell (2017) beskriver som fördelaktigt då det underlättar tolkningen samt 

förståelsen av de intervjupersonerna skildrar. Vidare beskriver författarna att personliga 

intervjuer kan pågå betydligt längre än exempelvis telefonintervjuer, vilka snarare 

kännetecknas ha en kort varaktighet. Då vi för att besvara studiens syfte behövde insamla 

väsentlig och tillämplig information var längre intervjuer nödvändiga för att inte riskera utesluta 

viktiga frågor samt svar. En annan fördel med personliga intervjuer är att intervjuarna kan se 

respondenterna och tolka deras ansiktsuttryck, på så sätt kan eventuell osäkerhet identifieras 

och frågan upprepas (Bryman och Bell, 2017).  Då vi var medvetna om att somliga frågor skulle 

kunna upplevas som känsliga då de berör familjerelationer, var den personliga intervjun utmärkt 

för att kunna tolka respondenternas bekvämlighet.  

 

Då vi var tre stycken intervjuare på plats gjordes en fördelning av de olika områdena i 

intervjuguiden för att undvika problematik kring att intervjuarna hämmas av varandra. Vi 

eftersträvade en god och öppen diskussion med respondenterna och valde därför att spela in 

intervjuerna istället för att transkribera svaren på plats då detta kan upplevas som ett 

störningsmoment och flytta fokus. Det är även fördelaktigt med inspelningar då dessa hindrar 

att väsentlig information går förlorad och främjar studien på så sätt att noggranna och 

detaljerade beskrivningar kan ges (Bryman och Bell, 2017). 

 

2.4.1.1 URVAL AV INTERVJUPERSONER 

En icke slumpmässig urvalsteknik användes vid valet av somliga respondenter till intervjuerna, 

vilken benämns som målstyrt urval. Det har inneburit att vi noggrant har selekterat de deltagare 

vilka för oss varit relevanta för studien och för besvarandet av dess syfte (Bryman och Bell, 

2017). De respondenter som medvetet valdes ut var ägarna i de olika familjeföretagen, då det 

är dem som besitter den väsentliga informationen kring hur företaget arbetar med överföring av 

kunskap. Vi har även använt oss av ett kedjeurval vilket enligt Bryman och Bell (2017) i viss 

bemärkelse kan karaktäriseras som ett slags bekvämlighetsurval. I denna urvalsprocess 

möjliggörs kontakt på så sätt att genom en individ bli introducerad till andra relevanta individer. 
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Vi kunde likt denna beskrivning komma i kontakt och kommunicera med medarbetare i 

företaget genom att ägaren sammanförde och introducerade oss. 

 

I tabell 2-1 nedan presenteras de respondenterna vilka medverkat under de genomförda 

intervjuerna.  

 

Företag Antal 

anställda 

Bransch Respondenter Befattning 

Företag A 6 IT Familjemedlem 1 

Familjemedlem 2 

Familjemedlem 3 

Anställd 

VD/Grundare 

Ekonomiansvarig 

Kundansvarig 

Systemutvecklare 

Företag B 4 Verkstadsindustri Familjemedlem 1 

Familjemedlem 2 

Anställd 

VD 

Administratör 

Konstruktör 

Företag C 9 Processindustri Familjemedlem 1 

Familjemedlem 2 

Anställd 1 

Anställd 2 

VD 

Ekonomiansvarig 

Installatör 

Montör 

Tabell 2-1: Sammanställning av fallföretag och respondenter. 

 

2.5 TROVÄRDIGHET OCH ÄKTHET 

Trovärdigheten består av fyra delkriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. För att studien ska uppnå tillförlitlighet ska forskningen 

genomföras i enlighet med de regler som finns. Det ska även ske en rapportering av resultaten 

till de personer som är en del av studien för att deltagarna ska ges möjlighet att bekräfta om 

resultatet är korrekt (Bryman och Bell, 2017). För att säkerställa tillförlitligheten i denna studie 

har vi följt metodlitteraturen och de regler och riktlinjer som finns relaterade till 

examensarbetets utformning. Vi har även rapporterat ut resultaten till de personer som 

intervjuats för att garantera att det som sagts har uppfattats på ett korrekt sätt. Denna form av 

säkerställning är något författarna kallar för respondentvalidering. Överförbarhet handlar om 

hur pass överförbart resultatet är till andra miljöer och situationer (Bryman & Bell, 2017). 

Studiens resultat kan ses som tämligen generella vilket gör att en del torde kunna generaliseras 

och överföras till andra liknande situationer, detta gäller i synnerhet den familjära aspekten. 
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Däremot är studien orienterad mot att enbart undersöka små familjeföretag vilka innefattar ett 

få antal personer vilket därför kan begränsa överförbarheten. 

 

Enligt författarna innebär pålitlighet att det finns en fullständig och åtkomlig redovisning av 

alla delar i forskningsprocessen, såsom val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter, beslut 

angående analys av data med mera. För att främja studiens pålitlighet har vi eftersträvat att vara 

noggranna vid beskrivningen av vår forskningsprocess och alla dess moment. Detta har vi 

utövat för att säkerställa att alla delar beskrivits så djupgående som möjligt. Inspelningar vid de 

olika intervjutillfällena har skett för att minska risken att viktig information uteblir. Slutligen 

handlar möjlighet att styrka om att forskaren handlat i god tro, vilket innebär att forskaren inte 

avsiktligen får påverkas av personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen under 

forskningsprocessen (Bryman och Bell, 2017). För att styrka att vi handlat i god tro har vi 

ständigt reflekterat kring våra egna ställningstaganden. Detta för att se till så att inga av våra 

egna omdömen frambringas i studien. Däremot finner vi det viktigt att ha i åtanke att det inte 

går att vara fullt ut objektiv i någon studie.  

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att äkthet handlar om att ge en rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns bland de personer som är en del av studien. I denna studie har både 

familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar från respektive företag intervjuats. Genom 

detta förfarande har vi kunnat åstadkomma en rättvisare tolkning då vi inte baserat den 

insamlade informationen ur endast en parts synvinkel. 

 

2.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det är vanligt förekommande att forskare inom företagsekonomi och management under 

forskningsprocessens olika faser och skeden påträffar situationer där etiska frågor berörs. 

Närvänen (1999) förklarar att dessa situationer ursprungligen är förenade med de sociala 

miljöer samt metoder vilka forskningen omfattar. De understryker också att det är ytterst 

väsentligt att reflektera och se över etiken där forskningen inbegriper nära och intim 

kommunikation med studieobjekten. Eliasson (1995) beskriver att det är av betydelse att 

forskaren även reflekterar över den existerande relationen till dessa. Då denna studie kommer 

att inbegripa nära intervjuer med respondenter angående deras upplevelser av 

kunskapsöverföringen i företaget, är det således viktigt att de etiska förfarandena noggrant ses 

över. 
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Bryman och Bell (2017) beskriver att det existerar användbara etiska regler vilka 

företagsekonomiska forskare med fördel kan följa och nyttja i sin forskning. Dessa brukar 

beröra faktorer såsom frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet för de individer 

som är direkt inblandade i forskningen. De etiska principerna vilka forskningen kan förhålla sig 

till presenterad i tabell 2-2 nedan. 

 

Tabell 2-2: Sammanställning av studiens etiska principer (Bryman och Bell, 2017) 

 

Då vi som tidigare nämnt har genomfört intervjuer med respondenterna angående dess 

upplevelser av hur kunskapsöverföringen sker i företaget, så har det varit viktigt för oss att 

hantera de etiska frågorna genom ett korrekt förfarande. Vi har därför varit måna om dessa 

frågor och följt de riktlinjer vilka presenterats ovan. De involverade respondenterna har blivit 

informerade om dessa riktlinjer, för att på så sätt ges ökad medvetenhet kring det föreliggande 

sakförhållandet och vi har på så sätt kunnat åstadkomma en relation som uppvisar en hög grad 

av förtroende. I denna studie har samtliga respondenter hållits anonyma då studien inbegriper 

potentiellt känsliga aspekter. Anonymiteten har därför bidragit till erhållandet av mer 

djupgående diskussioner.  
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2.7 METODSAMMANFATTNING 

Studiens metodologiska tillvägagångssätt har följt en abduktiv ansats. Denna ansats har 

möjliggjort ett förfarande där studiens empiriska och teoretiska avsnitt gradvis vuxit fram 

genom synergi, vilket har skapat en ökad grad av anpassning och relevans mellan dessa två 

delar. Den forskningsstrategi vilken sedermera genomsyrat denna studie har varit fallstudier, 

där det genomförts detaljerade och djupgående granskningar av tre individuella företag. 

Insamlingsmetoden för det empiriska materialet har skett genom semistrukturerade intervjuer 

där såväl familjemedlemmar som övriga anställda på respektive företag har intervjuats. Då 

studien inbegriper potentiellt känsliga aspekter har samtliga respondenter valts att hållas 

anonyma, detta för att inte riskera hämma de djupgående diskussioner vi eftersträvade. Genom 

att följa de etiska riktlinjerna har anonymitetskravet, samt de övriga etiska principerna kunnat 

garanteras. Vidare kan den teoretiska referensramen i studien förklaras ha vuxit fram genom att 

nyttjade källor och material noggrant har granskats och bearbetats.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis sker en 

övergripande diskussion av de komplexa kompetens- och kunskapsbegreppen vilken sedan 

övergår till en redogörelse om kunskapsöverföring. Därefter presenteras SECI-modellen vilket 

är det ramverk som kommer utgöra en viktig grund i genomförandet av studien. Sedermera 

kommer familjeföretag och kunskapsöverföringaspekten kopplad till dessa illustreras. 

Avslutningsvis presenteras en teoretisk sammanfattning vilken visar hur teorin interagerar.  

3.1 EN DISKUSSION AV KOMPETENS- OCH KUNSKAPSBEGREPPEN 

Det går utifrån kompetensbegreppets ansenliga utrymme i forsknings- och 

utvecklingssammanhang (Bjurklo och Kardemark, 1998; Illeris, 2013; Keen, 2003) dra 

slutsatsen att det idag finns ett stort intresse och en allmänt spridd föreställning kring områdets 

betydande roll (Ellström, 1996). Denna utbredda förekomst har som bekant, däremot gjort att 

begreppet skildras utifrån en rad olika beskrivningar (Söderström, 1990). För att inte urholka 

begreppets dynamik och samtidigt bringa en distinkthet gällande begreppets användning i 

denna rapport, kommer sättet på vilket det behandlas i det närmaste att beskrivas.  

 

Med kompetens avses här en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller arbete. Med denna individuella handlingsförmåga menas såväl kunskaper, 

intellektuella och praktiska färdigheter, som sociala färdigheter, attityder och personliga 

egenskaper hos individen. Vilken betydelse dessa olika kompetenser har i ett enskilt fall 

beror på uppgiftens karaktär (Ellström, 1996, s. 11). 

 

Denna definition delas av flertalet författare (t.ex. Boukas, 1988; Keen, 2003) och antyder 

således att kompetens dels är situation- och handlingsrelaterad, samtidigt som den påverkas av 

olika faktorer. Illeris (2013) menar därför att begreppet ska ses som någonting vidare än enbart 

kunskaper och allmänna färdigheter. En individ eller grupp kan sålunda inneha stora 

kunskapsmängder, utan att dessa nödvändigtvis framträder som kompetens i den specifika 

kontext i vilken de uppträder. Vidare förklarar Ellströms (1996) beskrivning att 

handlingsförmågan i förhållande till uppgiften även influeras av faktorer utöver förefintliga 

kunskaper, däribland attityder och personliga egenskaper. Dessa faktorer ofta relaterade till 

individens eller gruppens värderingar och starkt kulturellt bundna, samtidigt som de inverkar 

på viljan att tillämpa och utveckla kunskaper så att dessa sedermera kan utvecklas till 

kompetens (Stjernberg et al., 1989). Förutom kunskaper och värderingar förklarar Keen (2003) 

att kompetens även är beroende av erfarenheter, kontakter och färdigheter.  
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När kompetensbegreppet hädanefter förekommer i rapporten, kommer detta således syfta till 

den kontextbundna handlingsförmågan individen eller gruppen uppvisar i förhållande den 

specifika uppgift eller situation som diskuteras. Wolvén (2000) menar dock att en viss 

distinktion bör ske mellan individuell- respektive organisatorisk kompetens, vilken kommer 

redogöras tämligen summariskt om än explicit här nedan. 

 

3.1.1 ORGANISATORISK KOMPETENS 

Ett företags organisatoriska kompetensen utgörs enligt Wolvén (2000) av någonting mer och 

egenartat än enbart summan av de anställdas individuella kompetenser, eftersom den 

organisatoriska kompetensen beskrivs som: 

 

[...] ett resultat av företagets gemensamma lärande i umgänget med sin omvärld och 

genomförandet av sin uppgift. Detta lärande ’förkroppsligas’ i dess företagskultur och i 

medarbetarnas agerande. Företagets unika kompetens kan också beskrivas som dess 

samlade förmåga att förverkliga sin affärsidé (s. 144). 

 

Det är människorna och dess individuella lärande som beskrivs som det huvudsakliga och 

centrala stoffet för det organisatoriska lärandet (Argyris, 1999), vilket gör individerna till de 

reella bärarna av den organisatoriska kompetensen (Wolvén, 2000). Individens lärande kan 

därför ses som avgörande, men i termer av organisatorisk kompetens är syftet inte det 

individuella lärandet i sig utan det som är av angelägenhet är huruvida de individuella 

färdigheterna kan omvandlas till någonting kollektivt (Argyris, 1999). Wolvén (2000) pekar 

här på betydelsen av företagets strukturer, samt förklarar att kompetens vanligen finns lagrad i 

instruktioner, rutiner och normer. I företaget förekommer sålunda både tekniska som mänskliga 

resurser och det är genom samordning av dessa resurser som ökade resultat kan erhållas.  

 

Företagets kompetens kan ses som komplexa och diffusa fenomen, bestående av färdigheter 

vilka erhålls utifrån olika faktorer. Axelsson (1996) pekar dock på fyra olika former sett till 

vilka företagskompetens kan frambringas, dessa är följande: 

 

• Den vetenskapliga forskningskunskapen - framhålls som viktig ur ett framtidsperspektiv 

då den medverkar i utvecklingen av företaget, dess produkter och processer. Den bidrar 

även till utveckling av ny kunskap genom att lättare kunna integrera extern information. 
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• Den organisationsöverförda kunskapen - är de kunskaper som finns rotade i och tillhör 

organisationen. Återfinns vanligen förankrad i organisationens struktur och genomsyrar 

dess beteenden, normer samt värderingar.  

• Den lärbaserade kunskapen - avser de rutiner och förfaranden vilka inbegriper på 

organisationens potential att genom erfarenhet och reflektion, skapa och erhålla nya 

kunskaper. Det framhävs också som minst lika viktigt att, förutom sina egna 

erfarenheter, även ges möjlighet att kunna ta del av andras erfarenheter. 

• Den individburna kunskapen - är den kunskapen som till viss del är bunden till en 

individ. Detta innebär att kunskapen erhålls vid rekrytering samtidigt som den riskerar 

försvinna den dagen individen försvinner från organisationen, vilket återigen belyser 

betydelsen av att transformera individens kunskap till organisatorisk (Axelsson, 1996).  

 

Den organisatoriska kompetensen skapas då genom att dessa fyra former enligt olika 

förfaranden kombineras. Med hänseende till den individuella kompetensens betydelse för den 

organisatoriska, kan därför den individburna kunskapen ses som den mest strategiskt 

betydelsefulla (Argyris, 1999; Axelsson, 1996). Avslutningsvis menar dock Axelsson (1996) 

att denna typ av kunskap sedermera kan lagras i företagets strukturer, vilket på så sätt gör att 

den individburna kunskapen kan transformeras till en eller flera av de andra tre 

kunskapsformerna. 

 

3.1.2 INDIVIDUELL KOMPETENS 

Den individuella kompetensen kan liknas vid individens förmåga att hantera en situation, samt 

potentialen att kunna förutspå och möta framtida utmaningar (Illeris, 2013; Keen, 2003), vilket 

ställer krav på såväl individens färdigheter som handlings- och förståelseförmåga (Axelsson, 

1996). Vidare förklarar Wolvén (2000) att den individuella kompetensen kan indelas i olika, 

men samverkande dimensioner. En kategorisering samt beskrivning av dessa kan ske på 

följande vis: 

 

• Färdigheter - handlar om individens förmåga att genom intellektuella och sociala 

färdigheter kunna-göra, dvs. att exempelvis kunna hantera verktyg och uppgifter. Denna 

dimension erhålls vanligen genom övning och praktisering. 

• Kunskaper - avser fakta- och metodvetande, vilka i kombination med individens 

färdigheter gör att denna kan förstå en situation. Denna dimension handlar snarare 

istället om ren inlärning av väsentlig kunskap och vetande. 
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• Erfarenheter - majoriteten av de lärdomar som erhålls sker helt eller delvis baserat på 

tidigare erfarenheter, dvs. learning-by-doing. Mer erfarenhet kan leda till mer kunskap, 

men detta kräver emellertid möjlighet till reflektion och det är först efter reflektion 

individen kan erhålla nya insikter.  

• Kontakter - kompetensen är inte enbart relaterad till individens egna sakkunskaper utan 

kräver också kontakter samt inflytande. Här poängteras kontaktnätets betydelse vilket 

bl.a. kan erhållas genom det dagliga arbetet, konferenser eller föreningar. Genom 

nätverket och dialog mellan individerna kan nya kunskaper erhållas. 

• Värderingar - handlar om individens allmänna värderingar och avser däribland viljan 

att utföra ett extraordinärt jobb och kunna ta ansvar i olika situationer. En individ kan 

ha lång erfarenhet, goda kunskaper samt färdigheter men sakna viljan eller förmågan att 

ta ansvar, vilket då äventyrar personen kompetens (Keen, 2003; Targama, 1978). 

 

Det är sedan utifrån harmoniseringen dimensionerna emellan som individens kompetens, i det 

eftersträvansvärda fallet, alstras (Keen, 2003). Individuell kompetens kan avslutningsvis 

sålunda beskrivas vara relaterat till individen och situationen i fråga, samtidigt som den såväl 

påverkar som påverkas av den omgivningen i vilken den förekommer (Ellström, 1996; Illeris, 

2013). 

 

3.2 KUNSKAPSÖVERFÖRING 

Kunskap och förmågan att på det mest optimala sätt bibehålla och överföra kunskap inom en 

organisation är enligt Jonsson (2012) av stor betydelse för organisationens framgång och 

konkurrenskraft. Argote och Ingram (2000, s. 151) definierar kunskapsöverföring som ”den 

process genom vilken en enhet (t.ex. grupp, avdelning eller division) påverkas av en annan 

enhets erfarenhet”. Kunskapsöverföring är nödvändigt då det kan finnas individer inom en 

organisation som har lägre kunskap om något än någon annan (Alavi och Leinder, 2001).  

 

Jonsson (2012) poängterar att det finns tre faktorer som påverkar möjligheten till 

kunskapsöverföring. Dessa är: 

• Kognitiva faktorer 

• Organisatoriska faktorer  

• Institutionella faktorer   
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De kognitiva faktorerna handlar i stor omfattning om explicit och tyst kunskap samt förmågan 

att överföra dem. Författaren uttrycker även att förmågan att mottaga kunskap och förmågan att 

se en koppling och således nyttan med kunskapen utgör en viktig del i det kognitiva. De 

organisatoriska faktorerna berör de verktyg och tillvägagångssätt som används för att underlätta 

kunskapsöverföringen. Här är det viktigt att det finns både en social gemenskap och distinkta 

kommunikationskanaler, men även strategier för att kunskapen ska kunna kodifieras på så sätt 

att överföringen av den underlättas. De institutionella faktorerna berör viljan hos de anställda 

att dela med sig av sin kunskap och ta emot kunskap. Författaren poängterar att motivationen 

till kunskapsöverföring alstras genom en kultur som främjar den, och som frambringar trygghet 

hos de anställda på ett sådant sätt de litar på att de kan dela med sig av sin kunskap utan att 

någon annan drar fördel av den. För att en kunskapsöverföring ska vara effektiv så krävs det att 

individens, gruppens och organisationens nytta och motivation åtskiljs. Jonsson (2012) fördelar 

motivationen i två kategorier, vilka är inre och yttre motivation. Den inre motivationen handlar 

om frihet, självförverkligande och tillfälle att lära sig samtidigt som den yttre motivationen 

handlar om lön och arbetsförhållanden (Jonsson, 2012). 

 

3.2.1 TYST TILL EXPLICIT KUNSKAP 

Polanyi (1966) fördelar kunskap i två former; explicit och tyst kunskap. Författaren beskriver 

den tysta kunskapen som “we can know more than we can tell” (Polanyi, 1966, s. 4) Davenport 

och Prusak (2000) förklarar att den tysta kunskapen är svår att förmedla till andra då den är 

kopplad till en individs färdigheter, känslor och erfarenheter. Den tysta kunskapen är också svår 

att förmedla till andra eftersom det många gånger inte finns någon medvetenhet kring 

användningen av den. Det är vanligt att en individ i en viss situation inte reflekterar kring hur 

eller varför den löser ett problem eller agerar på ett visst sätt. Nonaka och Takeuchi (1995) 

beskriver att tyst kunskap kan delas in i tekniska och kognitiva detaljer. De tekniska detaljerna 

handlar om kunskap som går att öva sig till. Detta innebär att individen skapar sig erfarenheter 

vilka leder till att den utför arbetsuppgifter per automatik. De kognitiva detaljerna kan däremot 

förklaras som de känslor, värderingar och uppfattningar vilka är djupt förankrade i individens 

medvetande och blir på så sätt många gånger förgivettagna när tolkningar sker. De kognitiva 

detaljerna beskriver också hur individer registrerar och uppfattar sin omgivning. Den explicita 

kunskapen kan däremot uttryckas med ett formellt språk, vilket gör den mer lätthanterlig och 

konkret. Denna form av kunskap benämns emellanåt som kodifierad kunskap eftersom den 
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förmedlas genom exempelvis beskrivningar och manualer. Detta innebär att den explicita 

kunskapen kan lagras i språkform och på så sätt är enklare att förmedla mellan människor 

(Nonaka och Takeuchi, 1995).  

 

3.3 SECI-MODELLEN 

Nonaka och Takeuchis (1995) SECI modell, vilken står för socialisation, externalisation, 

combination och internalisation förespråkar att kunskap skapas som en följd av interaktion 

mellan tyst och explicit kunskap. Dessa två typer av kunskap behöver finnas i organisationen 

eftersom dess interaktion innehar en fundamental roll i skapandet av ny kunskap och i 

expansionen av utvecklingen av innovativa miljöer. Dessa kunskaper riskerar att tappa sin 

styrka ifall de agerar utan varandra (Nonaka och Takeuchi, 1995). SECI-modellen har nyttjats 

och varit användbar i många discipliner och organisationer, där den möjliggjort utvecklingen 

av argument där kunskapsbegreppet varit en central del och modellen har även med fördel 

kunnat redogöra för hur kunskap alstras och förmedlas inom organisationer (Woodfield och 

Husted, 2017).  

 

Socialisering (Tyst till tyst) 

Socialisering kännetecknas av utbyten och distribution av tyst kunskap mellan individer. Denna 

typ av lärande sker främst genom gemensamma aktiviteter, där individerna spenderar tid 

tillsammans och befinner sig i samma miljö, snarare än ett lärande där skriftliga och muntliga 

instruktioner förekommer (Nonaka och Konno, 1998). Orsaken ligger i att den tysta kunskapen 

är tidsspecifik och många gånger är svår att formalisera. Den kan endast införskaffas genom att 

individer delar sina erfarenheter med varandra. Genom att därför vara tillsammans på ett intimt 

sätt och spendera en längre tid i samma omgivning, skapas det utrymme och ges möjlighet för 

överföring av tyst kunskap (Nonaka, Toyama, och Konno, 2000). Socialisering består med 

andra ord av så kallade fysiska interaktioner och upplevelser vilka utgör grunden till 

överföringen. Vid denna typ anses organisationens kultur och kunskapssyn vara väsentlig 

(Nonaka och Konno, 1998). Socialisering kan även förekomma i informella sammanhang 

utanför arbetsplatsen där tyst kunskap kan uppkomma i form av individers världsbilder och 

mentalitet där förtroende alstras och delas. Det är väsentligt för organisationer att vara medvetna 

om dessa då förvärv av eventuell tyst kunskap hos kunder och leverantörer kan skapa tillfällen 

för interaktion, vilket i sin tur kan ge organisationen unika fördelar (Nonaka et al., 2000).  
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Externalisering (Tyst till Explicit)  

Inom externaliseringen formuleras den tysta kunskapen om till en mer begriplig form vilken 

gör att kunskapen på ett enklare och tydligare vis kan förstås av andra, den får alltså en mer 

synlig och uttryckbar karaktär i ett formaliserat språk (Nonaka och Konno, 1998). När den tysta 

kunskapen genomgår omvandlingen till att bli explicit beskrivs det att lärandet konkretiseras 

och görs möjligt att delas med andra och på så sätt utgör det grunden för ny kunskap (Nonaka 

et al., 2000). Under externaliseringen beskrivs individen förbinda och anförtro sig till en grupp 

och genom att göra det blir individen en del av den. I filosofiska termer beskrivs det att 

individens inre och yttre gränser överskrids under denna process. I gruppen smälter individernas 

intentioner och idéer samman, därav sker gemensamma diskussioner kring väsentliga faktorer 

beträffande vilken kunskap som är nödvändig och vilken som behöver bevaras (Nonaka och 

Konno, 1998).  

 

Kombination (Explicit till Explicit) 

Kombination är den process där explicit kunskap formuleras om och utvecklas till att bli av ett 

mer komplext och systematiskt slag. Kunskapen återfinns och kan samlas in såväl innanför som 

utanför organisationen, för att sedermera genomgå bearbetning, redigering och slutligen 

sammanställning för att omvandlas till en ny form av kunskap. Det är viktigt att den nya 

explicita kunskapen sedan sprids och förmedlas så att alla organisationens medlemmar kan ta 

del av den (Nonaka et al., 2000).  Bearbetningen och redigeringen stärker och gör kunskapen 

mer användbar, speciellt om den konkretiseras i dokument, rapporter och marknadsdata. 

Organisationen får på så sätt möjlighet att göra funktionella och konkreta åtgärder. Spridningen 

av kunskapen kan förutom att konkretiseras i data som anställda får tillgång till, också föras 

över genom användningen av metoder såsom presentationer och möten (Nonaka och Konno, 

1998) Genom att på ett betydelsefullt sätt använda sig av datoriserade kommunikationsnät samt 

storskaliga databaser kan det underlätta för omformuleringen av den explicita kunskapen 

(Nonaka et al., 2000). Sammanfattningsvis är kommunikations - och utspridningsprocesserna 

samt systematiseringen av kunskap de centrala delarna som förekommer inom kombinationen 

(Nonaka och Konno, 1998). 

  

Internalisering (Explicit till Tyst)  

Inom internaliseringen omformuleras och utvecklas explicit kunskap till tyst kunskap. Detta 

kräver många gånger att den enskilda individen identifierar sådan kunskap vilken återfinns 

inom organisationen som är av betydelse och relevans för denne personligen. På så vis ges 
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individen möjlighet att finna sin egna roll i den större enheten. Kompetensutveckling, övningar 

och synsättet learning-by-doing är förfaranden vilka kan göra det möjligt för individen att 

komma åt dessa kunskapsområden (Nonaka och Konno, 1998). Learning-by-doing är ett synsätt 

nära relaterat till internaliseringen vars betydelse innebär att inlärning sker genom utövning. 

Det kan innebära att tillverkningsprocesser och produktkoncept konkretiseras och realiseras 

genom handlingar och övningar. Träningsprogram för kompetensutveckling är därför till stor 

fördel och kan vara behjälpliga för att få lärlingar att erhålla en godare förståelse för 

organisationen och sin egna roll i den, vilket är en värdefull tillgång. Det är vanligt att formulera 

om explicit kunskap till tyst kunskap genom att ge individerna i organisationen tillfälle att läsa 

dokument och manualer vilka behandlar arbetsuppgifter och information om organisationen, 

samt att de reflekterar över dessa. På så sätt kan individerna vidare använda den explicita 

kunskapen som står skriven, för att berika och utveckla sin tysta kunskap (Nonaka et al., 2000). 

 

 

 

Figur 3-1 - SECI-modellen (Nonaka et al., 2000, s. 12). 

 

Figur 3-1 ovan visar hur ny kunskap skapas genom interaktionen mellan tyst- och explicit 

kunskap. Den visar de fyra lägena av kunskapsomvandling och hur spiralen passerar och 

utvecklas genom SECI-modellen. Rörelsen vilken genomgår de fyra lägena av 

kunskapsomvandling bildar en spiral och förstärks genom dem (Nonaka et al., 2000). Varje 

läge i modellen ger stöd åt en viss omvandlingsprocess och på så sätt förstärker de i sin tur den 
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kunskapsalstrande processen (Nonaka och Konno, 1998). Processen kan beskrivas som 

dynamisk och inledas på individnivå för att sedan expandera, uppträda och ta sig igenom interna 

organisatoriska nivåer men däribland också organisatoriska gränser. Kunskapsskapande i 

organisationer anses följaktligen vara en oupphörlig process vilken befinner sig i ständig 

förnyelse (Nonaka et al., 2000). 

 

3.4 FAMILJEFÖRETAG 

Den mest framträdande kulturen hos familjeföretag kan betraktas som resultatet av tilltro, 

värderingar och mål vilka finns förankrade i familjen, i dess historia och deras nuvarande 

relationer. Överföringen och spridningen av dessa värderingar och mål kan i stor utsträckning 

resultera i skapandet av tämligen bestående kulturmönster inom såväl familjen som i familjens 

företag. Det är på så sätt väsentligt och avgörande att erhålla förståelse för dessa mönster för att 

därigenom kunna förstå de existerande företagsprocesserna i familjeföretaget.  Det som utgör 

en av de främsta skillnaderna mellan ett familjeföretag och ett vanligt företag är att det förefinns 

en distinktion i hur de professionella och privata rollerna interagerar. Det är inte ovanligt att det 

i familjeföretag ibland uppkommer en viss problematik med att under arbetstiden endast agera 

som anställd och att på fritiden endast agera en familjemedlem. De profesionella och privata 

rollerna interagerar i en högre grad och sålunda anses det i familjeföretagets existera en närmare 

koppling mellan verksamhet och familj (Hall, Melin och Nordqvist, 2001). 

 

Att genomgå radikala förändringar i verksamheten är en svår process för många företag. Det 

har dock framkommit att det i familjeföretag uppvisas och förefinns en starkare motståndskraft 

till förändringar än i andra organisationer. Dyer (1994) anser att detta har sin orsak i att känslor 

ofta är starkt relaterade till förändring och att sannolikheten är att känslornas djup är intensivare 

i familjeföretag än vad de är i vanliga företag. I familjeföretag kan exempelvis känslomässiga 

bindningar mellan individer influera sättet företaget kommer att framträda och agera på. De kan 

inverka på och vara orsaken till att familjeföretag väljer att vidhålla sin verksamhet på vissa 

marknader, eller kvarhålla somliga produkter endast för att de är alster av tidigare generationer 

(Hall et al., 2001). Det kan medföra en viss problematik för företaget då Ellström (1996) 

beskriver att den väsentliga beståndsdelen lärande faktiskt skapas genom varaktiga 

förändringar, vilka bildas genom att företaget är öppet för interaktion med sin omgivning. 

Lärandet är grundläggande för all kunskapsutveckling och denna aspekt beskrivs vara direkt 

avgörande för att verksamheten ska kunna möta framtida utmaningar (Ellström, 1996). 
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För att kunna genomgå radikala förändringar är det av väsentlighet att familjemedlemmar 

utmanar sina tidigare strategimönster och relaterar de strategiska valen till den framtida 

familjevisionen och tillgängligheten av resurser. Det finns dock en strategisk väg vilken är 

vanligt förekommande inom familjeföretag som innehåller grundarens ursprungliga 

företagsidéer och visioner, vilka eventuellt inte alla gånger svarar på de krav som existerar på 

den ständigt föränderliga marknaden. Dessa kan resultera i tröghet samt motstånd till förändring 

om inte åtgärder vidtas för att förhindra detta. Då den ursprungliga strategin kan vara 

kontraproduktiv på lång sikt är det alltså väsentligt för familjeföretag att stödja kulturer vilka 

främjar innovation och entreprenöriell anda. Sådana kulturer ökar sannolikheten för 

genomförandet av radikala förändringar (Hall et al., 2001). 

 

3.5 KUNSKAPSÖVERFÖRING INOM FAMILJEFÖRETAG 

Att överföra kunskap inom familjeföretag är av särskild relevans eftersom familjeföretag många 

gånger strävar efter att eventuellt uppnå och bevara kunskap på lång sikt inom familjen. Det 

som vanligen förväntas bidra till och inverka på kunskapsöverföringen inom familjeföretag är 

dess gemensamma normer och värderingar. Interaktionen som leder till skapandet av dessa har 

vidare ofta visat sig ha ett starkt inflytande och effekt på individer i form av känslor. Det kan i 

sin tur ha en positiv såväl som negativ inverkan på kunskapsöverföringsprocessen. Detta 

eftersom känslor av negativt slag kan leda till eventuell rivalitet inom familjen och i sin tur 

reducera viljan till att föra över och sprida erfarenhetsbaserad kunskap. Däremot, kan 

familjeidentiteten och den familjära känslan istället ibland vara behjälplig när rivalitet och 

konflikter uppstår och istället bidra till skapandet av specifika informella interaktioner vilka 

möjliggör överföringen av erfarenhetsbaserad kunskap (Woodfield och Husted, 

2017).  Trevinyo-Rodríguez och Bontis (2010) förklarar att detta sker eftersom 

kunskapsöverföring som sker i sociala och dynamiska sammanhang är oskiljbar från normer 

och värderingar. Dessa ger emellertid upphov till att det skapas band mellan individer och att 

de upplever grupptillhörighet. När dessa band däremot är familjeband, existerar det en starkare 

påverkan bland individerna vilken kan ha en signifikant effekt på dess handlingar, beteende och 

inlärningsprocess. Detta eftersom familjeband skiljer sig från övriga band då de är av ett mer 

personligt slag och involverar familj, erfarenheter samt en känsla av självidentitet. De utgör en 

personlig mening och dimension av delat ansvar, utveckling av personlig tillhörighet och 

tillgivenhet till familjen. 
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I familjeföretag vars affärsverksamhet är inriktad mot traditionella industrier såsom 

primärindustri och tillverkning är det inte sällan att kunskapen tenderar att vara djupt förankrad 

i väletablerade metoder och att kunskapen är utvecklad genom “trial and error-processer” vilka 

förespråkar inlärning genom erfarenhet. Det är särskilt i den äldre generationen som karriärer 

inom familjeföretag haft sin start genom utbildningar på arbetsplatsen, där de inlett karriären 

som lärlingar utan någon väsentlig formell utbildning. Kunskapsbasen i familjeföretag 

karaktäriseras på så sätt ideligen som ackumulerad intern kunskap, där kärnkänndeomen i 

somliga företag även är sammanflätad med familjens traditioner. Denna kunskap framträder 

och lagras mestadels i organisationen i form av tyst kunskap och för att kunskapsspridning av 

denna ska vara möjlig, är en avgörande faktor att individen som innehar kunskapen visar ett 

aktivt engagemang och har en vilja till att sprida vidare kunskapen (Woodfield och Husted, 

2017).  

 

Överföring av tyst kunskap kan ske genom att uttala kunskaper, agera som handledare eller att 

genom utbildningar lära ut andra. Eftersom den tysta kunskapen dock endast existerar hos ett 

fåtal individer inom familjeföretaget och överföringen av den är ett resurskrävande arbete följer 

en risk att “flaskhalssituationer” uppstår. Dessa riskerar att hämma kunskapsöverföringen så att 

den endast överförs vid behov, eller att den i stort sett inte överförs alls. Det finns även en annan 

utmaning som föreligger gällande kunskapsöverföring inom familjeföretag vilken är att 

kunskapsspridarens idéer och kunskaper kan negligeras av mottagarna. När familjemedlemmar 

medvetet såväl som omedvetet hämmar kunskap från övriga medlemmar kan väsentliga 

aktiviteter såsom beslutstagande hindras. Det kan leda till en ökad risk för familjeföretag att 

förbise potentiella innovationsmöjligheter. Det ultimata för familjeföretag för att utvecklas och 

överleva är därför att de efterträdande individerna i familjeföretaget applicerar ny kunskap, 

vilken har erhållits genom utbildning, såväl som arbete och erfarenheter (Woodfield och 

Husted, 2017). 

 

3.6 TEORETISK SAMMANFATTNING 

För att kunna möta de krav vilka ständigt framhävs som tilltagande, beskrivs betydelsen av att 

hur kunskap och kompetens överförs och utvecklas vara en avgörande faktor. Den teoretiska 

referensramen inleder därför med att presentera kompetensbegreppet, vad det innefattar, samt 

hur kompetens kan te sig såväl organisatoriskt som individuellt. Varför denna inledande 
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diskussion kring kompetens sker när studien är avgränsad till kunskapsöverföring, beror på att 

på att kunskapen utgör den centrala delen av kompetensen. Det blir därför naturligt att även 

förklara innebörden av vad kompetens faktiskt är, innan en vidare presentation kan ske av dess 

specifika beståndsdelar kopplade till kunskap och överföring av denna. 

 

När denna relation och koppling illustrerats, redogörs sedan ett avsnitt relaterat till det område 

som för studien är centralt, nämligen kunskapsöverföring. Här presenteras betydelsen av 

kunskapsöverföringen, de faktorer vilka inverkar på den samt den åtskillnad som kan göras 

mellan tyst och explicit kunskap i organisationen. Därefter introduceras SECI-modellen vilket 

är det modellramverk som följts under undersökningen. Denna modell syftar till att möjliggöra 

identifikation av vilka tysta och explicita som förefinns, hur dessa kunskaper transformeras, 

samt genom vilka förfaranden sådana transformeringar kan ske.  

 

Avslutningsvis sker en presentation av det andra för studien centrala området, kopplad till den 

familjära aspekten. Där beskrivs familjeföretaget och den unika situation de befinner sig i 

relaterat till bland annat dess kultur, samt den problematik denna kan medföra. För att slutligen 

koppla ihop den teoretiska referensramen relateras därför familjeföretags unika situation till hur 

kunskapsöverföringen i denna typ av företaget sker.  

 

En konceptuell modell som visuellt beskriver hur de olika delarna är sammankopplade 

presenteras här nedan. 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

Figur 3-2 - Sammanfattande modell av studiens teoretiska delar. 
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4. EMPIRI 

I följande avsnitt presenteras det empiriska material vilket erhållits genom de tidigare 

presenterade metodvalen. Avsnittet är indelat utefter de tre fallföretagen där först en kortare 

företagsintroduktion sker, vilken sedermera övergår i en beskrivning kopplad till 

kunskapsöverföringen respektive familjeaspekten i samtliga företag.   

4.1 FÖRETAG A 

Företag A är ett företag inom IT-branschen som arbetar med digital arbetsorderhantering. De 

har utvecklat ett affärssystem med diverse fördelaktiga funktioner och ägnar sig i dagsläget åt 

att bedriva försäljning och utveckling av systemet, samt förse kunder med support. Företaget är 

ett mindre familjeföretag med totalt sex anställda varav tre är familjemedlemmar. Det 

grundades i och med att ett behov av ett okomplicerat och lättanvänt affärssystem växte fram, 

där pappan i familjen sedermera fann en möjlighet att skapa och utveckla ett.  

 

4.1.1 KUNSKAPSÖVERFÖRING FÖRETAG A 

I familjeföretaget besitter de anställda i dagsläget olika mycket kunskap, där pappan och sonen 

i familjen besitter den mer allmänna och betydande delen av den. De beskriver dock att de 

anställda alla är mest kunniga inom sina anställningsområden och att det till stor del förefinns 

en uppdelning av kunskapen. Det finns i företaget områden vilka alla anställda är medvetna om 

och behärskar, men det existerar också kunskaper som endast enskilda individer besitter. De 

arbetar på ett sätt vilket möjliggör att denna individuella kunskap till viss del kan överföras till 

de övriga anställda på så sätt att det ges utrymme för att ställa frågor och kommunicera med 

varandra. Men då varje anställning är olik den andre och med hänseende till företagets storlek, 

uppkommer det en viss problematik när anställda saknas eller inte är tillgängliga. Det skapar 

svårigheter då företaget saknar ersättare för dessa individer och de beskriver sig själva som 

sårbara när sådana situationer uppkommer. Detta kan till viss del beskrivas vara en 

resursrelaterad fråga, då företaget inte alltid har den tid och möjlighet som krävs för 

nyrekrytering, där individen förväntas ges tillfälle och utrymme till upplärning. 

 

Kunskapsöverföringen i företaget sker främst genom sociala samspel, där samtal och 

demonstrationer utgör den mest centrala delen. En stor del av kunskapsinteraktionen sker också 

genom dagliga frukostmöten. Dessa möten sker i samband med en betald frukostrast varje 

morgon där de anställda erbjuds möjlighet till diskussion gällande idéer och generella 

arbetsrelaterade frågor. Syftet är då att uppmuntra samt ge de anställda möjlighet att lyfta tankar 



 

30(68) 

 

på daglig basis gällande såväl utveckling som eventuella problem. För mer komplexa frågor 

anordnar företaget även veckomöten, där problem och förändringar av större karaktär 

diskuteras. På dessa möten ges det även utrymme för planering och avstämning vilket de 

uttrycker är viktigt då somliga av de anställda vanligen befinner sig på uppdrag utanför 

kontoret, såsom exempelvis kundmöten. Veckomötena erbjuder således de anställda möjlighet 

till att ge varandra insikt och avstämning gällande vad som skett på kontoret respektive på 

“fältet”. Då en stor del av utvecklingsförslagen erhålls från kunden beskrivs dessa möten som 

ett viktigt tillfälle för överföring av ny kunskap, samtidigt som de till stor del inbegriper på 

företagets produktutveckling. En kund kan på ett möte exempelvis komma med en önskan om 

utveckling eller addering av systemfunktioner. Dessa kännedomar erhålls på så sätt först av de 

kundansvariga vilka sedermera överför dessa till företagets programutvecklare.  

 

Vid nyanställningar och vid utökade arbetsuppgifter bland de anställda ställs krav på att 

individen erhåller rätt kunskaper för de arbetsuppgifter som anställningen kräver. Hur dessa 

kunskaper erhålls beskrivs emellertid skiljas beroende på individen och på de arbetsuppgifter 

som är aktuella. Sonen i företaget uttrycker att hans kunskaper har erhållits och utvecklats 

successivt genom såväl verbala beskrivningar som iakttagelser av mentorn, dvs. fadern i detta 

fall, vilka sedan under uppsyn har praktiserats. Denna process har ställt krav på initiativförmåga 

hos sonen att lära sig och utveckla nya kunskaper även på egen hand då många arbetsuppgifter 

är komplexa och väldigt varierande från fall till fall, vilket gör att det inte går att “gjuta” dem i 

en utvecklad mall. Sonen har snabbt erhållit både ansvar och frihet vilket har gjort att de vanliga 

läroprocesserna har sett annorlunda ut för sonen jämfört med gemene anställd, vilka beskrivs 

erhålla en mer utpräglad och bestämd process vid erhållandet av nya kunskaper. 

 

Jag har till stor del fått lära upp mig själv [...] när vi anställer någon ny nu så får de större 

mentorskap. De får fördelen att följa med mig på demonstrationer, kundbesök och 

möjligheten att lyssna och vara med mig när jag sitter i supporten. Denna möjligheten hade 

inte jag, utan fick successivt erhålla kunskap och fråga mig fram.  

 

Sonen beskriver att han upplever den senare processen som mer effektiv och ändamålsenlig 

gällande erhållandet av nya kunskaper än den han själv fick genomgå. Detta har exempelvis 

illustrerat sig i sättet han i början har presterat jämfört med de som anställts efter honom. Han 

fick exempelvis hålla i sin första kunddemonstration endast två månader efter att ha erhållit 

mentorskap, medan en annan har fått erhålla mentorskap under en betydligt längre period, ett 
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år, innan sin första kunddemonstration. Sonen uttrycker att detta tillvägagångssätt är mer 

fördelaktigt, då han menar att hans kunskaper och skicklighet vid sin första kunddemonstration 

inte uppvisade samma höga nivå som sin kollega. Vidare beskriver de att det inte existerar några 

strukturerade tillvägagångssätt för hur kunskapsöverföringen ska ske inom företaget eftersom 

arbetsuppgifterna relaterade till det affärssystem som de erbjuder är unikt från fall till fall, vilket 

gör att det inte går att agera eller följa en given manual. Det beskrivs vara systemets komplexitet 

och antal funktioner som gör detta förfarandet problematiskt, och det handlar därför enligt 

sonen istället om att:  

 

Det är viktigt att lära sig hur systemet tänker. Inte bara inneha kunskapen om funktionernas 

innebörd och hur de fungerar var för sig. Det är viktigt att lära sig hur de hänger ihop. 

Systemet är så pass stort och komplext att jag kan hitta nya grejer varje dag. 

 

Vidare finns det en medvetenhet i företaget att det kan vara problematiskt att en stor andel 

kunskap är bunden till en viss person, detta gäller i synnerhet rutinmässiga uppgifter såsom 

fakturering och bokföring. Dessa uppgifter beskrivs vara av mindre komplext slag men kan 

ändock ställa till med problematik ifall personen inom ansvarsområdet saknas. Denna 

problematik menar de till viss del hade kunnat reduceras ifall tydligare rutiner och beskrivningar 

gällande arbetets förfarande hade funnits att tillgå. 

 

4.1.2 FAMILJEFÖRHÅLLANDEN FÖRETAG A 

Då hälften av företagets anställda utgörs av individer härrörandes från samma familj beskrivs 

detta också sätta sin prägel på den kultur vilken florerar på kontoret. Den familjära anknytningen 

till företaget beskrivs vara tämligen stark, samtidigt som den förklaras uppvisa såväl positiva 

som en del negativa aspekter. Något som tycks genomsyra familjemedlemmarnas beskrivningar 

med hänseende dessa faktorer är den lättsamma och avslappnade stämningen vilken sätter sin 

prägel på den jargong, samt stämning vilken florerar på företaget. Företagets ägare förklarar att 

familjebanden har lett till att de mer fritt kan uttrycka tankar och känslor, vilket han menar gör 

att de slipper ”tippa på tårna” med rädsla för att förorätta varandra. Att detta sakförhållande 

föreligger beskrivs ha positiva effekter på företagets idégenerering samt kunskapsinteraktion på 

så sätt att det anställda okonstlat dels fritt kan uttrycka nya ideér, samtidigt som familjekänslan 

gör att de vid funderingar kan ställa frågor utan upplevd obekvämlighet. Detta väljer en 

familjemedlem att illustrera genom följande uttryck:   
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Alla ska kunna säga precis vad de tycker och tänker, oberoende om de utgör en del av 

familjen eller ej. Här är alla anställda lika mycket värda oavsett vad de har för efternamn 

och allas åsikter är lika betydelsefulla.  

 

Detta bekräftas även av de utomstående anställda vilka upplever att stämningen gör att de fritt 

kan uttrycka sina tankar och idéer utan rädsla, samtidigt som de känner sig lika delaktiga i 

företaget trots att de inte utgör en del av familjen. För att främja denna utvecklingen har företaget 

lagt vikt vid att arrangera fritidsaktiviteter utanför arbetsplatsen såsom handbollsevenamang och 

bowling, men även aktiviteter av mer simpel karaktär som gemensamma luncher. Under dessa 

aktiviteter har banden mellan de anställda kunnat utvecklas och stärkas på andra sätt än de som 

möjliggörs under den direkta arbetstiden.  

 

Att tre av företagets anställda utgörs av familjemedlemmar sätter även sin prägel på det privata 

familjelivet. Det beskrivs nämligen inte vara ovanligt att det familjära till viss del flyter ihop 

med verksamheten. På så sätt kan det ibland upplevas problematiskt att hålla isär de privata och 

professionella rollerna vilket gör att privatliv och arbete sammanlänkas. Det kan exempelvis 

illustrera sig hemma vid matbordet där samtalen många gånger leder till och berör 

verksamhetsrelaterade frågor. Företagets ägare beskriver att stunden vid middagsbordet många 

gånger utvecklas till en stund då idéer till potentiell verksamhetsutveckling kan frambringas. 

Han upplevs däremot ofta som svävande vilket resulterar i att hans idéer ofta negligeras av 

resterande familjemedlemmar. Det är dock inte något som påverkar honom i negativ 

bemärkelse, vilket relateras till de starka familjebanden individerna uppvisar och han upplever 

därför att åsikterna snarare hjälper att tygla de många gånger diffusa och flummiga idéerna som 

presenteras. 

 

De familjära kopplingarna beskrivs även ha haft mindre gynnsamma effekter på dynamiken hos 

de anställda. Detta har bland annat illustrerat sig genom att en tidigare anställd på företaget har 

betraktat ägarens son som pappas pojke vilket i detta sammanhang inte har varit någonting 

positivt. Den anställde pekade då på att sonen erhöll speciella förmåner avseende tider samt 

ansvarsområden, vilka gjorde att sonen i dennes ögon erhöll särbehandling och därför upplevdes 

som mindre professionell i sin roll. Denna bild beskrivs dock av sonen vara felaktig då han 

förklarar situationen på följande vis:  
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Den anställde såg inte hur mycket jag jobbade. Jag kunde komma en halvtimme för sent på 

morgonen och bli klandrad för det, men det personen inte visste var att jag kvällen innan 

hade jobbat till klockan 23:00. Detta gjorde att jag inte alltid togs seriöst vilket därför kunde 

skapa intriger mellan oss anställda vilket fick negativa effekter på stämningen på kontoret. 

 

De mindre gynnsamma effekterna de familjära kopplingarna medför har även visat sig utanför 

företaget i förhållande till dess kunder. Detta gäller i synnerhet de gånger sonen varit ute hos 

kunder vilka tidigare har haft erfarenhet av möten med ägaren. När istället sonen har dykt upp 

har han även i dessa situationer vid flertalet tillfällen stämplats som pappas pojke. Kunden har 

då menat att sonens ringa ålder och brist på erfarenhet har gjort att han i kundens ögon uppvisar 

en avsaknad av de kunskaper situationen krävt, även om fallet inte varit sådant. Sonen beskriver 

att kunden i dessa situationer uppvisade en attityd som kan liknas vid “kom inte hit och lär mig, 

du är jätteung och du är enbart här p.g.a. din pappa”. 

 

4.2 FÖRETAG B 

Företag B är ett företag vilket tillhör verkstadsindustrin och där vanligt förekommande 

arbetsuppgifter är maskinhantering, reparation samt administration. Dessa arbetsuppgifter sker 

på daglig basis och medför krav på nya och mångsidiga kunskaper. Även företag B är ett mindre 

familjeföretag där två av företagets totalt fyra anställda utgörs av familjemedlemmar, i detta 

fallet far och son. Företaget ägs och förvaltas idag av sonen, vilket gör honom till företagets 

tredje arvtagare inom familjen. 

 

4.2.1 KUNSKAPSÖVERFÖRING FÖRETAG B 

Företag B har bedrivits på ett likartat förfarande genom generationer men det ställs ändock 

ständigt krav på nya kunskaper i den dagliga driften av företaget. Att företaget bedriver 

verkstadsindustri innebär att arbetsuppgifterna ständigt är varierande och ställer krav på olika 

kunskaper och färdigheter. Då de är inriktade på reparation och underhåll av motorfordon leder 

detta till att varje arbetsdag medför unika utmaningar gällande såväl identifiering som 

åtgärdande av olika situationer. Det existerar således kunskaper i företaget relaterade till dessa 

situationer, men det förefinns även andra centrala kunskaper vilka är relaterade till företagets 

administration och kundservice.  
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Fördelningen av dessa skilda kunskaper beskrivs vara delvis kopplade medarbetarnas olika 

roller på företaget. Ägaren beskriver att han är den personen vilken besitter såväl de mest 

väsentliga som övergripande kunskaperna på företaget. Han beskriver att företagets ringa storlek 

medför att hans roll inbegriper arbete vilket mer eller mindre berör samtliga delar i 

verksamheten. Det kan exempelvis gälla fakturering, löneadministration, kundrelationer men 

också renodlade verkstadsuppgifter. Då ägarens kunskaper är så pass allomfattande beskrivs det 

vara honom de anställda vänder sig till vid problem och funderingar. Ägarens far beskrivs vara 

den person i företaget som kompletterar honom vid administrativa uppgifter såsom fakturering 

och lönehantering. De två anställda som saknar familjär koppling till företaget innehar däremot 

kunskaper vilka är direkt relaterade till verkstads- och reparationsuppgifter, men de uppvisar 

även vissa kunskaper gällande kundhantering och reservdelsbeställningar. Den 

kunskapsmässiga fördelningen på företaget beskriver därför ägaren som relativt ojämn då han 

är den enda på företaget vilken behärskar samtliga områden och har förståelse för hur dessa 

samverkar.  

 

Givetvis är företaget starkt beroende av mig [...] skulle jag ska försvinna eller vara borta så 

skulle företaget kunna rulla på i maximalt två veckor utan mig. Sedan skulle olika uppgifter, 

kopplade till exempelvis administrationen som enbart jag kan, behöva utföras för att 

företaget ska kunna fungera.  

 

Han beskriver detta som naturligt men att det ändock medför en viss sårbarhet för företaget. Det 

finns dock idag ingen utarbetad plan eller tanke på att jämna ut denna kunskapsfördelning, utan 

det beskrivs ha fungerat väl hittills. Trots att det inte finns några tankar på att jämna ut denna 

fördelning av kunskap bland de anställda så sker det emellertid en konstant kunskapsöverföring. 

Denna överföring sker främst genom verbal kommunikation samt fysisk demonstration. De 

anställda försöker vanligtvis lösa situationer genom att fråga och diskutera med varandra, där 

företagets ägare som tidigare nämnt är den huvudsakliga kunskapskällan. Då många företeelser 

beskrivs som unika finns det tillfällen då dialogen mellan de anställda inte alltid är tillräcklig. 

De anställda har då istället möjlighet att förvärva relevanta kunskaper via en central databas. I 

databasen kan de finna information som såväl befintliga som nya instruktioner beträffande 

arbetets genomförande. En verkstadsanställd beskriver exempelvis att han i databasen kan gå in 

för att bekräfta att elektroniken i bilen är kopplad på ett korrekt sätt vilket ger både honom och 

kunden en trygghet.  
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En annan källa för företagets kunskap är utbildningar och kurser och de anställda beskrivs 

medverka vid dessa tillfällen ungefär fyra gånger årligen. Ägaren förklarar att företaget vid 

dessa tillfällen aldrig stänger verksamheten, vilket innebär att någon anställd alltid är 

frånvarande vid det primära utbildningstillfället. Han pekar därför på betydelsen av att den 

nyerhållna kunskapen även ska nå den eller de personer vilka inte medverkade på utbildningen, 

eftersom den många gånger är av stor vikt för det framtida dagliga arbetet. Det finns i dagsläget 

ingen strukturerad mall för hur överföringen av de nya kunskaperna ska ske, men överföringen 

beskrivs vanligtvis ske när tillfälle ges såsom vid frukost- eller eftermiddagsrasten. De 

nyförvärvade kunskaperna förklaras av den anställde många gånger vara relaterade till 

kommande nylanserade bil- och motormodeller, vilket gör att det inte sällan dröjer en tid innan 

kunskaperna på allvar ges möjlighet att praktiseras. Att ett sådant tidsavstånd mellan utbildning 

och praktik föreligger beskrivs vissa gånger ha resulterat i att de förvärvade kunskaperna helt 

enkelt delvis ha glömts bort. 

 

Lärprocessen vid nyanställningar beskrivs ha sett olika ut för de anställda på företaget. Ägaren 

berättar hur han egentligen hade en ekonomisk studiebakgrund när han anställdes på företaget 

som verkstadsmedarbetare. Han hade således inga förkunskaper relaterade till de 

verkstadsuppgifter han bemöttes av, utan dessa beskrivs helt har förvärvats på plats genom 

handledning och praktikisering. På sätt beskriver han att det tog lång tid att bygga upp både den 

till en början grundläggande som den mer utvecklade kunskapsbasen han idag besitter. Ägarens 

far beskriver att han var den huvudsakliga handledaren och att han främst använde sig av fysiska 

demonstrationer vid sonens upplärning. Han medger även att sonens ekonomiska 

studiebakgrund försvårade arbetet eftersom dessa kunskaper vid denna tiden var helt irrelevanta 

för hans arbetsuppgifter. Vidare erkänner fadern att han vid nyrekrytering vanligtvis inte hade 

intresserat sig för en individ med en sådan utbildningsbakgrund, men att den familjära 

anknytningen till sonen ändrade detta faktum. En annan bidragande faktor till detta förklarar 

fadern kan ligga i att han själv på ett liknande sätt blev upplärd av sin far när han saknade 

relevanta kunskaper och utbildning. Till skillnad från de två familjemedlemmarna på företaget 

uppvisade däremot de båda verkstadsanställda redan på förhand goda kunskaper inom yrket då 

de bägge hade genomgått en mekanisk utbildning. Ägaren beskriver därför att lärprocessen för 

dessa medarbetare kunde upplevas som mer effektiv då de inte hade behov av handledning och 

demonstrationer i samma frekventa och tidsmässiga utsträckning som han själv.  
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4.2.2 FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I FÖRETAG B 

Två av företagets fyra anställda utgörs idag av familjemedlemmar och det är dessa som innehar 

de högre positionerna i företaget. Ägaren förklarar att han och fadern uppvisar en relation av 

tämligen formell och professionell karaktär. Denna relation beskrivs ha vuxit fram successivt 

under alla de år de nu varit kollegor och att far och son relationen på arbetsplatsen till stor del 

numera är mindre påtaglig. Likaså instämmer de verkstadsanställda och beskriver att de inte 

upplever att relationen mellan far och son skiljer sig från de övriga relationerna i företaget. På 

så sätt menar de att de aldrig känner sig exkluderade eller mindervärdiga trots att de inte utgör 

en del av familjen. Vidare beskriver en av de verkstadsanställda att stämningen på jobbet 

karaktäriseras av en avslappnad och “grabbig” stämning som inbjuder till såväl skämtsamhet 

som diskussioner. Ägaren beskriver även att de har viss kontakt utanför arbetet som kamrater 

vilken illustreras genom telefon- och sms-kontakt, vilket nödvändigtvis inte behöver innefatta 

arbetsrelaterade teman utan även vardagliga. För att främja den goda stämningen på jobbet 

anordnar företaget bland annat årliga julfester, där även de anställdas familjer är välkomna.   

 

Både ägaren och hans far anser att det till största delen varit positivt att arbeta tillsammans som 

familjemedlemmar, men att det även under åren medfört vissa mindre önskvärda situationer. 

Fadern nämner bland annat att sonen i början av sin anställning hade en tendens att väldigt ofta 

försova sig. Detta medförde att fadern många gånger fick ringa och väcka honom samtidigt som 

verksamheten blev lidande på så sätt att kundbokningar blev släpande och de fick arbeta i ett 

högre tempo för att hinna med det schemalagda arbetet.  

 

Jag tror att mycket grundade sig i nonchalans, då han kände en viss bekvämlighet för att jag 

var hans pappa. Han hade nog inte betett sig på det viset på en annan arbetsplats där inte 

pappa var chef.  

 

Likväl som fadern har även sonen upplevt att den familjära anknytningen till viss del har 

utnyttjats. Sonen beskriver att fadern exempelvis vanligen kunde ringa flertalet gånger varje dag 

när han befann sig på solsemester tillsammans med sin familj. Dessa samtal berörde delvis 

viktiga frågor, men han menar att flertalet av samtalen endast rörde frågor vilka med enkelhet 

hade kunnat hanteras av de anställda på plats i företaget, utan sonen involvering. Att inneha 

denna möjligheten var givetvis positiv för fadern, men sonen kunde uppleva det som tärande då 

det inverkade på hans privatliv. De berättar även hur de ibland har uppstått oenigheter dem 

sinsemellan relaterade till sättet på vilka uppgifter och situationer bör hanteras. Sonen kan ha 
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framfört demonstrationer av modernare karaktär medan fadern istället hellre velat hålla fast vid 

de mer traditionella metoderna. Detta tror de kan ha påverkat de övriga anställda på så sätt att 

det skapat ovisshet kring vilken information de ska anamma, då de båda har titulerat som ägare. 

 

4.3 FÖRETAG C 

Företag C är ett processtillverkande industriföretag som arbetar med tillverkning av 

plastdetaljer. Företaget arbetar inte enligt kundorder utan verksamheten syftar till att tillverka 

och tillhandahålla ett färdigt sortiment. Tillverkningen sker i ett processutformat linsystem 

vilket inbegriper såväl mänsklig som maskinell inblandning. Idag utgörs företaget av nio 

anställda varav två är familjemedlemmar, vilka är man och hustru. 

 

4.3.1 KUNSKAPSÖVERFÖRING I FÖRETAG C 

De anställda i företaget innehar samt kräver olika sorters kunskap och de kunskaper de anställda 

i detta företaget besitter beskrivs som tämligen nischade, detta då kunskaper är kopplade till 

individens specifika arbetsområde. Då det är en processbaseradverksamhet är exempelvis 

individens kunskaper starkt kopplade till en specifik maskin eller station i 

tillverkningsprocessen. Det krävs emellertid att de anställda även innehar viss kunskap och 

information gällande tillverkningsprocessens helhet för att på så sätt kunna förstå hur den 

enskilda aktiviteten i processen bidrar, samt relaterar till helheten. Att de anställda innehar sådan 

kunskap möjliggör bland annat att avvikelser och feltillverkning kan identifieras, även sådana 

vilka härrör från arbetsområden utanför sitt egna. Ägaren på företaget beskriver detta som 

oerhört viktigt avseende produktionens drift, effektivitet, men även för att kunna garantera 

kunden den kvalitet och leveranstid som utlovats. Även en anställd på företaget förklarar att 

detta arbetssätt många gånger varit fördelaktigt gällande dessa aspekter, men tillägger även att 

produktionen uppvisar en viss sårbarhet relaterad till att de anställda endast har djupgående 

kunskaper kopplade till sin egen arbetsstation. En sådan händelse väljer han att beskriva på 

följande vis: 

 

En gång bad de mig hoppa in på en kollegas arbetsstation när han var sjuk. Trots att jag 

hade viss koll på hans arbetsuppgifter kunde jag ändå inte bara hoppa in och ersätta honom 

just för att våra produktionskunskaper är så pass specialiserade. Även om vi tillsammans i 

produktionen oftast lyckas lösa dessa situationer så leder det ofta ändå till problem såsom 

förseningar och kvalitetsbrister. 
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Det kan således sägas existera en problematik i företaget när ordinarie personal innehavandes 

specifika kunskaper är otillgängliga. Ägaren förklarar att det finns en medvetenhet kring denna 

situation men menar att det produktionsanställda inte kan vara specialiserade på alla stationer 

eftersom detta skulle ske på bekostnad av deras förefintliga spetskompetenser. Han anser därför 

att det sätt på vilket de idag arbetar är det generellt sett mest optimala.  

 

Den inneboende kunskapen på företaget kan som i många andra företag beskrivas som komplex 

och varierad. Detta förklarar hustrun som relativt självklart eftersom det i verksamheten 

förekommer en stor variation av uppgifter, men hon menar samtidigt att det går att göra en viss 

kategorisering mellan de kunskaper som existerar på kontoret respektive i produktionen. De två 

familjemedlemmarna innehar de övergripande kunskaperna som existerar i företaget vilka bland 

annat berör ledning, administration och försäljning, medan de anställda i produktionen innehar 

kunskaper kopplade till den direkta tillverkningen. Överföringen av kunskap sker därför på olika 

sätt beroende på vilken typ av kunskap som avses. Ägaren beskriver bland annat att företaget, 

för att synkronisera produktionen med kontoret, anordnar veckovisa möten där bland annat 

information gällande ekonomi, orderläge, försäljningsprognoser, myndighetsbeslut och 

förändrade kvalitetscertifieringar ges till de produktionsanställda. Denna nya information 

beskrivs sedermera implementeras på företaget genom att befintliga dokument revideras, 

utvecklas och anpassas till de nya förordningarna. De produktionsanställda ges samtidigt vid 

dessa tillfällen möjlighet att underrätta de på kontoret, d.v.s. ägaren och hustrun, kring 

potentiella problem och idéer relaterade till den dagliga tillverkningen. Dessa idéer beskrivs 

bland annat kunna resultera i att de förefintliga arbetsinstruktionerna revideras eller att nya 

utformas.  

 

En produktionsanställd upplever dessa möten som någonting positivt och betydelsefullt då de 

inbjuder samt ger ett specifikt tillfälle varje vecka, där det ges möjlighet till att ventilera tankar 

men även erhålla kunskaper om hur andra har hanterat olika situationer. Vidare beskriver ägaren 

hur han arbetar med att försöka befinna sig i produktionen så ofta han kan för att genomföra 

kontinuerliga avstämningar samt för att finnas tillgänglig för de produktionsanställda, även 

mellan veckomötena. Tillgänglighet är någonting som han poängterar som viktigt också mellan 

de produktionsanställda. Detta eftersom han menar att en öppenhet mellan individerna bidrar 

till att kunskaper kan delas och erhållas genom det sociala samspel ett sådant klimat leder till.  
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Det är viktigt att mina anställda ska kunna känna en gemenskap och att de när som helst 

kan fråga såväl mig som sina kollegor. Jag tror det är viktigt för att man ska kunna våga 

utvecklas i sin roll genom att ständigt ha möjlighet att förvärva nya kunskaper. Eftersom 

när de anställda utvecklas, utvecklas även vi som företag. 

 

Det sociala samspelet beskrivs därför utgöra en viktig roll i företagets kunskapsöverföring, men 

det förefinns även kompletterande metoder av mer strukturerad och konkret karaktär. Dessa 

illustreras i form av de databaser och arbetsbeskrivningar vilka företaget tillhandahåller och som 

finns tillgängliga för de anställda. Det finns exempelvis plastmappar på vardera station 

innehållandes information och beskrivningar av hur respektive maskin fungerar och hur 

arbetsuppgifterna relaterade till stationen ska genomföras. Den anställde på företaget beskriver 

dock att dessa inte alltid används i den utsträckning som kanske förväntas eftersom den sociala 

interaktionen framhävs som snabbare, samtidigt som plastmapparnas innehåll vissa gånger kan 

upplevas som diffust. Detta har exempelvis illustrerat sig genom otydlighet i bilder i 

kombination med mycket och svårtydd text.  

 

Sättet på vilket företagets anställda erhåller och utbyter kunskaper beskrivs variera beroende på 

kontext och typ av kunskap den innefattar. Ägaren förklarar exempelvis att läroprocessen för 

nyanställda följer en tämligen likartad struktur i form av en som han nämner 

“bredvidgångsperiod”, vilken brukar pågå i två till tre veckor. Under denna period iakttar den 

nyanställde inledningsvis sin tilldelade handledare när denne utför det gällande arbetsmomentet. 

Här ges också utrymme för verbal instruktion och diskussion för att komplettera de praktiska 

iakttagelserna adepten gör. Under denna periodens slutskede får adepten under uppsyn av sin 

handledare successivt själv börja praktisera de nyerhållna kunskaperna. Ägaren upplever att 

detta tillvägagångssätt har fungerat ändamålsenligt under de åren han har varit verksam, 

samtidigt som en produktionsanställd förklarar sina erfarenheter på följande vis: 

 

När jag var helt ny på företaget, kände jag varken till någon av de anställda eller 

arbetsuppgifterna. Att jag då fick en person tilldelad som ansvarade för mig och hjälpte till 

med min utveckling och gjorde att jag lättare kom in i gruppen, samtidigt som jag hela tiden 

kunde fråga vid funderingar. På så sätt kunde jag känna en ökad trygghet i situationen som 

nyanställd, där jag annars tror att människor kan känna sig obekväma och osäkra.  
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Ägaren och hans hustru beskriver att den kunskapsprocess de har genomgått uppvisar såväl 

likheter som skillnader gentemot den de produktionsanställda genomgått. De menar att de likväl 

som de övriga anställda saknade specifika kunskaper arbetet krävde vilket gjorde att även deras 

kunskap till stor del erhållits genom handledning och demonstrationer. Hustrun beskriver 

emellertid att denna process i deras fall varit av mer strukturlös och outformad karaktär vilken 

hon menar till stor del beror på den komplexitet deras befattningar innebär och inte den familjära 

kopplingen. Ägaren beskriver att han började arbeta produktionen efter sin student och har 

därefter gradvis erhållit utökade kunskaper och ansvarsområden inom företaget. Det är då hans 

pappa, d.v.s. företagets tidigare ägare, som agerat handledare eftersom tanken hela tiden har 

varit att sonen ska överta verksamheten. Sonen fick bland annat medverka på kundmöten, 

observera sin fars handlingar vilket således har innefattat såväl verbala, skriftliga som fysiska 

instruktioner. Detta förlopp beskrivs ha skett under en lång period för att ge god beredskap för 

övertagandet av företaget. Enligt liknande gradvisa förfarande förklarar även hustrun att hennes 

kunskaper gällande företagets administration och ekonomi vuxit fram, utan att för den delen 

följt en utarbetad mall. Den största kunskapskällan beskriver hon har varit hennes man, då han 

varit den som instruerat och funnits som stöd i hennes utveckling.  

 

4.3.1 FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I FÖRETAG C 

Ägaren beskriver den familjära anknytningen till företaget som stark, detta då hans far var 

grundare av det företag han själv idag driver tillsammans med sin fru. Denna familjära 

kopplingen vill han också ska forma och genomsyra den kultur vilken existerar i verksamheten. 

Detta försöker han skapa genom att själv ständigt finnas närvarande och tillgänglig i 

produktionen för de anställda, samtidigt som han försöker uppmuntra till ett inkluderande 

klimat. Genom att främja ett sådant klimat menar ägaren att det kan skapas utrymme för det 

familjära att florera i verksamheten och det kan bidra till en stärkt gemenskap. Denna 

gemenskap beskriver både ägaren och hans fru tydligt existera dem sinsemellan genom följande 

förklaring: 

 

Eftersom vi båda är en del av företaget och sitter i samma båt, vill vi självklart företagets 

bästa. Det är så klart inte alltid vi kommer överens och är eniga hur vissa saker ska ske, men 

eftersom man har bott och jobbat tillsammans i över 30 år så har vi inga problem att uttrycka 

våra tankar och idéer.   
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Interaktionen mellan de två makarna beskrivs på så sätt vara okonstlad, vilken de menar främjar 

rationella diskussioner och beslut. Det finns därför ingen anledning att inte framföra de tankar 

och förslag som innehas. På samma sätt menar de att relationen även reducerar risken för att 

motparten ska möta kritik och invändningar på ett negativt sätt, de känner att de alltid kan vara 

raka och ärliga mot varandra. Denna nära relation beskrivs dock inte alltid enbart medföra 

önskvärda effekter för företaget och detta kan exempelvis illustrera sig genom en avsaknad av 

tillfredsställande idégenerering. Anledningen till detta förklaras ligga i att paret inte utsätts för 

utomstående åsikter och uppfattningar. Exempelvis är det inte ovanligt att det diskuteras arbete 

utanför kontoret hemma vid matbordet eller tv-soffan, dessa diskussioner tenderar då till att 

följa samma mönster som de brukar och inte leda till någon vidare effekt på företaget. 

 

De anställda i produktionen beskriver att den familjära känslan inte enbart är kopplad och 

koncentrerad till familjemedlemmarna, utan de upplever att denna existerar även mellan de 

övriga anställda. De beståndsdelar vilka bidrar till att denna upplevda känsla skapas är bland 

annat att stämningen på arbetsplatsen är avslappnad, att det är högt i tak och att många av 

medarbetarna arbetat tillsammans i flera år. På så sätt har det skapats en, som de beskriver, 

“kompis-jargong” vilken har lett till att det sällan uppstår bekymmer gällande såväl samarbete 

som kommunikation. De upplever därför att organisationen genomsyras av en öppenhet vilken 

exempelvis medför minskad rädsla för att framföra frågor eller belysa problem. Vidare 

beskriver de att chefens närvaro i produktionen är en stark bidragande faktor att denna känsla 

faktiskt infinner sig samtidigt som de upplevda avstånden mellan produktion och kontor 

minskar. Samtidigt beskriver en av de produktionsanställda att makarnas nära relation till viss 

del även inverkar på relationen mellan de övriga anställda, då han upplever att det sätt på vilket 

makarna agerar och bemöter varandra, sker på liknande sätt även gentemot de anställda. På så 

sätt erhålls känslan att potentiella skiljelinjer mellan familjen och de övriga medarbetarna 

suddas ut.  
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5. ANALYS 

I studiens analysavsnitt ställs det insamlade empiriska materialet mot den presenterade 

teoretiska referensramen. Detta för att ges möjlighet att undersöka och identifiera hur 

fallföretagen ser ut avseende de för studien relevanta områdena kopplade till 

kunskapsöverföring och familjeföretagande. Initialt analyseras företagens kunskaper för att 

erhålla förståelse för de kunskaper vilka analyseras i den nästkommande analysen kopplad till 

SECI-modellen. Avslutningsvis analyseras den familjära aspekten i respektive företag. 

5.1 KUNSKAP I FÖRETAGEN 

Företagets inneboende kompetens beskrivs vara en av de mest väsentliga faktorerna gällande 

företagets drift och utveckling (Bjurklo och Kardermark, 1998; Illeris, 2013). Den centrala 

beståndsdelen av denna inneboende kompetens beskrivs förefinnas hos medarbetarna och avser 

individens handlingsförmåga i förhållande till specifika uppgifter och situationer (Argyris, 

1999). För att ges möjlighet att kunna uppvisa en tillfredsställande nivå beträffande denna 

handlingsförmåga ställs krav på dennes kunskap och personliga egenskaper (Ellström,1996; 

Keen, 2003). Detta förhållande går att identifiera i samtliga företag där medarbetarna uppvisar 

en hög variation av arbetsuppgifter. Med hänseende till kompetensens kontextbundenhet ställs 

därför krav på spridda kunskaper i företagen, vilket gör att medarbetarnas kunskaper av delvis 

naturliga skäl varierar utifrån de roller de innehar. Den kunskap individerna idag uppvisar 

inbegriper bland annat färdigheter gällande hur arbetet ska genomföras, vilket i de olika 

företagen beskrivs ha vuxit fram genom bland annat erfarenheter, utbildningar, sociala 

interaktioner och så kallade bredvidgångsperioder.  

 

Wolvén (2000) nämner exempelvis erfarenheter och kunskaper som viktiga dimensioner 

gällande individens kompetens och i företag A:s fall handlar det till stor del om att medarbetarna 

har kunskaper om det affärssystem företaget tillhandahåller. Dessa individuella kunskaper kan 

därför sägas ha vuxit fram via de sociala samspelen mellan medarbetarna, vilket gör att en del 

av den individuella kompetensen har omvandlats till att betraktas även som organisatorisk 

kompetens. Detta går att relatera till det Axelsson (1996) omnämner som lärbaserad kunskap, 

vilken utvecklas genom att individerna utbyter erfarenheter och reflektioner även med varandra, 

för att på så sätt utveckla kollektiva kunskaper. Även i företag B förefinns en stor andel av dess 

väsentliga kunskaper kopplade till verksadsverksamheten inneboende hos individerna. Också 

här beskrivs kunskaperna till stor del ha vuxit fram genom det sociala samspelet som sker mellan 

de anställda eftersom företaget uppvisar en avsaknad av nedskrivna beskrivningar och 

instruktioner. Tillika beskrivs det sociala samspelet även utgöra en viktig roll i företaget C:s 
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kunskapsöverföring, däremot existerar det i detta företag även kompletterande metoder i form 

av bland annat arbetsinstruktioner kopplade till produktionens olika arbetsstationer.  

 

De situationer där utbyte av kunskaper idag sker mellan företagens medarbetare har beskrivits 

förekomma främst genom de dagliga frukost- samt veckomötena, där de anställda bland annat 

ges möjlighet till idégenerering, framförande av utvecklingsförslag och avstämning. I företag A 

och C framkom dessa sammankomster, i jämförelse med företag B, till sin karaktär som mer 

strukturerade och planlagda för ändamålet. Detta faktum beskrivs föreligga eftersom de tillfällen 

vilka företag B nyttjade för kunskapsinteraktion, däribland frukost- och eftermiddagsraster, 

istället upplevdes vara mer av en stund för allmän interaktion, snarare än att i den bemärkelsen 

statuera som formaliserade möten för kunskapsöverföring. Företagen kan därför i viss 

utsträckning förklaras uppvisa den struktur som Argyris (1999) och Wolvén (2000) beskriver 

vara viktig för att transformera individuella kunskaper till organisatoriska. Däremot kan företag 

B sägas uppvisa vissa svagheter gällande denna struktur eftersom de till skillnad från de övriga 

två företagen saknar ett givet förfarande, eller given stund, där kunskapen ska överföras.  

 

Trots att kunskapsnivån inom samtliga företag idag beskrevs som tillfredsställande och 

oproblematisk, framgick det ändock att en stor del av de förefintliga kunskaperna i företagen 

vara bundna till enskilda individer. Denna typ av individburen kunskap menar Axelsson (1996) 

riskerar försvinna den dagen kunskapsbäraren försvinner från företaget. Det blir därför tydligt 

att detta sakförhållande existerar i de samtliga företagen då rollerna i företagen till stor del är 

specialiserade och de generella kunskaperna om företaget är koncentrerade till 

familjemedlemmarna. I företag A och C förefinns även en stor andel individburna kunskaper 

relaterade till medarbetarna. I företag C beskrevs exempelvis en stor andel av de 

produktionsanställdas kunskaper vara bundna till deras egna arbetsområden. Trots att det fanns 

arbetsbeskrivningar att tillgå var dessa många gånger bristfälliga, vilket kunde leda till problem 

vid eventuell frånvaro. Detta kan således för produktionen ge temporära effekter kopplade till 

de problem Axelsson (1996) ovan omnämner gällande individburen kunskap. Denna situation 

ter sig naturlig på så sätt att de anställda arbetar med specialiserade arbetsuppgifter och dess 

specifika kunskaper är därav till stor del irrelevanta för varandra. Förhållandet skapar däremot, 

med hänseende till företagets ringa storlek, viss sårbarhet för företaget om en individ med 

mycket individburen kunskap skulle försvinna. Företag A menar att de är medvetna om att 

denna situation, där en stor andel kunskaper är bundna till olika individer, medför en viss 

sårbarhet för företaget, men de framhäver att det skulle vara för resurskrävande att överföra 
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kunskap i högre grad än vad som idag sker. Likaså beskriver Forslin och Thulestedt (1993) att 

denna resursrelaterade situation är vanligt förekommande i mindre företag, men de menar 

istället att företaget bör fokusera på att utveckla de redan förefintliga kunskaperna eftersom detta 

kan gynna företagets utveckling.  

 

5.2 SECI-MODELLEN 

Med hänseende till kompetens- och kunskapsfaktorernas centrala del gällande företagets drift 

och utveckling, menar således Jonsson (2012) att överföringen av denna utgör en vital del 

gällande organisationens framgångar. Polaniy (1966) förklarar likt Davenport och Prusak 

(2000) att dessa kunskaper förekommer i två olika former vilka beskrivs som tyst respektive 

explicit kunskap och det är då kunskapens synlighet som gör att en distinktion mellan dessa kan 

ske. Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver exempelvis att den explicita kunskapen kan lagras 

medan Davenport och Prusak (2000) förklarar att den tysta kunskapen vanligtvis finns 

inneboende i individen, utan att denna reflekterar över hur och varför den i en viss situation 

agerar på ett visst sätt. Bägge dessa typer av kunskaper har visat sig förefinnas i samtliga tre 

företag, och att dessa kunskaper därför överförs och bibehålls i verksamheten är således av stor 

betydelse. Nonaka och Takeuchi (1995) förespråkar att kunskap erhålls i företaget genom en 

interaktion av tyst och explicit kunskap. De har därför utvecklat ett ramverk för att kartlägga 

hur detta sker, vilket omnämnts som SECI-modellen och som i det följande kommer analyseras. 

 

5.2.1 FÖRETAG A 

Utbyten och distribution av tyst kunskap mellan individer omnämns som socialisering, vilket 

beskrivs ske främst genom gemensamma aktiviteter och arbete nära i gemensam miljö (Nonaka 

och Konno, 1998). Företagets kunskapsöverföring sker till stor del genom socialisering där 

kunskaperna överförs genom sociala samspel vilka inbegriper prat och demonstrationer. En 

viktig källa gällande denna överföringen kan sägas vara de dagliga frukostmötena där de 

anställda utbyter erfarenheter, vilket även Nonaka et al. (2000) framhäver som en betydande 

aspekt av socialiseringsprocessen. En annan situation i företaget där socialisering kan beskrivas 

förekomma är vid nyrekrytering. Detta blir tydligt eftersom den nyanställde under läroperioden 

arbetar i ett nära samspel med sin handledare, där denne ges möjlighet till iakttagelser, 

diskussion och reflektion. Att en stor del av denna kunskap är just tyst bekräftas också utifrån 

det sonen nämnde gällande förmågan att kunna “lära sig hur systemet tänker och inte bara inneha 

kunskap om dess funktioner”. Företaget kan därför sägas till viss del inneha en kultur vilken 
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främjar överföringen av tyst kunskap vilket Nonaka och Konno (1998) omnämner som en viktig 

förutsättning för distribution av tyst kunskap.  

 

När tyst kunskap formuleras om till en mer konkret och begriplig form benämns det som 

externalisering (Nonaka och Konno, 1998). Detta ökar möjligheterna att kunskap kan spridas 

och anammas (Nonaka et al., 2000). Jonsson (2012) pekar här på betydelsen av förekomsten av 

verktyg och effektiva tillvägagångssätt för möjliggörandet av denna överföring. Dessa verktyg 

kan till stor del utifrån intervjuerna förklaras saknas i företaget. De uppvisar nämligen en 

avsaknad av exempelvis dokumenterade instruktioner och information gällande olika 

arbetsrelaterade situationer. Hustrun förklarade att en stor del av hennes administrativa 

arbetsuppgifter med fog hade kunnat illustreras genom beskrivningar för att ge möjligheter att 

vid eventuell frånvaro kunna hanteras av de övriga anställda. Det är dock en stor del av 

kunskaperna som de menar inte går att konkretisera på grund av komplexa arbetsuppgifter vilka 

till stor del är situations- och rollbaserade. Därför kan det inte ses som lämpligt att eftersträva 

att konkretisera alla dessa uppgifter, men att som idag i princip inte ha några kunskaper 

dokumenterade torde dock medföra en risk. Eftersom en stor del av kunskapen företaget innehar 

förefinns inneboende hos individerna existerar därför en sårbarhet ifall kunskaper skulle 

försvinna den dagen en individ lämnar företaget. För att hantera denna situation bör företaget 

enligt Axelsson (1996) sträva efter att transformera den invidburna kunskapen till organisatorisk 

och detta torde således delvis kunna erhållas genom en ökad externaliseringsgrad i 

verksamheten genom bland annat dokumenterade beskrivningar och information.  

 

Den process när explicit kunskap omformuleras och utvecklas till en ny mer komplex nivå kallas 

kombination. Under denna process insamlas kunskap såväl inom som utanför företaget vilken 

bearbetas och slutligen sammanställs till en ny typ av kunskap (Nonaka et al., 2000). Också 

under denna process har frukostmötena en betydande roll eftersom de anställda ges möjlighet 

att bearbeta kunskaper och idéer vilka erhållits såväl internt som externt. Ett sådant reellt 

exempel är då de kundansvariga förvärvar kunskaper gällande kundbehov, vilka sedan sprids 

på dessa möten och till stor del inverkar på företagets utveckling avseende det affärssystem de 

tillhandahåller. Nonaka och Konno (1998) förklarar hur bearbetning och redigering av 

kunskapen gör den mer användbar, vilket även är fallet i företagets situation då kunskap kring 

kundbehovet den kundansvariga erhåller kan realiseras först när dessa diskuterats med 

exempelvis programutvecklarna. För att underlätta spridningen av dessa kunskaper beskriver 

Nonaka et al. (2000) databaser och kommunikationsnät som behjälpliga medel, men detta är 
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alltså inget företaget använder sig av idag. Denna avsaknad borde därför försvåra denna 

spridning vilket därför kan hämma en optimal utveckling.  

 

Sonen i företaget har uttryckt att de kunskaper han idag innehar har grundat sig i verbala 

beskrivningar vilka han erhållit från sin mentor. Dessa kunskaper kan därför vid erhållandet 

beskrivas som uttalade, men har efterhand utvecklats till att bli avancerade och inneboende 

genom att dessa praktiserats i det dagliga arbetet. Denna utvecklingprocess innebär således att 

explicit kunskap transformeras till tyst genom att individen, d.v.s. sonen, identifierar vad som 

är av väsentlighet för honom i olika situationer. Detta omnämner Nonaka och Konno (1998) 

som internalisering och förklarar att övningar och learning-by-doing är vanliga tillvägagångssätt 

i denna process. Vidare beskriver Nonaka et al. (2000) att det är vanligt och fördelaktigt att låta 

medarbetarna reflektera över manualer och information, men då företaget som nämnt saknar 

denna typ av nedskriven information ges därför inte medarbetarna denna möjlighet. Istället kan 

de anställda sägas följa det mer praktiska tillvägagångssätt författarna omnämner, där kunskap 

istället erhålls genom handling och övning. Detta bekräftas genom den beskrivning sonen har 

angående affärssystemets storlek och komplexitet vilket medför att de genom användning 

ständigt erhåller nya kunskaper. Förutom de läroprocesserna företag ger vid nyrekrytering kan 

därför även det det dagliga arbetet ses som ständiga tillfällen för övning likt de Nonaka et al. 

(2000) beskriver, just med hänseende till den komplexitet arbetet innebär.  

 

5.2.2 FÖRETAG B 

Att företaget bedriver verkstadsindustri innebär ständigt varierande arbetsuppgifter med krav på 

olika kunskaper och färdigheter. Överföringen av dessa kunskaper sker på så sätt konstant och 

då främst genom att kombinera verbal kommunikation med fysisk demonstration i verkstaden. 

Denna typ av lärande, där individer lär sig genom gemensamma aktiviteter och genom att 

spendera tid tillsammans i samma miljö benämner Nonaka och Konno (1998) som socialisering. 

Författarna förklarar att denna socialiseringsprocess innebär distribution av tyst kunskap mellan 

individer och att denna endast kan överföras genom erfarenhetsutbyten. Att en sådan typ av 

kunskapsöverföring sker på företaget under den läroprocess som ges vid nyanställningar blir 

därför tydlig eftersom handledaren under upplärningen delar med sig av sina 

erfarenhetsrelaterade kunskaper kopplade till arbetsuppgifterna. Socialisering kan även 

beskrivas förekomma i det dagliga arbetet eftersom medarbetarna, i framförallt verkstaden, 

ständig arbetar i en nära miljö där erfarenheter utbyts. Att företaget ger det utrymmet Nonaka 
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et al. (2000) framhäver som väsentligt för överföringen av tyst kunskap torde anses 

betydelsefullt i företagets fall eftersom en stor del av de kunskaper vilka krävs i arbetet är 

situationsspecifika och därav varierade, vilket till stor del gör att förutbestämda beskrivningar 

inte är möjliga. Vidare förklarade Nonaka och Konno (1998) hur organisationens kultur utgör 

en viktig roll för överföringen av tyst kunskap. Att en sådan kultur existerade på företaget 

uttrycktes aldrig under de intervjuer som genomfördes, men med tanke på att en stor del av dess 

kunskaper är tysta, samt att överföringen av dessa tycks ha fungerat, torde ändå dess kultur 

kunna ses som behjälplig i denna överföringsprocess.  

 

Inom det som Nonaka och Konno (1998) beskriver som externalisering formuleras den tysta 

kunskapen istället om till en mer uttrycklig form för att göra kunskapen mer lättbegriplig och 

generell. De beskrivs som tidigare nämnt förefinnas en stor andel tyst kunskap på företaget, men 

det tycks emellertid vara en liten andel av denna som genomgått en utveckling mot en mer 

uttrycklig karaktär. Det tycks exempelvis inte förekomma några egna beskrivningar eller 

lathundar kopplade till de olika arbetsuppgifterna utan dessa kunskaper, vilka erhållits genom 

erfarenheter, beskrivs istället existera lagrade och inneboende i individerna. Nonaka et al. 

(2000) menar däremot att externaliseringsprocessen utgör en betydande grund för utveckling av 

nya kunskaper eftersom när kunskapen blir mer explicit kan den lättare delas och uppfattas av 

andra. Att företaget i det närmaste obefintlig utsträckning omvandlar dess tysta kunskaper till 

explicita kan därför medföra negativa effekter för utvecklingen av nya kunskaper i 

organisationen. Att kunskaperna förblir tysta kan även göra att de betydelsefulla diskussioner 

Nonaka och konno (1998) nämner kopplade till vilken kunskap som är nödvändig för 

organisationen, helt eller delvis uteblir.  

 

Redan explicita kunskaper kan även omvandlas till nya mer utvecklade kunskaper. Denna 

omvandling sker genom att kunskaper insamlas antingen innanför eller utanför företaget och 

sedan genomgår bearbetning och sammanställning, för att slutligen illustrera sig i form av nya 

kunskaper (Nonaka et al., 2000). Den huvudsakliga källan för inhämtning av nya kunskaper 

beskrivs vara de utbildningar företagets medarbetare medverkar på fyra gånger årligen. De 

nyförvärvade kunskaperna är många gånger relaterade till kommande lanseringar av bil- och 

motormodeller. Då det alltid är minst en medarbetare som stannar kvar på företaget under dessa 

utbildningstillfällen är det därför viktigt att kunskaperna som erhålls även förmedlas till den 

eller de som inte inte närvarar under utbildningen. Detta framhäver även Nonaka et al. (2000) 

som betydelsefullt då denna kunskapsförmedling stärker och gör kunskapen mer användbar. I 
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företagets fall berör de nyerhållna kunskaperna många gånger uppgifter i det dagliga arbetet 

vilket gör överföringen än mer betydelsefull. Denna överföring beskrivs enligt Nonaka och 

Konno (1998) kunna ske genom såväl konkreta som verbala metoder. Förmedlingen beskrivs 

dock i företagets fall ske främst genom verbala samtal, där de anställda på frukost- och fikaraster 

diskuterar den information och kunskaper de erhöll vid utbildningstillfället. Vid komplexa 

situationer beskrivs även dessa samtal kompletteras med fysiska demonstrationer för att 

exempelvis tydligare illustrera ett förfarande. Det existerar således idag ingen direkt utarbetad 

plan för hur kunskaperna förmedlas. Detta torde kunna ses som problematiskt eftersom det vid 

intervjuerna framgick att det tidsmässiga avstånd vilket många gånger förelåg mellan 

utbildningstillfället och användningen av kunskaperna ledde till att de kunde glömmas bort. På 

så sätt anses inte den verbala spridningen som sker i företaget vara tillräcklig och Nonaka och 

Konno (1998) förespråkar därför konkretisering och dokumentation av kunskaperna för att på 

så sätt lagra dessa och samtidigt ge medarbetarna ständig access.  

 

Inom det som Nonaka och Konno (1998) beskriver som internalisering sker omformulering och 

utveckling av explicita kunskaper till tysta kunskaper. Vanligt förekommande metoder för 

möjliggörandet av detta är enligt författarna bland annat learning-by-doing, vilket även har varit 

framträdande i företaget. Individerna beskrivs nämligen ha utvecklat kunskaper genom att utöva 

och praktisera de kunskaper vilka de förvärvat genom bland annat verbala interaktioner, vilket 

i synnerhet kan illustreras under den läroprocess vilken sker vid nyrekryteringar. Genom att 

arbeta på detta sätt skapas enligt Nonaka och Konno (1998) ökade möjligheter för individen att 

identifiera sådan kunskap som är av väsentlighet för denne personligen. Detta ger i sin tur 

individen tillfälle att tydligare erhålla förståelse för organisationen men även sin egen roll i den. 

I internaliseringsprocessen ges även individerna vanligen enligt Nonaka et al. (2000) möjlighet 

att läsa, samt reflektera över arbetsrelaterade dokument och manualer. På så sätt kan individerna 

använda den explicita kunskapen som står skriven för att berika och utveckla sin tysta kunskap. 

Detta förfarande är i företaget förekommande, då de anställda vid behov använder sig av en 

central databas för att komplettera och utveckla sina redan förefintliga inneboende kunskaper. 

Att dessa möjligheter ges till individerna borde därför kunna ha en positiv inverkan på 

kunskapsutvecklingen inom företaget vilket torde vara viktigt med hänseende till de ständiga 

kraven på kunskaper som beskrivs föreligga.  
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5.2.3 FÖRETAG C 

Socialisering är, som tidigare omnämnt, den process där tyst kunskap överförs mellan individer. 

Gemensamma aktiviteter där individer befinner sig i samma miljö under en längre tid är 

förfaranden vilka underlättar denna typ av lärande (Nonaka och Konno, 1998). Dessa aktiviteter 

illustrerar sig i företaget främst i samband med de lärprocesser som sker vid nyrekrytering. 

Processerna omnämns som “bredvidgångsperioder” där de nyanställda blir tilldelade handledare 

och ges möjlighet att under denna period iaktta, diskutera och erhålla verbala instruktioner 

gällande sina framtida arbetsmoment. Vidare beskriver författarna att organisationens kultur och 

kunskapssyn är väsentlig för främjandet av socialiseringen. En sådan kultur tycks förefinnas i 

företaget då både ägaren och de anställda beskrev att organisationsklimatet inbjuder till 

öppenhet och sociala interaktioner. Bidragande faktorer till detta klimat tycktes vara dels den 

kompis-jargong vilken genomsyrade produktionen, men även chefens närvaro i produktionen 

vilket har reducerat hierarkiska skillnader. Detta har bidragit till att det sällan uppstår svårigheter 

gällande såväl samarbete som kommunikation. Nonaka et al. (2000) beskriver att den tysta 

kunskapen är tidsspecifik och många gånger svår att formalisera, den kan på så sätt endast 

införskaffas genom att individer delar erfarenheter med varandra. Detta görs tydligt i företaget 

genom att de anställda beskriver att de många gånger istället för arbetsbeskrivningar använder 

sig av den sociala interaktionen där erfarenheter kan utbytas och demonstrationer förevisas.  

 

Det framgick att det existerar en stor andel tysta kunskaper på företaget vilka är kopplade till 

individerna inom såväl produktionen som på kontoret. Till skillnad från de övriga två 

fallföretagen tycks däremot en större andel av dessa kunskaper i detta fall ha genomgått den 

externaliseringsprocess Nonaka och Konno (1998) omnämner, där dessa erhåller en mer 

uttrycklig karaktär. Denna omvandling illustrerar sig tydligt genom de arbetsbeskrivningar 

företaget tillhandahåller i produktionen kopplade till de olika arbetsstationerna, då dessa till stor 

del bygger på tysta kunskaper vilka medarbetarna innehar. Vidare menar författarna att det 

under externaliseringen är vanligt att de anställda får möjlighet att delta i diskussioner kring 

vilken kunskap som är nödvändig och behöver bevaras. Denna typ av diskussioner förekommer 

och möjliggörs i företaget till stor del genom de veckovisa möten vilka de anordnar för samtliga 

medarbetare. På dessa möten ges utrymme för tankar och idéer att lyftas fram och att individerna 

lyfter sina inneboende och tysta kunskaper likt detta, möjliggör det således för gruppen att 

identifiera sådan kunskap som är av intresse. Dessa tankar kan exempelvis beröra 

utvecklingsförslag vilka individen identifierat i det dagliga arbetet gällande arbetets utformning 

och om dessa tankar välkomnas av gruppen kan det då resultera i utveckling av 
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arbetsinstruktionerna. Således erhåller de tysta kunskaperna genom mötena en mer explicit 

karaktär och denna omvandling kan enligt Nonaka et al. (2000) vara väsentlig för utvecklingen 

av nya kunskaper eftersom konkretiseringen gör kunskapen mer lättillgänglig. Detta faktum kan 

därför ses som någonting eftersträvansvärt för företaget och mötena de idag anordnar kan anses 

som behjälplig i denna process.  

 

När redan befintliga uttalade kunskaper i företaget omvandlas till nya och många gånger mer 

komplexa kunskaper, definieras detta som bekant enligt Nonaka et al. (2000) som kombination. 

Denna omvandling beskrivs ske genom att kunskaper såväl inom som utanför företaget insamlas 

och bearbetas, för att slutligen sammanställas i form av nya kunskaper. Denna omvandling kan 

beskrivas förekomma i företaget genom att kunskap och information erhålls genom interna, men 

också externa källor. Företaget erhåller externa kunskaper vilka bland annat är relaterade till de 

kvalitetscertifieringar företaget efterföljer och dessa kunskaper behöver således föras in och 

implementeras i organisationen. De nya kunskaperna kan då innebära att redan befintliga 

dokument och beskrivningar behöver revideras och anpassas till de nya restriktionerna. Att 

konkretisera de nya kunskaper likt detta förfarande kan underlätta bearbetningen, vilket enligt 

Nonaka och Konno (1998) kan göra den mer användbar. Samtidigt bidrar även denna 

konkretisering i företaget med ökade möjligheter att inom verksamheten sprida och överföra 

dessa nya uttalade kunskaper till organisationens medlemmar. Detta är också anledningen till 

att Nonaka et al. (2000) framhäver konkretisering som viktigt i denna bearbetning. Företaget 

omvandlar även explicita kunskaper vilka erhållits internt i företaget till skapandet av nya mer 

avancerade kunskaper. Detta statueras bland annat genom de försäljningsprognoser företaget 

innehar vilka grundar sig i redan förefintliga kunskaper gällande kundernas historiska 

beställnings- och efterfrågemönster.  

 

När den explicita kunskapen omvänt istället transformeras till tyst benämns detta som 

internalisering, vilket möjliggörs genom learning-by-doing och övningar (Nonaka och Konno, 

1998). Denna kunskapstransformering kan ses som framträdande och betydelsefull under den 

som de nämner “bredvidgångsperioden” de nyrekryterade erhåller, eftersom eleven i slutskedet 

av denna period ges möjlighet att praktisera de iakttagelser och verbala instruktioner denne 

erhållit. Eftersom eleven initialt praktiserar under uppsyn av sin handledare torde därför detta 

ge ökade möjligheter att lära av sina eventuella misstag. Nonaka och Konno (1998) menar att 

övningsprocesser av detta slag är behjälpliga då eleven på så sätt kan erhålla godare förståelse 

för organisationen samt sin egna roll i den. Ett annat, men till denna process delvis 
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kompletterande sätt, är att genom tillhandahållande av arbetsinstruktioner ges möjlighet att läsa 

och identifiera sådan kunskap som är väsentlig. Genom att ta del av, samt reflektera över 

instruktionernas innehåll ges individerna därför, enligt Nonaka et al. (2000), möjlighet att 

evaluera den skrivna informationen och på så sätt utöka och nyansera sina befintliga tysta 

kunskaper. Detta borde därför kunna ha en positiv inverkan för utvecklingen av de anställdas 

inneboende kunskaper.  

 

5.3 FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 

5.3.1 FÖRETAG A 

Det beskrivs att den kultur vilken är den mest framträdande i familjeföretag grundar sig i 

familjens förankrade mål, värderingar samt tilltro till varandra. Familjens relationer kan således 

influera de kulturmönster vilka förefinns inom företaget genom att familjens värderingar och 

mål överförs och sprids även till de övriga medarbetarna i företaget (Hall et al., 2001). Att 

familjens normer i företagets fall sätter sin prägel på företagets befintliga kultur framgick av de 

beskrivningar vilka erhölls under intervjuerna. Denna uppfattning delades av såväl 

familjemedlemmarna som de utomstående anställda. Familjemedlemmarna beskrev att de 

eftersträvade ett klimat vilket bringar öppenhet där alla fritt ska våga ställa frågor och lyfta 

tankar och idéer utan att känna rädsla. De värderingar vilka utgör en central del i detta kan sägas 

vara familjens strävan efter att inga gränser ska förefinnas mellan familjemedlemmarna och de 

övriga anställda. Baserat på intervjuerna kan denna strävan sägas ha uppnåtts med tanke på att 

de utomstående beskrev att de upplevde att de var bekväma med att uttrycka sina tankar 

samtidigt som de inte kände sig exkluderade från familjen.  

 

I familjeföretag är förändringar i verksamheten ofta en svårare process än i vanliga företag 

eftersom känslornas i dessa företag vanligen uppvisar ett intensivare djup. Då förändringar alltid 

på något sätt framkallar känslor blir det därför tydligt att den situation familjeföretagen befinner 

sig i är unik och kan vara problematisk genom att känslorna riskerar skapa motståndskraft till 

utveckling (Dyer, 1994). Företagets ägare berättade att samtalen hemma vid middagsbordet ofta 

kunde utvecklas till arbetsrelaterade diskussioner där idéer till potentiell verksamhetsutveckling 

kunde lyftas. Vidare förklarade han hur hans idéer vanligen negligerades av resterande 

familjemedlemmar eftersom han i deras ögon många gånger framstår som alltför svävande. 

Detta upplevdes emellertid av ägaren som någonting positivt, då han menade att detta hjälpte 

till att tygla de många gånger, enligt dem, diffusa idéerna han lyfte fram. Woodfield och Husted 
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(2017) menar dock att en sådan situation där familjemedlemmar medvetet negligerar kunskap 

från övriga medlemmar kan medföra en risk att viktiga aktiviteter såsom beslutstagande hindras, 

vilket riskerar skapa en icke önskvärd situation där företaget förbiser potentiellt viktiga 

innovationsmöjligheter. Att ägarens idéer försummas av de övriga familjemedlemmarna torde 

även kunna relateras till den problematik Hall et al. (2001) lyfter avseende att 

familjemedlemmarnas privata och professionella roller sammanflyter. Det kan därför innebära 

en risk att ägarens tankar vid en sådan sammanflytning kritiseras utifrån hans privata roll och 

att hans idéer riskerar att slås ner på tämligen felaktiga grunder. Detta skulle därför kunna 

hämma företagets utveckling på så sätt att många diskussioner avstannar vid middagsbordet, 

utan att för den delen överföras till de övriga medarbetarna.   

 

Den problematik kopplad till att kunna uppvisa en åtskillnad mellan de privata och 

professionella rollerna Hall et al. (2001) lyfter, kan även beskrivas ha visat sig internt i företaget. 

En tidigare anställd betraktade exempelvis ägarens son som “pappas pojke” och menade att 

sonen erhöll speciella friheter och arbetsförmåner relaterade till deras privata far och son 

relation. Detta fick därför sonen att framstå som mindre professionell i sin roll vilket medförde 

en negativ inverkan på dynamiken, eftersom intriger skapades. Likväl som Woodfield och 

Husted (2017) menar att känslor inom familjen av negativt slag kan leda till reducerad vilja att 

överföra och sprida kunskap, torde dynamiken mellan sonen och medarbetaren även här påverka 

kunskapsöverföringen i negativ bemärkelse.  

 

I familjeföretag vars affärsverksamhet är inriktad mot traditionella industrier är det inte ovanligt 

att kunskap och inlärning erhålls och sker genom erfarenhet. Det innebär således att karriären 

på familjeföretag vanligen inleds utan någon formell utbildning och att denna istället erhålls på 

företaget (Woodfield och Husted, 2017). Samtidigt poängterar även Stewart och Hitt (2012) 

akademiska färdigheter som en väsentlig faktor för funktionellt ledarskap och utveckling i 

företaget. Även om företaget inte är inriktat mot en traditionell industriverksamhet likt den 

teorin beskriver, går det ändock identifiera likheter gällande det sätt på vilken kunskap erhålls. 

Sonen uppvisade vid sin karriärstart på företaget en avsaknad av formell och relevant utbildning, 

utan han kan istället beskrivas ha erhållit en ständig utbildning genom de erfarenheter arbetet 

gett honom. Detta tillvägagångssätt har emellertid medfört en viss problematik då kunder varit 

oemottagliga för sonens information, dels på grund av hans låga ålder men även utifrån vad de 

tror, brist på kunskaper. Även om den kunskapsnivå sonen uppvisar är tillfredsställande, kan 
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detta förhållande trots det resultera i den dysfunktionalitet Stewart och Hitt (2012) pekar på.  

 

5.3.2 FÖRETAG B 

Det som framhävts som en av de främsta skillnaderna mellan ett familjeföretag och ett vanligt 

företag är hur de privata och professionella rollerna hanteras. En viktig utmaning blir därför 

enligt Hall et al. (2001) att lyckas hålla isär dessa roller. Företagets ägare beskriver att han och 

hans far idag hanterar denna distinktion på ett professionellt sätt. Det framgick att den familjära 

relationen på arbetsplatsen med tiden blivit mindre påtaglig och att de på arbetsplatsen idag 

betraktar varandra som kollegor, snarare än som familjemedlemmar. Detta är även en 

uppfattning som de verkstadsanställda delade eftersom de inte upplevde några relationsmässiga 

skillnader mellan dem och familjemedlemmarna. Vidare beskriver Hall et al. (2001) att 

familjeföretagens kultur härrör från de värderingar och mål vilka finns förankrade i familjen. 

Även om varken företagets ägare eller hans far under intervjuerna uttalade några specifika 

värderingar tycks de ändå ha ett synsätt om att familjerelationen inte ska figurera sig på 

arbetsplatsen och att samtliga anställda ska känna sig lika betydelsefulla. Att dessa värderingar 

har spridits inom företaget kan illustreras genom den avslappnade och “grabbiga” stämning 

vilken inbjuder till såväl skämtsamhet som diskussion. Däremot har det ändock uppkommit 

situationer där den privata rollen överlappat den professionella hos familjemedlemmarna. Detta 

kan illustreras i de situationer där fadern ringt sonen när han befunnit sig på semester, men också 

där sonen av bekvämlighet och nonchalans inte kommit i tid till jobbet. Den familjära 

anknytningen har på så sätt möjliggjort kunskapsöverföring även utöver den avsatta arbetstiden, 

samtidigt som den även kan sägas ha hämmats de gånger sonen inte varit tillgänglig. 

  

Ett företag lär sig genom varaktiga förändringar vilka bildas genom interaktion med 

omgivningen. Dessa är grundläggande för all kunskapsutveckling och blir på så sätt avgörande 

för att verksamheten ska kunna möta framtida utmaningar (Ellström, 1996). Då företaget tillhör 

verkstadsindustrin och arbetar med fordon ställs det ständigt nya krav på att utveckla och 

inhämta nya kunskaper. De båda familjemedlemmarna anses inneha dessa kunskaper men det 

beskrivs ha förekommit situationer där ägarens far använt sig av mer traditionella metoder vid 

demonstrationer, medan sonen istället använt sig av mer moderna metoder. Detta har i sin tur 

skapat ovisshet hos de anställda då de varit osäkra på vilken information och kunskap de ska 

anamma. Denna ovisshet kan därför negativt inverka på den kunskapsutveckling som framhävs 

vara avgörande för den framtida utvecklingen Ellström (1996) belyser. Woodfield och Husted 

(2017) belyser en annan problematik vilken tenderar att förefinnas i familjeföretag och som 
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också kan påverka verksamhetens framtid. Denna handlar om att kunskap endast återfinns hos 

ett fåtal individer i företaget och kan riskera skapa flaskhallssituationer. Då ägaren är den enda 

som behärskar och har förståelse för samtliga områden så existerar det en relativt ojämn 

kunskapsfördelning i företaget. Ägaren beskriver att företaget skulle kunna vara verksamt i 

maximalt två veckor utan honom vilket sedermera starkt kan relateras till den problematik 

Woodfield och Husted (2017) omnämner kan uppkomma när kunskapen är begränsad.  

 

Lärprocessen i företaget beskrivs ha sett likadan ut för både ägaren och hans far då de båda 

saknade formell studiebakgrund relaterad till de verkstadsuppgifter vilka förväntades av dem 

vid sina anställningar. Deras kunskaper förvärvades istället successivt genom handledning och 

praktik. Detta är något som enligt Woodfield och Husted (2017) framhävs vara vanligt i 

familjeföretag och det är särskilt i den äldre generationen som karriärer har inletts genom 

utbildningar på arbetsplatsen där de anställda börjat som lärlingar. Att sonen erhöll denna 

möjlighet beskrev fadern vara helt relaterat till det familjära bandet han och sonen uppvisade. 

Sonen kan därför sägas ha erhållit speciella möjligheter i företaget trots att han i denna situation 

saknade såväl relevant kunskap som utbildning. Vidare beskriver fadern i efterhand att detta 

förfarande många gånger medförde utmaningar relaterade till denna avsaknad, däribland 

försvårande av kunskapsöverföring vilket därför torde kunna medfört ineffektivitet. Att denna 

situation trots detta har kunnat hanteras skulle kunna relateras till det Woodfield och Husted 

(2017) diskuterar gällande den behjälplighet familjeidentiteten kan bringa. De förklarade 

nämligen hur familjebanden kan skapa speciella informella interaktioner vilka kan underlätta 

överföring av erfarenhetsbaserad kunskap. Det är därför möjligt att fadern och sonens relation 

har underlättat den situation de vid sonens start erfarade, men den kan trots det anses uppvisa 

brister gentemot kunskapsöverföringen till de verkstadsanställda vilka på förhand innehade 

relevanta förkunskaper genom utbildning. Detta blir synligt utifrån de beskrivningar fadern gav 

gällande att dessa två inte hade samma behov av tidsmässig och frekvent handledning.   

 

5.3.3 FÖRETAG C 

Det har framhävts att den kultur vilken dominerar i familjeföretag grundar sig i den tilltro och 

de mål och värderingar vilka finns förankrade i familjen, dess historia samt nuvarande relationer 

(Hall et al., 2001). Ägaren på företaget beskrev att den kultur som han och hans fru idag 

eftersträvar och vill ska genomsyra verksamheten till största del grundar sig i familjens historia. 

Då ägarens far var grundaren till företaget beskrev han att det är viktigt och betydelsefullt för 
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dem att den familjära anknytningen ska leva kvar. Genom att bland annat vara tillgänglig och 

uppmuntra till ett inkluderande klimat menade ägaren att det skapas utrymme för det familjära 

att florera i verksamheten. Tillgängligheten menade han skapade en öppenhet som har en positiv 

inverkan på kunskapsöverföringen, då individernas interaktion bidrar till att kunskaper kan delas 

och erhållas. Detta kan relateras till det Woodfield och Husted (2017) beskriver om hur den 

familjära känslan kan skapa interaktioner vilka möjliggör överföring av kunskap. Även 

relationen makarna har, har underlättat kunskapsöverföringen mellan dem på så sätt att det 

familjära har bidragit till en bekvämlighet angående uttrycka tankar och idéer utan att motparten 

ska möta dessa på ett negativt sätt.  

 

Det beskrivs enligt Hall et al. (2001) existera en närmare koppling mellan verksamhet och familj 

i familjeföretag då det som tidigare har nämnts förefinns en problematik kring att skilja på de 

privata och professionella rollerna. Det har utifrån intervjuerna framkommit att makarna på 

företaget många gånger för arbetsrelaterade diskussioner även utanför kontoret vilket är en 

tydlig illustration på att det finns svårigheter med att hålla isär rollerna. Dessa diskussioner 

beskrivs emellertid ha en tendens att snabbt avstanna eftersom de tankar och idéer vilka 

frambringas vanligen inte vidareutvecklas eller diskuteras med de övriga medarbetarna. Oavsett 

om detta sker medvetet eller ej, kan det ändå medföra de negativa effekter kopplade till bristande 

engagemang och vilja att överföra kunskaper, då Woodfield och Husted (2017) framhäver dessa 

faktorer som avgörande för kunskapsöverföringen.   

 

Ägaren och hans hustru beskriver att de, likt de andra på företaget, saknade förkunskaper 

relaterade till arbetet vid sin anställning utan dessa har istället erhållits genom handledning och 

demonstrationer på arbetsplatsen. Detta sakförhållande var med hänseende till Woodfield och 

Husteds (2017) diskussion föga förvånande då de beskrev att kunskaper i familjeföretag 

vanligen utvecklas genom interna utbildningar på arbetsplatsen. Vidare förklarar författarna att 

detta är vanligt förekommande inom traditionella industrier inriktade mot tillverkning vilket 

detta företag är. Trots att familjemedlemmarna och de övriga anställda uppvisade likartad nivå 

av kunskap vid starten på företaget, beskrivs dock det sätt på vilket de sedan erhållit och 

utvecklat kunskaper på, sett annorlunda ut mellan de bägge grupperna. Samtliga kan beskrivas 

ha genomgått en typ av det erfarenhetsbaserade kunskapslärandet Woodfield och Husted (2017) 

nämner, men skillnaden beskrevs vara att familjemedlemmarnas process karaktäriserades av ett 

mer strukturlöst slag utan bestämd tidsram medan de övriga medarbetarna istället fick följa 

tydligare och mer tidsbestämda läroprocesser. Att denna åtskillnad existerar beskrivs inte vara 
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direkt relaterad till den familjära anknytningen på så sätt att de erhållit unika lärprocesser utifrån 

detta, utan beskrivs snarare bero på makarnas, i förhållande till medarbetarnas, komplexa 

arbetsuppgifter. Den familjära anknytningen torde däremot indirekt kunna sägas medverka till 

denna skillnad eftersom de bägge makarna erhållit dessa roller i företaget av just den familjära 

kopplingen. Att anställa personal utan formell utbildning är något som även bekräftas vara 

vanligt av Woodfield och Husted (2017). 
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6. SLUTSATS 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser vilka besvarar studiens syfte. Dessa slutsatser 

grundar sig i de resultat vilka har kunnat erhållas utifrån analysen.  

 

För att ges möjlighet att besvara studiens syfte, vilket var att erhålla förståelse för hur 

kunskapsöverföring sker i mindre familjeföretag, har en kvalitativ flerfallsstudie genomförts. 

Detta har möjliggjort identifikation av såväl likheter som skillnader avseende 

kunskapsöverföringen mellan de tre fallföretagen som undersökts.  

 

Det har framkommit att det förefinns en stor mängd såväl tyst som explicit kunskap i samtliga 

företag och att det sätt på vilken denna överförs kan beskrivas ske genom olika förfaranden. 

Det mest framträdande förfarandet på vilket överföringen av kunskaper sker har i de samtliga 

företagen illustrerat sig genom sociala interaktioner. I företag C förefinns dock även 

kompletterande metoder i form av bland annat arbetsinstruktioner vilka de övriga företagen 

uppvisade en avsaknad av. Att de övriga två företagen till stor del enbart förlitar sig på det 

sociala samspelet som sker vid frukost- och veckomöten kan medföra en risk att kunskaper dels 

försvinner eller att dessa inte utvecklas. Det är också enbart i företag C det förekommer en 

utspridd konkretisering av externa kunskaper vilka företagen erhöll. Att detta inte sker i företag 

A och B har visat sig kunna medföra sårbarheter eftersom en utebliven konkretisering kan 

försvara kunskapsöverföringen, samtidigt som kunskaper riskerar glömmas bort. Trots att 

företagen framgick vara fungerande i dagsläget är det ändock viktigt att en medvetenhet 

existerar kring att dessa risker kan föreligga.  

 

De familjära anknytningarna satte sin prägel på företagen med hänseende många aspekter. En 

av dessa aspekter där denna anknytning tydligt kom till uttryck inom samtliga företag var på 

dess kulturer. Samtliga företagskulturer beskrevs genomsyras av en inbjudande och lättsam 

stämning vilken gjorde att idéer och kunskapsinteraktioner okonstlat kunde ske. Att denna 

familjära känsla återfinns på företagen delades av såväl familjemedlemmarna som de anställda 

och denna beskrevs som positiv med hänseende kunskapsöverföringen. Familjen sätter således 

sin prägel på kulturen, men med hänseende till fallföretagens ringa storlekar existerar dock en 

medvetenhet att en del av denna familjära känsla intervjupersonerna påtalar, även torde kunna 

infinna sig på ett företag av samma storlek utan familjära kopplingar. Något som även var 

utmärkande och som till stor del kunde urskilja familjemedlemmarna från de övriga anställda, 

var dess avsaknad av relevant akademisk bakgrund. Denna skillnad har också gjort att 
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kunskapsöverföringen till familjemedlemmarna har sett annorlunda ut då de genomgått 

lärprocesser av mindre strukturerat och formellt slag samtidigt som dessa lärprocesser saknat 

en förutbestämd tidsram.  

 

Det har även uppvisat sig förefinnas svårigheter i samtliga företag att helt hålla isär de privata 

och professionella rollerna. Detta har visat sig medföra såväl positiva som negativa effekter på 

kunskapsöverföringen. De positiva effekterna har exempelvis illustrerat sig genom att 

familjemedlemmarna på ett mer okonstlat sätt har kunnat ge varandra viktiga kunskaper, även 

utöver arbetstid. De negativa effekterna har å andra sidan visat sig genom att mottagandet av 

kunskaper har hämmats, just på grund av att privata kopplingar till familjen har kommit till 

uttryck och inverkat på dess professionella roll på arbetsplatsen. 
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7. DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras inledningsvis det teoretiska bidrag vilket denna studie genererat. 

Därefter ges förslag på fortsatt forskning och avslutningsvis presenteras konkreta förslag till 

fallföretagen, vilka med hänseende till de framkomna resultaten kan vara behjälpliga.  

7.1 TEORETISKT BIDRAG 

Det har framkommit att merparten av tillgänglig forskning och litteratur inom 

kunskapsöverföring har varit inriktad, samt fokuserad på hur detta sker i större företag. Detta 

utspridda fokus har emellertid lett till att vissa områden inom forskningsdisciplinen har förblivit 

tämligen outforskade, däribland hur kunskapsöverföringen sker i mindre familjeföretag. Dessa 

företag skiljer sig i jämförelse med det större företaget utifrån två aspekter, dels utifrån dess 

storlek, men också utifrån den familjära anknytningen. Genomförandet av denna studie har 

därför hjälpt till att undersöka detta unika samt outforskade forskningsområde genom att tre 

mindre familjeföretag har analyserats. De resultat vilka erhållits genom fallstudien kan således 

anses ha bringat en kunskapsbas vilken ger ökad möjlighet att förstå hur kunskapsöverföringen 

sker i denna typ av företag, samt hur den familjära aspekten kan sätta sin prägel på denna. 

Studiens resultat kan därför betraktas som behjälpligt för de forskare och teoretiker vilka 

intresserar sig för fortsatta och djupare studier inom forskningsdisciplinen.  

 

Studien har bedrivits utifrån ett tämligen generellt syfte relaterat till hur kunskapsöverföringen 

sker i dessa mindre familjeföretag och vi har således inte inriktat oss på någon specifik 

yrkeskategori eller företagsbransch. Detta då det möjliggjort att erhålla generella resultat vilka 

är möjliga att tillämpa i den stora skaran mindre familjeföretag. Våra förhoppningar är därför 

att såväl företagsledare som medarbetare ska kunna identifiera likheter och skillnader mellan 

analysresultaten kopplade till fallföretagen och den egna verksamheten. Genom en sådan 

potentiell identifikation kan därför studiens resultat bringa eventuella utvecklingsmöjligheter 

även i verksamheter vilka inte omfattats av den primära studien. 

 

7.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Då det har framkommit att en avsaknad av tillfredsställande forskning kring hur 

kunskapsöverföring sker i mindre familjeföretag existerar, kan därför studiens resultat ses som 

en behjälplig grund för fortsatt forskning. Resultaten i denna studie har nämligen inriktat sig på 

att illustrera hur kunskapsöverföringen faktiskt sker, samt hur den influeras av den familjära 
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anknytningen. Våra förslag på vidare forskning inom området är därför att utveckla resultaten 

och mer djupgående undersöka varför överföringen ser ut som den gör. En sådan undersökning 

hade varit särskilt intressant att bedriva utifrån teorier kopplade till organisationskultur och 

familjeförhållanden eftersom den familjära aspekten har visat sig influera på 

kunskapsöverföringen. På detta sätt kan våra resultat därigenom kompletteras och stärkas, 

vilket då skulle göra det outforskade forskningsområdet än mindre outforskat.  

 

7.3 FÖRSLAG TILL FÖRETAGEN 

Det har under studiens gång identifierats flera potentiella utvecklingsområden i de olika 

fallföretagen. I företag A framkom en avsaknad av dokumentationer och instruktioner gällande 

olika arbetsrelaterade situationer. Detta förklaras till stor del bero på den komplexitet 

arbetsuppgifterna relaterade till affärsystemet medför. Även om det i detta fall inte går att agera 

eller följa en given manual existerar det arbetsuppgifter på arbetsplatsen vilka har potential till 

konkretisering. En sådan konkretisering skulle exempelvis kunna ske av många av företagets 

administrativa arbetsuppgifter för att göra kunskapen mer tillgänglig för fler anställda. Detta 

skulle okonstlat kunnat ske genom att utveckla steg-för-stegbeskrivningar och lathundar, vilka 

då skulle agera som stöd i processen. Det har i företag A uppkommit situationer där 

familjebanden påverkat dynamiken i företaget negativt eftersom vissa parter har upplevt att 

sonens roll medfört vissa privilegier. Dessa uppfattningar visade sig emellertid vara felaktiga 

men medförde ändock en negativ inverkan på kunskapsöverföringen. Denna situation hade till 

stor del kunnat undvikas om företaget uppvisade en högre grad av öppenhet och 

kommunikation. Vi vill även upplysa företaget om att det kan föreligga en risk att på det sätt 

som företagets ägares idéer idag negligeras av de övriga familjemedlemmarna, kan medföra att 

potentiella utvecklingsmöjligheter förbises. Då dessa idéer således förblir vid matbordet, är det 

därför viktigt att företaget innehar en medvetenhet om att en utebliven överföring av kunskaper 

och idéer till övriga anställda kan leda till dessa risker.  

 

I företag B erhölls en stor andel av de nya kunskaperna via externa utbildningssituationer. Det 

sätt på vilket dessa nyerhållna kunskaperna sedermera överfördes till företagets övriga anställda 

tycktes dock sakna en tydlig struktur. I dagsläget förekom förmedlingen främst genom verbala 

diskussioner vid frukost- och fikaraster. Detta kan ses som bristande då det vanligen 

förekommer en tidsperiod mellan utbildnings- och praktiseringstillfälle vilket gör att 

kunskaperna inte sällan glöms bort. Vårt förslag är därför att tillämpa ett mer strukturerat 
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förfarande för hur överföringen ska ske. Detta skulle kunna ske genom att efter varje 

utbildningstillfälle anordna en typ av seminarium där de nyerhållna kunskaperna förmedlas och 

diskuteras för att slutligen konkretiseras. Ett sådant förfarande skulle höja kunskapsnivån hos 

företagets anställda genom att kunskaperna genom diskussion kan utvecklas, samtidigt som en 

konkretisering gör att kunskaperna förblir lagrade i verksamheten och erbjuder ständig access. 

Vi skulle även föreslå att företagets familjemedlemmar uppvisar en konsekvens beträffande de 

arbetsrelaterade metoder vilka de demonstrerar. Detta eftersom det i dagsläget förekommer 

kontroverser bland de anställda gällande vilket sätt som är det korrekta. Vi rekommenderar 

därför företaget att endast tillämpa de senaste metoderna eftersom den verksamhet företaget 

bedriver, ständigt ställer krav på utveckling och inhämtning av nya kunskaper. 

 

I företag C sker kunskapsöverföringen bland annat genom arbetsbeskrivningar vilka företaget 

tillhandahåller i produktionen, kopplade till de olika arbetsstationerna. Individerna i 

produktionen innehar samtliga således specialiserade kunskaper kopplade till den specifika 

arbetsstationen vilken de arbetar på. Denna situation kan därför medföra en sårbarhet vid 

exempelvis frånvaro eftersom vitala och delvis inneboende kunskaper då uteblir, trots att 

arbetsbeskrivningar finns att tillgå. För att hantera denna möjliga problematik rekommenderar 

vi därför att företaget utökar de produktionsanställdas kunskapsområde till att omfatta två 

stationer på produktionslinan istället för att som idag, enbart omfatta en. Detta skulle kunna 

erhållas genom att de anställda ges möjlighet att rotera mellan två arbetsstationer vilket då inte 

endast bidrar till en reduktion av den sårbarhet företaget uppvisar, utan även till möjlig ökad 

arbetsstimulans bland medarbetarna. Det har även framkommit att det sker arbetsrelaterade 

diskussioner utanför kontoret makarna sinsemellan. De tankar och idéer vilka lyfts fram vid 

dessa diskussioner har en tendens att avstanna, och inte vidareutvecklas eller diskuteras med de 

övriga anställda. Detta riskerar hämma företagets utveckling då potentiella 

utvecklingsmöjligheter riskerar att förbises. För att undvika detta scenario föreslår vi att 

makarna i större utsträckning ventilerar tankar och idéer med en tredje part. Detta skulle 

exempelvis kunna ske genom diskussion med övriga anställda, eller att vid större beslut använda 

sig av konsulthjälp. Detta kan generera nya infallsvinklar vilka både kan främja utvecklingen 

samt hantera eventuell hemmablindhet. 
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8. REFLEKTION 

I följande avsnitt lyfts personliga tankar och reflektioner relaterade till studieprocessen och 

som illustrerar insikter gällande såväl studiens utförande som resultat. 

 

Trots att kunskaps- och kompetensområdet beskrivs utgöra en av de absolut mest centrala 

delarna gällande företagets utveckling och konkurrenskraft var det ändå väldigt mycket nytt för 

oss. Det upplevdes även vissa gånger som att ju mer förståelse som erhölls, desto mer 

svårfattligt upplevdes det eftersom området var betydligt mer komplext än vad vi på förhand 

väntade oss. Under studieprocessen har en ökad förståelse erhållits för hur olika delar i 

organisationen bidrar till kunskapsöverföringen och sedermera utvecklingen av den.   

 

Det var initialt svårt och problematiskt att göra en avgränsning inom arbetet eftersom vi inte 

ville utesluta några väsentliga delar då vi visste att detta skulle influera på forskningens resultat. 

Vi valde slutligen ett område som visade sig vara tämligen outforskat och som samtidigt 

intresserade oss samtliga. Det var emellertid svårt och tidskrävande att välja rätt analysverktyg 

eftersom en stor mängd finns att tillgå. Vi valde dock slutligen SECI-modellen vilken tydligt 

illustrerar det samband som föreligger mellan tysta och explicita kunskaper, vilka är 

kunskapstyper som återfinns i samtliga företag. Modellen var enkel att arbeta med och det gick 

att tydligt identifiera modellens samtliga delar och relatera dessa till de olika fallföretagen. 

Eftersom att denna koppling kunde genomföras skapades också goda förutsättningar för att 

erhålla en utvecklande analysdiskussion.  

 

Det är flera lärdomar som vi kommer att ta med oss från denna studie. Vi har bland annat fått 

förståelse för betydelsen av kunskapsöverföring i utvecklingssammanhang, samtidigt som vi 

erhållit goda kunskaper kring hur en sådan överföring effektivt kan ske med hjälp av rätt 

strategier och verktyg. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 

Kompetens/organisatorisk/individuell 

- Vilka typer av kunskaper skulle du beskriva existerar i företaget? 

- Vilka kunskaper har individerna i företaget? 

- Vilka gemensamma kunskaper uppvisar gruppen? 

- Hur upplever du fördelningen av kunskapen i företaget? Finns det ett glapp? 

 

Kunskapsöverföring SECI-modellen 

Socialisering 

- Existerar det tyst kunskap på ert företag?  

- Hur gör ni för att överföra denna? (aktiviteter)  

- Hur brukar tidsperioden för dessa va?  

- Utför ni några aktiviteter tillsammans utanför arbetsplatsen? (evenemang av olika slag) 

 

Externalisering 

- Genomför ni någon typ av konkretisering när det kommer till tyst kunskap?  

Exempelvis så att andra kan enklare och tydligare förstå (instruktioner, etc.) 

 

Combination 

- När ni inhämtar ny information (från exempelvis mässor, utbildningar, kurser och 

seminarier) hur tillämpar du sedan den i organisationen? Hur ser den processen ut och sker det 

likartat för alla anställda?  

 

Internalisering 

- Finns det bra dokumenterad information att få tag på och är de lättillgängliga?  

- Lagrar du någonsin vad du gör eller lär dig i databaser, dokument eller intranät?  

- Om nya instruktioner/dokument ska tillämpas hur ser denna processen ut? 

 

Familjeföretag 

- Vilka är era normer och värderingar?  Hur yttrar sig det på ert kontor? 

- Hur skulle du beskriva er kultur? Främjar den kunskapsöverföring? 

- Vad diskuteras på rasterna, arbete eller mer personligt? 

- Finns det möjlighet för dig/dina anställda att ifrågasätta kontorets arbetsmetoder? 

- Hur tycker du att familjerelationen har inverkat på företaget? positivt/negativt?  

- Hur upplever du fördelningen av informationen/kunskapen i företaget? Finns det ett glapp? 
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