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Småföretags framtida utvecklingsavdelning 
 

En katalysator för innovation? 
 

Laura Kettle och Louise von Rosen 
 

Det kunskapssamhälle som råder idag medför att organisationer måste 
rusta sig och hålla ett högt tempo i den förändringsbenägna omvärlden. 
Kunskap och lärande ses däremellan som nyckelaktiviteter i relation till 
förändring vilket i sin tur föder innovation. Forskning har påvisat att 
småföretag förväntas bidra till en större del av näringslivets tillväxt, men 
att småföretagen samtidigt har behov av att höja sin innovationskapacitet 
för att möta utmaningen. Studien avsåg därför att utforska småföretag i 
extern samverkan för att se huruvida ett sådant kunskapsutbyte skapat 
förutsättningar för innovation hos den egna organisationen. Med hjälp av 
en kvalitativ forskningsmetodik undersöktes sex småföretagsledare som 
deltagit i det lärande nätverket, Tillväxtmotorn, via semistrukturerade 
intervjuer. Resultatet påvisade att småföretag inte aktivt arbetade med att 
ta tillvara på kunskapsutbytet som framkommit från Tillväxtmotorn på 
grund av tidsbrist, en bristfällig strategisk ledning eller värdesättandet av 
kunskap och lärande. En modell skapades i riktning att ge 
småföretagsledare verktyg till att ta tillvara samt integrera kunskapsutbytet 
med den egna organisationen i större utsträckning och på så vis öka dess 
innovationskapacitet.    

 
 

Nyckelord: lärande nätverk, småföretag, absorptionsförmåga, 
kunskapsöverföring, förändring och innovation. 

 
 



Small businesses future development department 
 

A catalyst for innovation? 
 

Laura Kettle och Louise von Rosen 
 

The knowledge society that currently exists demands that organizations 
must adequately equip themselves and be able to maintain a fast pace of 
learning and adaptation in the changing environment. Knowledge and 
learning are seen as key activities in relation to change, which in turn 
generates innovation. Research has shown that small businesses are 
expected to contribute to a larger percentage of economic growth, than 
previously, and that small businesses simultaneously have the need to raise 
their innovation capacity to meet these challenges. The study intended, 
therefore, to explore small businesses participation in external partnerships 
to see whether such an exchange of knowledge for innovation in the 
organization is effective. Using a qualitative research technique, six small 
business leaders who participated in the learning network were 
interviewed, using semi-structured questionnaires concerning the ”engine 
of growth”. The results demonstrated that small businesses are not 
proactively working to take advantage of the knowledge exchange that 
emerged from the growth engine due to a lack of time, inadequate strategic 
direction or their value planting of knowledge and learning. A model was 
created to provide small business leaders tools to utilize and integrate 
knowledge exchange with its own organization to a greater extent, thus 
increasing its capacity for innovation. 
 
 
Keywords: learning network, small business, absorptive capacity, 
knowledge transfer, change and innovation. 
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet presenterar studiens uppbyggnad i form av en introduktion, bakgrund 
samt problematisering av det valda forskningsområdet. Vidare presenteras syftet och 
forskningsfrågorna som slutligen följs av en beskrivning av uppdragsgivaren, avgränsning 
samt studiens innovationsbidrag.  
 

1.1 Introduktion 
	  

”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survive. It is the one that is the 
most adaptable to change.” (O’Toole, 2014) 

 
Ovanstående citat kan inte endast förankras till evolutionsteorins grunder utan kan även 
förstås i kontexten av dagens organisationssamhälle, som präglas av olika formella och 
informella organisationer (Alvesson & Sveningsson, 2012). I en allt mer föränderlig omvärld 
ställs krav på organisationer att ständigt anpassa sig för att överleva och bli 
konkurrenskraftiga på marknaden (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & 
Torbiörn, 2012). Bessant och Tsekouras (2001) påvisar att nyckelfaktorn för organisationers 
överlevnad grundar sig i ständigt lärande och förändringsorientering. Vilket Granberg och 
Ohlsson (2009) också bekräftar då de förklarar det centrala sambandet mellan begreppen 
lärande och förändring. 
 

”De två faktorerna lärande och förändring förstärker varandra. Ju snabbare omvärlden förändras, desto mer 
kunskap måste organisationen utveckla för att handskas med förändringen. Och omvänt, ju mer kunskap som 

organisationen utvecklar, desto mer kan den påverka omvärlden.” 
 (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 15) 

 
Det blir därmed aktuellt för organisationer att absorbera lärande och kunskap och förankra 
dessa i utvecklingsarbetet, för att klara av de externa förändringarna som i sin tur påverkar 
organisationen och dess förutsättningar för innovation (Bessant & Tsekouras, 2001). 
Svensson, Jakobsson och Åberg (2001) menar också att utveckling är nödvändigt för både 
små- och stora företag i frågan om organisatorisk överlevnad.  
 
Under de senaste 20 åren har organisationer agerat som oberoende parter med avsikt att 
konkurrera gentemot varandra ur ett vinstdrivande syfte, men har i takt med 
omvärldsförändringar involverat sig allt mer i sociala och kollektiva utbytesrelationer såsom 
olika nätverkskonstellationer (Ting & Chiu, 2008). Lärande och innovationer har även ur ett 
politiskt perspektiv fått större uppmärksamhet i tillväxt och ekonomiska 
utvecklingssammanhang. Behovet av lärande och kunskapsintensitet fortsätter att växa och 
däribland ses innovation som nyckeln till framgångsrik utveckling (Jakobsson, 2003). Enligt 
Svenssons et al. (2001) studie påvisades att utbyten i nätverk skapade lärande och utveckling 
mellan företag och verksamheter vilket i sin tur även gav stöd till vidare verksamhets- och 
affärsutveckling. Därmed sågs nätverket som ett externt utvecklingsorgan som småföretag 
annars saknar, detta på grund av resursbrister i form av kapital, tid och kompetens. 
Nätverksformen ger därmed stöd och stimulans till en intern organisatorisk utveckling. Burns 
(2011) beskriver olika användningsområden av nätverk för att utveckla organisationer, varav 
ett sätt är att inhämta värdefull marknadsinformation samt att upptäcka marknadens 
möjligheter i ett tidigt skede, för att snabbt kunna agera utefter detta. Nätverk kan även i vissa 
sammanhang användas som ett verktyg för professionell vägledning, detta genom att generera 
nya infallsvinklar vad gäller kompetens och resurshantering. Ett tredje användningsområde 
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för nätverk är att bevaka de olika pågående omvärldsförändringarna genom att inhämta 
lättillgänglig information via nätverket (Burns, 2011). Nätverk kan ha ett flertal olika 
funktioner och syften, vissa använder nätverk som en konkurrensfördel medan andra använder 
det som ett strategiskt verktyg eller i ett lärande syfte (Hasselberg & Petersson, 2006).  
 
I Sverige finns ambitioner att strategiskt stärka bland annat småföretag och dess 
innovationsförmåga. Småföretagsverksamheter bereds stå för större delen av den framtida 
jobbtillväxten, vilket enligt regeringskansliet berör småföretags förmåga att bedriva 
innovationsarbeten. Innovationsförmågan styrs till stor del av företags tillväxtambitioner 
vilket gör att det innovativa arbetet kan te sig i olika konstellationer, exempelvis beroende på 
marknad, vilken typ av verksamhet som bedrivs, den interna kompetensen och i fråga om 
extern samverkan, etc. Regeringskansliet menar ytterligare att svenska småföretags 
innovationsarbete tenderar att vara svagare i jämförelse med andra länders innovationstakt. I 
enlighet med undersökningen tycks den främsta underliggande faktorn bero på att små företag 
har brister vad gäller tid och resurser som krävs för att bedriva olika former av 
innovationsarbete. En nämnd åtgärd och lösning för att överlappa bristfälligheterna beskrevs 
vara samverkansaktiviteter i olika former av nätverkskonstellationer vilket sågs gynna 
konkurrenskraften och tillväxten hos små företag (Regeringskansliet, 2012). Dessa 
bristfälligheter i form av resurs- och tidsbrist och den problematik det medför berör inte 
enbart svenska företag, utan är även ett bekymmer som sträcker sig över Europa, där små- och 
medelstora företag uppges bestå av 99 procent av det europiska näringslivet. Detta ställer allt 
mer krav på dels forskning men också finansiering för att utforska hur små- och medelstora 
företag kan skapa konkurrensfördelar, bland annat genom att stärka dess absorptionskapacitet 
i syfte att ta tillvara på externa utbyten (Fogg, 2012). 

 

1.2 Bakgrund 
	  
Under början av 1900-talet och till sin mitt skedde omgivande förändringar som var mindre 
radikala och relativt långsamma i jämförelse med dagens samhälle. I slutet av 1900-talet 
myntades konceptet organisationsutveckling som istället präglades av en mer eskalerande 
radikal förändringstakt, vilket även speglar de utmaningar som organisationer och företag står 
inför idag (Aronsson et al., 2008). I och med att den omgivande miljön förändras och blir allt 
mer komplex så ökar också behovet av att förstärka den interna kapaciteten, vilket författarna 
menade var förmågan att känna igen och förstå vari organisationen kan finna externa resurser 
som komplimenterar för vad den egna organisationen saknar. Dessa förändringar har också 
ökat komplexiteten i både organisationers interna miljö, men också externa miljö vilket i sin 
tur har ökat intresset för lärande organisationer och lärande nätverk i sökandet efter ny 
kunskap (McGovern, 2006). Argyris (2004) menar därmed att lärande organisationer blev allt 
mer attraktiva att utforska och även i förankring med olika discipliner. Politikens betydelse 
med koppling till lärande, lärande nätverk i relation till organisatoriskt lärande och kvaliteten 
på lärandet är alla exempel på områden som har berörts inom forskningsfältet nyligen. Kock, 
Gill och Ellström (2008) påvisar även att forskningsintresset för lärande organisationer och 
dess tillhörande område kompetensutveckling har växt under de senaste åren. Ett flertal 
forskare har även belyst vikten av dessa begrepp och hur de kan styra ett företags 
konkurrenskraft, innovationsförmåga samt produktivitet (Kock, et al., 2008).  
 
Nätverk har kommit att bli ett centralt begrepp i fråga om utveckling i företag och 
organisationer. Begreppet tog utgångspunkt redan på 1950-talet, där det hade en helt annan 
innebörd gentemot idag. Dagens begrepp och dess innebörd växte fram under 1980-talet där 
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fokus låg på utvecklingsarbete och där kunskap växte fram i dialog mellan organisationer och 
företag. Forskningen som har berört nätverksbegreppet har präglats av en mängd olika 
forskningstraditioner, vilket har lett till flera olika tolkningar av de berörda begreppen inom 
området, såsom tillit och socialt kapital etc. Dessa tolkningar har medfört att det inte råder 
någon samsyn mellan varken områdets begrepp eller den forskningsmetodik som bedrivs 
inom området, då vissa forskare bedrivit fallstudier och andra kvantitativ forskning. Det 
förekommer därför i vissa sammanhang en del motsägelser inom nätverksforskningen 
(Hasselberg & Pettersson, 2006). Det finns därför en indikation på att bedriva forskning inom 
området för att eventuellt stödja eller motbevisa den befintliga teoretiska forskningen. Det 
förekommer dock en gemensam syn inom nätverksforskningen som innefattar nätverkets 
uppbyggnad, där forskare hävdar att nätverket utmärks av ett antal kollektiva samarbeten 
mellan interna samt externa aktörer (Hasselberg & Pettersson, 2006). Innovation ses även som 
en viktig drivkraft i relation till företags och organisationers tillväxt och konkurrenskraft. 
Begreppet har blivit ett allt mer exponerat forskningsområde och uppstod som 
forskningsbegrepp under tidigt 1900-tal under ledning av Schumpeters forskning (Cooke, 
Asheim, Boschma, Martin, Schwartz & Tödtling, 2011). Sedan dess har innovationsforskning 
etablerats i allt fler discipliner enligt Bessant och Tidd (2009) och har övergått till att bli allt 
viktigare i dagens samhälle, vilket blivit märkbart då den svenska regeringen sedan ett par år 
tillbaka lanserat en nationellt omfattande innovationsstrategi. (Regeringskansliet, 2012).  
 

1.3 Problematisering  
	  
Forskning visar idag att små företag inte har tillräckliga interna resurser för att stå 
konkurrenskraftiga på marknaden. För att tillfredsställa resursbehovet ägnar sig fler och fler 
små företag åt kollektiva samverkansaktiviteter med andra aktörer för att på så vis samla in 
det kunskapsbehov som saknas (Svensson et al., 2001). Förmågan att absorbera kunskap är en 
utav anledningarna till att vissa företag lär och skapar innovationer mer än andra (Murphy, 
Perrot och Rivera-Santos, 2012). Innovation har även visat sig fungera som en katalysator i 
relation till organisationsförändringar enligt Bessant och Tidd (2009). Dock menar Pervaiz 
(1998) att begreppet innovation lätt kan avskräcka företagare, då de tenderar att associera 
begreppet med risker istället för möjligheter (Pervaiz, 1998). Holmquist (2010) lyfter att 
organisationer hade svårigheter med implementering av det externa utbytet och menade att 
den största svårigheten ligger i integrationen mellan det organisatoriska lärande och 
nätverkslärandet, vilket medförde att organisationer får svårigheter i att dra nytta av den 
potentiella utveckling som nätverk medför (Holmquist, 2010). Men vad är det som gör att 
företag har svårt att organisera och integrera kunskapen? Samt hur kan det skapa 
förutsättningar för innovation hos småföretag? 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet är att undersöka om och hur småföretag tar tillvara på kunskapsöverföringen från 
lärande nätverk och hur kunskapen implementerades i den egna organisationen. Avseendet är 
även att undersöka huruvida detta har en inverkan på organisationens innovationsförmåga.  
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1.5 Forskningsfrågor 
 

• Hur arbetar småföretag med att ta tillvara på kunskapsutbytet i ett lärande nätverk? 
	  

• Hur kan nätverkslärandet organiseras för att integreras med det organisatoriska 
lärandet för att skapa förutsättningar för innovation hos småföretag? 

 

1.6 Tillväxtmotorn 
	  
Denna studie har sin utgångspunkt i Tillväxtmotorn, ett nätverk som baseras på vad 
Sandström och Ylinenpää (2008) förklarar som en Triple- Helix samverkan, där Mälardalens 
högskola, Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun samverkar för att upprätthålla samt 
bevara nätverkskonceptet. Det är därmed av ett nätverksslag som baseras på samarbeten 
mellan aktörer med skildrade organisationslogiker. En Triple Helix samverkan kan emellertid 
liknas med en typ av innovationssystem, då det ligger till grund för att skapa konkurrenskraft 
genom utbyten mellan varje aktörs spetskompetens. På så vis ökar förmågan att skapar goda 
förutsättningar för effektiva och innovativa idéer. Tillväxtmotorn är ett 
affärsutvecklingsprogram för småföretag och syftar till att öka tillväxten bland de deltagande 
företagen genom action-learning, det vill säga erfarenhetsbaserat utbyte (Tillväxtmotorn, 
2014; Cho & Egan 2013). Mellan 10-15 företagsledare från olika företagsbranscher förs 
samman månadsvis under 13 månader för att samverka, delta i föreläsningar som berör 
företagets olika delar och ge utbyte av erfarenheter till varandra under processledarens regi 
(Tillväxtmotorn, 2014). I de allra flesta fallen känner inte deltagarna varandra sedan tidigare 
vilket medför att gruppen, som alla andra nya gruppkonstellationer, genomgår en förändring i 
gruppdynamiken allt eftersom de möts (Tuckman & Jensen, 1997). Tillväxtmotorn kan även 
liknas med det Bessant och Tsekouras (2001) beskriver som ett lärande nätverk då 
Tillväxtmotorn är ett etablerat, formellt och definierat nätverk med syfte att öka 
lärandet/kunskapen hos deltagarna. 

1.7 Avgränsning 
 
Som Hasselberg och Pettersson (2001) belyser så är forskningsområdet nätverk ett stort och 
varierat område som omfattade ett flertal olika discipliner (Hasselberg & Pettersson, 2001). 
Att undersöka ett sådant brett område är inte hållbart utifrån studiens omfattning och därav 
avgränsades den till ett specifik typ av nätverk: lärande nätverk. Inom området för lärande 
nätverk genomfördes ytterligare en avgränsning, där studien endast berörde kunskapsluckor 
som var aktuella idag inom området. Fokus ligger på småföretags förmåga att absorbera 
kunskap i relation till lärande nätverk och därmed genomförs ingen vidare fördjupning kring 
de eventuellt underliggande behoven, så som en revidering av organisationskultur etc. Vidare 
kommer studien att avgränsas till att undersöka förankringen mellan nätverkslärandet och 
organisationslärandet och hur dessa kan integreras för att höja innovationskapaciteten hos 
småföretag, detta utifrån ett specifikt fall: Tillväxtmotorn. Statistiska Central Byrån 
definierade småföretag utefter antalet anställda, där 10-49 anställda utgör 
småföretagsverksamhet, enligt EU (2006) skall småföretag även understiga en årlig 
omsättning på 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro. 
Denna definition är vad som åsyftas då begreppet används i studien.  De företag som 
understiger 10 anställda förklaras istället som mikroföretag samt enmansföretag och berörs 
inte i denna studie (SCB, 2014).  
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Figur 1 - Valt forskningsområde. 
	  

1.8 Innovationsbidrag 
 
Genom att undersöka hur organisationer har arbetat med kunskapsutbyte och lärande i både 
nätverket och sin organisation, kan det urskiljas förbättringspotential som kan bidra till 
småföretagares innovationskraft och tillväxt. På detta vis bidrar denna studie till ett 
innovationsbidrag hos småföretag, det vill säga praktiker, men även ett bidrag till 
innovationsforskningens kunskapsbas, det vill säga forskningsakademin. Dessutom belyses 
även i studien förslag till framtida forskning, vilket också kan intressera finansiärer samt 
politiker att skapa policys för utökad forskning inom området. Studiens resultat ger även 
möjlighet för företagsledarna som deltog i studien att utveckla och förbättra den egna 
organisationen och på så vis bli mer medvetna och innovationskraftiga i sin omgivning. 
 

1.9 Disposition  
 
Disponeringen har utformats i syfte att ge läsaren en bättre översikt av studien. Uppsatsen tar 
sin utgångspunkt i en introduktion av forskningsområdet och dess bakgrund samt syfte för att 
slutligen presentera studiens innovationsbidra. Följande tre avsnitt presenterar genomförandet 
av studien, den teoretiska referensramen samt studiens resultat. För att sedan slutligen 
presentera analys, diskussion, slutsats samt framtida forskning. 
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1 2. Metod och tillvägagångssätt 
	  
Under följande avsnitt presenteras en kortfattad introduktion till valet av ämne för att sedan 
presentera studiens genomförande i form av litteraturgenomgång, metodval, urval, intervjuer 
samt bearbetningen av data. Därefter följer en diskussion vad gäller studiens reliabilitet samt 
validitet och avslutas med en övergripande diskussion rörande metodvalen.  
 
Ämnesområdet, lärande nätverk växte fram utifrån infallsvinkeln att innovation var ett ämne 
som kunde appliceras inom många olika discipliner, vilket utgjorde ett brett 
forskningsområde. Intresset väcktes först efter att relationen mellan begreppen innovation, 
förändring och lärande studerats och hur dessa områden kunde integreras och tillämpas i det 
vardagliga arbetet hos småföretag. Efter en utforskning av områdena återfanns ett antal 
kunskapsluckor som visade på utvecklingsbehov hos småföretag och väckte även ett nytt 
samband mellan begreppen. Ämnesområdet kom därmed att behandla lärande nätverk i 
relation till småföretagares förmåga att absorbera kunskap och vidareutveckla den kunskapen 
till förändringsarbete. Efter val av ämnesområdet har arbetsprocessen sett ut enligt figuren 
nedan. Se figur 2.  
 
 

 
 
Figur 2 - Överblick av arbetsprocessen under studiens fortskridande arbete.  
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2.1 Litteraturgenomgång 
 
En narrativ litteraturgenomgång med ett systematiskt förhållningssätt utgjorde grunden för 
denna studie tillsammans med det insamlade empiriska underlaget. En litteraturgenomgång är 
enligt Bryman och Bell (2013) ett bra verktyg för att delvis utforska det valda 
forskningsområdet, men även för att väcka nya idéer som i sin tur kan vidga och utveckla 
forskningsfrågorna samt undersökningsmetodiken av området. Litteraturgenomgångens 
arbetsmetodik har skett enligt följande sammanfattande process, som tar sin utgångspunkt 
från Bryman och Bells (2013) förhållningssätt till litteratursökning. Se figur 3. 

 
 
Figur 3 - Litteratursökningsprocess, modifierad modell (Bryman & Bell, 2013) 
	  
De databaser som användes i litteratursökningen var Web of Science, (vilket är en 
citeringsdatabas som täcker en variation av olika ämnesområden) Discovery och (som 
omfattar vetenskapliga tidskrifter samt) Emerald Insight (som omfattar området organisation 
och består främst av vetenskapliga artiklar). Slutligen har även Google Scholar använts, då 
den typen av databas utgör en bred sökning av akademiska texter och uppvisar även antal 
citeringar av andra forskare. Databasen kan även ge upphov till en större variation av 
sökträffar och omfattar därmed fler tidskrifter, artiklar och rapporter. ”Peer reviewed” 
funktionen har använts i så stor utsträckning som möjligt för att kvalitetssäkra de artiklar och 
tidskrifter som valts ut, då detta innebär att etablerade forskare har godkänt artikeln för 
publicering. Primärlitteratur användes i så stor utsträckning som möjligt för att undvika andra 
forskares eventuella tolkningsskildringar, som annars lätt kan uppstå i användningen av 
sekundär litteratur. För att återfinna primärlitteraturen har den sekundära litteraturens 
referenslista använts och eftersökningar har genomförts i ovanstående databaser. Denna 

1. Artikel- och litteraturgenomgång med koppling till problemområdet   

2. Anteckningar och idéer under inläsningen   

3. Notering av nyckelord som återfinns i litteraturen  

4. Anteckningar av relevanta källor i litteraturen 

5. Formulering av nyckelord 

6. Sökning av kurslitteratur i bibliotek 

7. Onlinesökning av databaser 

8. Granskning av intressanta titlar, absracts och nyckelord  

9. Nedhämning av vald litteratur (åter till punkt 2) 

10. Regelbunden sökning av nya publikationer 
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procedur har fortsatt fram tills dess att primärlitteraturen har återfunnits, om inte 
primärlitteratur varit tillgänglig har sekundärlitteratur använts i undantagsfall (Bryman, 2008; 
Bryman & Bell, 2013). Följande begrepp/sökord har används i olika konstellationer både på 
svenska och engelska: Learning, network, learning networks, small business, innovation, 
knowledge transfer, absorptive capacity, change och action learning. Utifrån 
litteraturgenomgångens utfall gjordes ett urval av teorier och begrepp, vilka grundades utifrån 
Bryman (2008) samt Bryman och Bell´s (2013) frågeställningar:  
 

- Återfinns någon känd forskning inom området? 
- Relevanta teorier och begrepp? 
- Tidigare tillämpningar av forskningsmetodik?  
- Motsägelser inom forskningsområdet och dess resultat? 
- Aktuella kunskapsluckor? 

 
Utifrån litteraturgenomgångens resultat genomfördes en operationalisering där teorier och 
begrepp som hade förankring till forskningsfrågan sammanställdes. Operationaliseringen har i 
sin tur grundat intervjuguiden som formulerats till de respektive intervjuerna, som bestod av 
33 frågeställningar (Bryman, 2008). Exempel på frågeställningar var bland annat: Hur tar 
organisationen tillvara på kunskapsutbyten? Hur organiserar ni den nya kunskapen i 
organisationen? Finns det några system för kunskapsspridning inom din organisation?(se 
bilaga 1) 
 
En pilotstudie genomfördes därefter för att testa samt kvalitetssäkra intervjuguiden utifrån ett 
antal aspekter, såsom flyt i intervjun och formuleringen av frågeställningar (Bryman & Bell, 
2013). Pilotstudien omfattade ett par respondenter som tidigare varit deltagare i 
Tillväxtmotorn samt två utomstående respondenter vilka fick frågor utifrån intervjuguiden 
och ge feedback kring sin upplevelse. Pilotstudien gav upphov till några förändringar, 
exempelvis ordningsföljden av frågorna, detta för att få ett bättre flyt i intervjun och även för 
att reducera eventuella misstolkningar i frågeställningarna. De förändringar som skett till följd 
av pilotstudien berörde framförallt omformuleringar av akademisk karaktär som försvårat 
besvarandet av frågeställningarna. 
 
Efter val av uppdragsgivare (Tillväxtmotorn) genomfördes också en förstudie i syfte att 
bekräfta att det undersökta nätverket speglade det teoretiska begreppet ’lärande nätverk’. En 
semistrukturerad intervju genomfördes (se bilaga 1) med grundaren av Tillväxtmotorn som 
fick utrymme  att förmedla syftet med Tillväxtmotorn samt ingående beskriva programmets 
utformning.  
 

2.2 Val av metod 
 
Studiens tillvägagångsätt tog utgångpunkt ifrån forskningsfrågorna nämnda ovan (se 1.5) och 
ämnade att undersöka hur småföretag arbetar med kunskapsutbyte i lärande nätverk och 
ämnade även att undersöka varför respondenterna arbetade som de gjorde. Kvalitativ 
forskning ansågs vara lämpligast för att undersöka människors sätt att agera samt varför de 
agerade och av den anledningen valdes kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod i 
studien (Bryman & Bell, 2013). I och med att det var en beskrivande studie och inte en 
förklarande studie så lades ytterligare argument för att kvalitativ forskning var det lämpligaste 
metodvalet (Langemar, 2008). 
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Intervjuformen gav en bra insyn kring respondentens verklighet och var särskilt bra för att 
undersöka deras perspektiv och verklighet vad gäller det undersökta området. En av de 
främsta uppgifterna för forskare under intervjuer är att säkerställa trovärdigheten och kvalitén 
av det som framkommer från respondenten. Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten av 
att validera intervjuer som metodform och att ett lämpligt förhållningssätt för valideringen är 
genom en noggrann utfrågning av respondentens uttalanden och av det som respondenten 
syftar på under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). I ett försök att förhindra eventuella 
misstolkningar från intervjuarens sida, så valdes en semistrukturerad form då denna tillät 
olika följdfrågor (Bryman, 2008). Frågorna i intervjuguiden utformades som ”öppna” i så stor 
utsträckning som möjligt för att få fram respondentens subjektiva mening. Dock valdes ibland 
slutna frågor medvetet, dock med följd av en öppen fråga för att utöka omfattningen av 
svaren, detta för att motverka förutfattade frågor som lätt kan uppstå. Exempelvis: Vad gäller 
kunskapsöverföring finns det några hinder eller problem? Med följdfrågan: Vilka i så fall? 
Intervjun utformades utefter centrala teman i relation till forskningsfrågan och 
operationaliseringen samt delades in i inledande-, mellanliggande- samt avslutande frågor för 
att få ett bra flyt i intervjun (Bryman & Bell, 2013). Vad gäller intervjuareffekter har ingen 
hänsyn vidtagits i huruvida intervjuarnas bakgrund, etnicitet eller kön haft för effekt på 
respondenternas svar. Detta enligt Bryman (2008) då forskning inom området påvisat att det 
är ytterst svårt att särskilja vilka faktorer som inverkat eller inte på de svar som respondenten 
lämnat.    
 

2.3 Urval av respondenter 
 
Samplingstekniken som använts i studien utgjordes av ett målinriktat urval, enligt Bryman 
(2008) beskrivet, ett urval av respondenter som ansågs mest relevanta och överensstämmande 
med de formulerade forskningsfrågorna. Totala urvalet bestod av sex respondenter som 
samtliga ingått i affärsutvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn och tillhörde populationen 
småföretag. Avgränsningen i urvalet utgjordes av homogeniteten att samtliga respondenter 
ingått och fullföljt programmet någon gång under åren 2011 till 2013, men också att 
respondenternas verksamheter tillhörde kategorin småföretag i Eskilstunaregionen. Den 
heterogena aspekten vidtogs i urvalet där det fanns en relativt jämn fördelning mellan kvinnor 
och män, mellan tidigare arbetslivserfarenheter, samt att respondenterna var verksamma inom 
olika typer av branscher. Med hjälp av Tillväxtmotorns databas kunde urvalets ovan nämnda 
kriterier säkerställas. Dessa heterogena aspekter inspirerades av Langemars (2008) 
beskrivning av att vidhålla en distinkt avgränsning i studien, men med en eftersträvansvärd 
heterogenitet för att täcka in de väsentliga aspekterna som kan ha en indirekt inverkan på 
resultatet. 
 

2.4 Intervjuer - datainsamlingsmetod & bearbetning av data 
 
Samtliga intervjuer grundades på ordningsföljden i intervjuguiden och dokumenterades med 
ljudinspelning med hjälp av en diktafon, vilket samtliga respondenter samtyckte till. 
Ljudinspelning är ett centralt verktyg i kvalitativa intervjuer (Bryman, 2008) och valdes i 
syfte att inte behöva ta ställning till eller notera vad som sades, utan istället möjliggöra fokus 
och lägga största möjliga uppmärksamheten till respondenten. Vilket i sin tur gav bättre 
förutsättningar att följa upp eventuella synpunkter som kunde vara av intresse för studien. 
Totalt genomfördes sex semistrukturerade intervjuer, vilka hade en tidsåtgång på mellan 30 
till 40 minuter vardera. Intervjuerna skedde på avtalad plats enligt respondenternas önskemål, 
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varav fem intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser, medan den sjätte skedde 
på Mälardalens högskola. Detta i syfte att ge respondenterna möjlighet till trygghet i en 
obekant situation som kan inverka på dess bekvämlighet vilket i sin tur kunde komma att 
inverka negativt vad gällde respondentens yttrandegrad.  
 
Det dokumenterade materialet transkriberades från ljudformat till textformat för att få en så 
bra översikt som möjligt i bearbetningen av analysen. För att underlätta bearbetningen av 
rådatamaterialet genomfördes en kodning med hjälp av en tematiserad analys av texten enligt 
Langemar (2008). Tematiseringen genomfördes i olika faser, där rådata först transkriberades 
från ljudformat till textformat för att ge en god överblick och lättare förståelse för helheten av 
materialet. Därefter markerades delar av texten som ansågs relevant och som hade förankring 
med forskningsfrågorna (se 1.5), för att sedan sorteras in i olika teman som speglade de 
övergripande begreppen. För varje tema gjordes sedan en genomgång av texten för att sortera 
ut vilka textdelar som hörde samman med vilket tema. Varje tema koncentrerades sedan och 
sammanfattades i en kombination av egna ord och citat vilket utgjorde resultatet av 
datainsamlingen. Den första delen av kodningsprocessen där teman definierades, genererades 
utifrån ett gemensamt arbete, dock genomfördes markeringar och textutdrag först enskilt för 
att undvika färgning av den ena eller andres uppfattning eller tolkning av materialet för att 
sedan jämföras i nästa fas. 
 

2.5 Reliabilitet & Validitet 
 
Begreppen reliabilitet och validitet hör huvudsakligen inte till den kvalitativa forskningen och 
många forskare förespråkar att dessa begrepp endast berör den kvantitativa forskningen. 
Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) förklarar att validitet och reliabilitet är överförbara till 
den kvalitativa forskningen, men att begreppen bör definieras samt förtydligas mer. De 
menade vidare att forskarens förförståelse och medvetenhet kring sin roll är central. Bryman 
och Bell (2013) var tveksamma vad gäller validitet och reliabilitet inom den kvalitativa 
forskningen, eftersom de menade att det inte finns en absolut sanning vad gäller den sociala 
verkligheten. De belyste därför alternativa kriterier för bedömningen av kvalitativa 
undersökningar och delade in de i fyra olika delkriterier vilket var tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Tillförlitligheten innefattade 
forskningsresultatets trovärdighet, det vill säga att forskningen skett i samråd med de riktlinjer 
och regelverk som återfanns, samt att den sociala verkligheten som studerats hade tolkats och 
uppfattats på ett korrekt sätt i enlighet med respondenterna. För att uppfylla det ovanstående 
kriteriet så genomfördes en respondentvalidering med respektive respondent där de fick 
bekräfta att deras verklighet hade tolkats på ett korrekt sätt. Efter respektive genomförd 
intervju kodades det insamlade materialet först för att sedan tolkas, den tolkade versionen 
skickades sedan till respondenterna som fick validera materialet. Huruvida resultatet av det 
tolkade materialet hade sett annorlunda ut är oklart i relation till tillvägagångssättet där 
materialet först hade kunnat tolkas för att därefter kodats. Överförbarhet innebar att 
forskningsresultatet även skall kunna tillämpas i en annan kontext och huruvida detta är 
möjligt är beroende av det empiriska underlagets omfång. För att uppfylla kriteriet 
redogjordes resultatet på ett ingående sätt i syfte att ge läsaren verktyg för att bedöma 
huruvida resultatet var överförbart. Pålitligheten innefattade att forskningsprocessen var 
transparant och att samtliga aspekter redogörs i en omfattande utsträckning. Därav 
redogjordes samtliga delar i metodavsnittet noggrant och beskrev inte endast vad som gjorts, 
utan även varför och hur. Konfirmering innebär att uppvisa en objektivitet i undersökningen, 
för att motverka forskarens inriktning samt värderingar och dess inverkan på studien. Bryman 



	   11 

och Bell (2013) menade dock att en absolut objektivitet inte är möjlig inom kvalitativ 
forskning, då forskare i de flesta sammanhangen har en förförståelse och vinkel för ämnet. 
För att tillgodogöra kriteriet undanröjdes förförståelse samt förutfattade meningar i så stor 
utsträckning som möjligt för att upprätthålla en så god objektivitet som möjligt i studien 
(Bryman & Bell, 2013). De ovanstående kriterierna kunde även relateras till Brymans (2008) 
kriterier, dock benämnde författaren ytterligare ett kriterium som var av vikt för denna studie, 
den interna reliabiliteten. Kriteriet innefattade att forskarnas tolkning och ställningstagande 
till resultatet är jämbördiga och ger därmed en förstärkt intern reliabilitet (Bryman, 2008). 
Genom att ha kodat materialet var för sig medförde det att tolkningen av resultatet upplevdes 
som jämbördigt och stärkte därmed studiens interna reliabilitet. För att ytterligare stärka 
studiens validitet genomfördes en intervju med det undersökta nätverkets (Tillväxtmotorn) 
grundare (Anna Bird), för att på så vis säkerställa att begreppet som använts i studien ’lärande 
nätverk’ var i samstämmighet med vad som undersöktes.  
 
I enlighet med forskningsetiska principer togs hänsyn till samtliga av vetenskapsrådets fyra 
huvudkrav för bedrivandet av forskning. Samtliga respondenter fick möjligheten att samtycka 
till studien samt informerades om studiens syfte och de villkor som gällde för deltagandet. På 
så vis framgick information om att deltagandet var frivilligt samt att respondenten hade rätten 
att upphöra med sin medverkan under pågående studie. Gällande studiens offentlighet och 
sekretess informerades även respondenterna om att dess medverkan var konfidentiell, dels vid 
intervjutillfället och även i det utskickade missivbrevet (se bilaga 2) som respondenterna 
erhöll innan intervjutillfället. Vid dessa tillfällen upplystes även att insamlad data endast 
ämnades användas i forskningsändamål samt att den information respondenterna delgivit 
makuleras efter bearbetningen av data. (Vetenskapsrådet, 2002) 
 

2.6 Metoddiskussion  
Under avsnittet diskuteras valet av metod, intervjuernas tillvägagångssätt, kritiskgranskning 
av urvalet samt en källkritisk diskussion.   

2.6.1 Val av metod 
 
Litteraturgenomgången som genomfördes i studien har inspirerats ifrån Bryman (2008) samt 
Bryman och Bells (2013) narrativa- samt systematiska litteraturgenomgång. Anledningen till 
varför litteraturgenomgången inspirerats av ovanstående två förhållningssätt var av den orsak 
att forskning påvisat att dessa två typer av genomgångar blivit allt mer lika med tiden. 
Litteraturgenomgången har grundat sig i en traditionell narrativ genomgång med ett 
systematiskt tänk, detta i och med att det funnits kriterier för att eventuellt utesluta samt välja 
litteratur och för att processen varit transparent. I ett försök att motverka den kritik som ofta 
lyfts gentemot den narrativa litteraturgenomgången förtydligades kriterier och de tolkningar 
som fastställs i dels litteratursökningsprocessen men även i valet av teori. Valet av litteratur 
utgjordes utefter dess relevans till forskningsfrågorna samt teorin och begreppens trovärdighet 
i forskningsfältet. De teorier som valts har alla en koppling till studiens syfte och kompletterar 
forskningsområdets olika parametrar. Trots att det funnits en strävan efter att använda primär 
litteratur, i syfte att höja trovärdigheten, dock efter reflektion upplevdes sekundär litteratur i 
vissa sammanhang vara mer fördelaktigt, då den ofta modifierat den eventuella kritik som 
ursprungskällan tidigare erhållit.  
	  
Kritik riktas ofta mot kvalitativ forskning, då forskare anser att valet av metod är allt för 
subjektivt och svårt att replikera till skillnad från kvantitativ forskning, eftersom information 
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inte presenteras i samma utsträckning (Bryman & Bell, 2013). De menade vidare att det inte 
förekommer generaliseringsmöjligheter på samma sätt som inom den kvantitativa forskningen 
och att det även förekommer en problematik med den insyn som råder i metoden. Dock 
tillämpades en kvalitativ forskningsmetodik i denna studie, eftersom studien ämnade 
undersöka ett händelseförlopp, det vill säga, inte enbart hur småföretag arbetade utan även 
varför de arbetade på det viset. Om en kvantitativ forskningsmetodik hade nyttjats skulle detta 
ha kunnat medföra att forskningsfrågorna samt syftet inte besvarades i samma utsträckning 
och kunde därmed påverka studiens validitet samt potentiellt inverkat på studiens 
måluppfyllelse (Bryman, 2008; Bryman & Bell, 2013). Med hänseende till studiens resultat så 
upplevdes inte exempelvis en enkät kunna samla in de data som studien genomfört, då redan 
uppställda svarsalternativ troligtvis inte hade gett samma utrymme för respondenternas 
sociala verklighet att yttras. Det upplevdes inte heller sannolikt att respondenterna skulle vara 
beredda att notera längre svar i enkätform, som enkäter ofta åsyftar vid ”öppnare frågor”.  
 

2.6.2 Intervjuer 
 
Omfånget av intervjuer kan kritiseras, då intervjuerna som genomfördes inte var 
djupintervjuer, vilket tenderade att ge en mer utförlig bild av respondentens verklighet till 
skillnad från andra intervjuformer (Bryman, 2008; Bryman & Bell, 2013). Valet genomfördes 
dels ur praktiska skäl då företag och framförallt småföretagsledare ofta upplever tidsbrist och 
har därmed inte alltid utrymme för djupintervjuer. Men även utifrån praktiska skäl vad gäller 
studiens omfång, där djupintervjuer samt dess transkribering, kodning och tolkning inte 
upplevdes rimligt att utföra i relation till studiens tidsomfång och omfattning. Valet av 
tidsomfång per intervju hade även kunnat inverka på huruvida respondenterna skulle kunna 
tänka sig avvara tiden och delta i studien och därmed kunnat bli en potentiell problematik. 
Framförallt upplevdes resultatet ha uppnått en mättnad och huruvida en djupintervju med 
respektive respondent hade tillfört mer resultat är därmed inte självklart. Det fanns möjlighet 
samt tillgång till att bygga vidare på resultatet, där respondenterna stått till förfogande för att 
besvara på ytterligare frågor vid oklarheter, dock har ingen mer insamling av empiri 
genomförts. Eftersom resultatet upplevdes vara tillräckligt mättat, samt att respondenterna 
validerat resultatet och bekräftat en rättvis tolkning av deras verklighet.  
 
Valet av intervjuform grundades i en önskan att förstå respondentens verklighet, efter att ha 
undersökt för- samt nackdelarna med strukturerade samt ostrukturerade intervjuformer så 
upplevdes en semistrukturerad intervjuform kunna besvara forskningsfrågorna på lämpligaste 
sätt. Detta då respondenten dels fick utrymme att lyfta centrala frågeställningar som var av 
vikt för dem, som annars troligtvis inte behandlats i samma utsträckning. Det medförde även 
möjligheten att kunna ställa följdfrågor vid tvetydigheter, detta på grund av att två intervjuare 
deltog vid respektive intervju. Detta innebar att en utav intervjuarna kunde lyssna samt 
fokusera noggrant på respondenten och den andra kunde fokusera enbart på intervjuguiden 
vilket gav utrymme för den andra intervjuaren att ställa följdfrågor som troligtvis inte 
uppmärksammats av den som ställde frågorna. Eftersom intervjuformen inte var strukturerad 
medförde det att två kunde intervjua respondenten utan att ha försämrat intervjusituationen, 
då en semistrukturerad intervjuform beskrivs som en informell typ av intervju enligt Bryman 
(2008); Bryman & Bell (2013). En strukturerad intervjuform kan i vissa situationer övergå till 
att bli alltför styrd, vilket kan ha en inverkan på respondentens svar, samtidigt som en 
ostrukturerad intervju kan troligtvis bli alltför delad. Trots att en semistrukturerad intervju kan 
vara svår att replikera upplevdes intervjuformen vara lämpligast för studien och dess 
omfattning (Bryman, 2008; Bryman & Bell, 2013).  
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En intervjus genomförande skiljer sig emellertid trots att de som intervjuar haft tillgång till 
samma intervjuguide vid tillfället, detta härrör dels från intervjuarens men även respondentens 
skiljaktigheter vid de olika tillfällena. Valet av en semistrukturerad intervjuform tillät att 
intervjun kunde styras utav respondenten och de områden de belyste. Langemar (2008) 
menade att det centrala i kvalitativa intervjuer var förhållningsättet snarare än de 
frågeställningar som ställdes, detta eftersom materialets innehåll belystes som viktigare än att 
frågeställningarna var exakt likadana i respektive intervju. Ett exempel på ett område som inte 
fanns med i intervjuguiden, men trots detta berördes av samtliga respondenter var området 
tillit, vilket även återspeglas i resultatet.  
 

2.6.3 Urval av respondenter 
 
Antalet respondenter styrdes av huruvida uttömmande informationen eller data varit. Där 
initialt fyra respondenter valdes för att därefter kompletteras med ytterligare två respondenter, 
vid detta tillfälle upplevdes resultatet vara mättat och därmed genomfördes inte ytterligare 
intervjuer. Denna studie har omfattat ett mindre antal respondenter (sex stycken), men som 
dock upplevs som representativt eftersom det förekom en stor variation bland dels branscher, 
men även erfarenheterna bland respondenterna som deltog i studien. Vid en första anblick av 
resultatets tabell så återfinns en intressant kombination av ett antal olika branscher och 
erfarenheter, dock vid en andra anblick av resultatet så blir det märkbart att respondenterna 
tycks ge liknande svar. Detta skulle kunna härröra från att dels intervjuguiden behandlat för 
snäva frågeställningar, men det kan även vara så att respondenterna upplevde liknande 
företeelser. Det kan även härröra från den kultur som råder i Sverige, där förhandlingar och 
möten ofta behandlar en konsensusform, vilket även kan ha varit den rådande kulturen i detta 
lärande nätverk.  Kvalitativ generaliserbarhet är något som omdiskuterats, huruvida det är 
möjligt eller inte att applicera det från en kvalitativ studie. Dock menade Langemar (2008) att 
det är nog så viktigt att diskutera generaliserbarheten även ur ett kvalitativt perspektiv, genom 
att bedöma huruvida resultatet kan generaliseras till den studerade populationen. Utifrån att 
urvalet bestod av ett mindre antal respondenter (sex stycken) kunde det tyckas vågat att påstå 
att dessa förmådde att representera hela populationen småföretag i Eskilstuna regionen eller 
än mer utvidgat till småföretagsverksamheter generellt. Dock kan det spekuleras att det ändå 
kunde finnas en sådan tendens, då samtliga respondenter påvisade ett resultat som var i 
samstämmighet med ett specifikt problem som i studien framkommit begränsande utifrån ett 
innovationsperspektiv. Det understödjs också av de teorier som bekräftar problematiken och 
som uppmuntrar till förbättring av organisationers innovationsförmåga i relation till en 
värdesättning av lärande och kunskap. 
 
Langemar (2008) påvisade att valet av respondenter skulle förankras till ett tidsomfång som 
inte var allt för långt tillbaka, det vill säga att ämnet som ämnades utforska fortfarande var 
något som var aktuellt för respondenterna. De respondenter som omfattats i denna studie har 
dessvärre deltagit i Tillväxtmotorn för ett antal år sedan, vilket haft en inverkan på deras 
minnesbild. Vissa respondenter uttryckte svårigheter med att minnas vid vissa frågeställningar 
under intervjutillfällena och har även haft svårt att förhålla sig till när 
organisationsförändringar genomfördes, om det var under Tillväxtmotorns tid eller innan samt 
efter. Av denna anledning hade det varit mest fördelaktigt att ha valt respondenter endast 
under åren 2012-2013 alternativt följt ett antal respondenter som deltar i dagsläget, dock hade 
det troligtvis varit svårt att se resultat av utbytet efter en sådan kort tid.  
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2.6.4 Primär källkritik  
	  
Variation, innehållsrikedom och tolkningsbarhet i data är tre faktorer som lägger grunden för 
kvalitativ representativitet. Det innebär att urvalet måste tillföra data som ger en representativ 
bild av det som undersöks och har en inverkan huruvida resultatet uppnår en god validitet 
(Langemar, 2008). Frågan som bör besvaras är därmed om urvalet gett värdefull 
informationen om det undersökta området i populationen? För att besvara frågan diskuterades 
urvalet utifrån fyra dimensioner, vilka är direkta faktorer, indirekta faktorer, urvalets skevhet 
samt lämplighet för metoden.  
 
Utifrån de direkta faktorerna kunde det utläsas att den population som valdes för studien 
också ansågs vara den mest relevanta för det undersöka området, lärande nätverk. Även om 
samtliga av respondenterna hade liknande typ av befattning så kan andra faktorer haft en 
indirekt inverkan. Den information som utsagts av respondenterna kan ha skiljts sig åt dels 
vad gäller könsskillnaden mellan kvinnorna respektive männen i studien. Det framgick också 
att de hade olika bransch- och arbetslivserfarenheter vilket kan ha haft en indirekt inverkan 
vad gäller skillnader mellan den verbala förmågan, tidigare kunskap och intresse för ämnet 
vilket i sin tur kunde inverkat på innehållsrikedomen i den information som gavs. Även att 
respondenterna hade deltagit i programmet vid olika tillfällen kan också ha haft en sekundär 
inverkan på data som samlats in, då det för vissa respondenter gått en längre tid sedan 
deltagandet, medan det för andra var en relativt färsk erfarenhet. Därmed kan lämpligheten 
för metoden ifrågasättas då tidsaspekten i fråga om hur pass mycket distans respondenterna 
fått från dess medverkan i Tillväxtmotorn, samt hur mycket det påverkat tillgängligheten till 
information utifrån vad respondenterna mindes i efterhand kan ha haft en inverkan på 
resultatet. Vilket också kan ses som en anledning till att resultatet inte vart så omfattande som 
förväntades. Respondenterna hade därmed eventuellt gett en än mer innehållsrik data om 
urvalet baserats endast på en deltagandegrupp och som nyligen hade avslutat programmet och 
på så vis hade aktuella och färska erfarenheter från utbytet i Tillväxtmotorn. Data hade för 
avsikt att delge information om den population som undersökts och kan anskaffas från andra 
källor än från det representerade urvalet (Langemar, 2008). Studien understödjs därför med 
data från teoretiska källor för att i ett försök kompensera för det resultat som i diskussionen 
framgått haft vissa till synes bristfälligheter. Då ämnesområdet som undersöktes visade sig 
vara något distanserat från vad urvalet av respondenter dagligen arbetat med utgjorde det 
förmodligen den största orsaken till resultatets bristfälligheter. Därmed täckte teori in för 
bristerna genom att bekräfta och förklara varför småföretag tycks undvika eller inte prioritera 
ett arbete av det slaget. Skevheten i urvalet har tidigare diskuterats (se 2.3 urval av 
respondenter) och har utgjorts ur ett medvetet val att balansera avgränsning och indirekta 
faktorer i urvalet för att på så vis uppfylla ett resultat som täcker in det huvudsakliga området, 
men med hänsyn till indirekta faktorer. 
 

2.6.5 Sekundär källkritik  
 
Demings cirkel, även kännetecknad som PDCA-cykeln, har modifierats av ett flertal forskare, 
då den inte ansågs kunna uppvisa de sekventiella delarna av förändringsprocesser i den 
utsträckning som den krävs (Platje & Wadman, 1998; Singh, 2013). De potentiella problem 
samt hinder som skulle kunna uppstå i en förändringsprocess och inverka på medarbetarna var 
något som Deming, menade tillhörde ledningens ansvar. Deming åsyftade därför att PDCA- 
cykeln fördelaktigt kunde användas som ett verktyg i förändringsledningens olika faser för att 
understödja ledningens arbete (Singh, 2013). Ett flertal forskare har sedan Demings cirkel 
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först uppkom testat, utvärderat och utvecklat modellen mellan åren 1950-1993. Deming har 
själv utvecklat den ursprungliga versionen mellan åren 1986 - 1993, där de huvudsakliga 
användningsområdena för teorin främst var relaterade till lärande, experimentering och 
implementering (Moen & Norman, 2010). Bland annat har cykeln utvecklats till åtta olika 
steg i projektledningssyfte, där faserna som belyser hinder och problem har integrerats med 
modellen ur ett management perspektiv (Platje & Wadman, 1998). Forskare menade att 
PDCA cykeln än idag är relevant och att den fortsätter att forskas kring och bearbetas (Moen 
& Norman, 2010). I denna studie genomförs ingen större fördjupning kring 
förändringsledning eller dess process, utan snarare belyses förändring utifrån perspektivet 
kunskapsöverföringen och dess implementering. På detta vis integreras modellen tillsammans 
med andra teorier, såsom exempelvis Szulanskis (2000) teori kunskapsöverföring som 
erhåller ett omfattande perspektiv på de hinder och den problematik som kan uppstå i de olika 
faserna, därmed kompenseras bristfälligheterna i PDCA-modellen. 
 
Tuckman’s modell;’forming-storming-norming-performing’ hade i och med det växande 
behovet av fungerande arbetsgrupper under 1890-talet blivit en av de mest välkända och 
omtalade modellerna inom organisationsteorin. Dock hade modellen under den tiden 
ifrågasatts utifrån dess generaliserbarhet och beprövades upprepade gånger i olika 
forskningsansatser. Därefter blev modellen offentlig listad som en av de mest använda och 
citerade modellerna inom grupputvecklingsteorin (group development theory) både utifrån att 
forskare byggt vidare på den, men också genom att försöka motbevisa den. I början av 2000-
talet användes modellen ur ett brett perspektiv gällande olika konstellationer av grupper och 
team, modellen öppnade upp gränserna mellan samtalsämnet emellan akademi och praktik 
och påvisades ha den största styrkan i att just vara ett enkelt appliceringsverktyg ur ett 
praktiskt perspektiv. Dagens modeller inom gruppbildning påvisade dock ett bredare 
perspektiv och uppvisar en komplexitet som inte kan beskrivas i en enkel modell som 
Tuckman´s. Där inkluderas djupare diskussioner om gruppdynamiken, men också externa 
faktorer som inverkar på en grupps utveckling. Nackdelen med den komplexitet som dagens 
forskning behandlar är dock att den också följs av en komplex applicerbarhet och kan på så 
vis inte ställas emot enkelheten i Tuckman´s modell. Avslutningsvis lever Tuckman´s modell 
kvar efter 45 års värdeskapande forskning inom grupputvecklingsteorin och Bonebright 
(2010) menade vidare att det också är något som fortfarande har tyngd gentemot dagens 
forskning. I och med att denna studie inte behandlade gruppkonstellationer ur ett bredare eller 
mer ingående perspektiv utan snarare utgick från att mäta gruppfaktorer utifrån ett objektivt 
och översiktligt perspektiv så ansågs Tuckman´s modell vara den mest lämpliga, samt att den 
var samstämmig med huruvida en gruppkonstellation mäts i det lärande nätverket, 
Tillväxtmotorn. Enligt Bonebright (2010) hade Tuckman´s modell omfattande citeringar och 
är idag i enlighet med Google scholar citerad 1973 gånger.  
 
Kolb’s erfarenhetsbaserade lärcykel har i mångt och mycket kritiserats utifrån olika 
perspektivbildningar och gett upphov till utvecklingsbehov. Samtidigt som teorin har 
ifrågasatts stödjs den också av ett flertal forskare. I enlighet med Google Scholar kan kritiken 
diskuteras och ställas emot den totala citeringen av modellen på 27175 gånger, vilket är 
omfattande och kan tala för sig självt. Den främsta invändningen mot teorin var att den inte 
höll utifrån de olika lärstilarna i relation till lärcykeln. Dock ansågs styrkorna ligga i att 
modellen uppvisar avgörande steg i en lärprocess samt att den ses som ett verktyg för att 
medvetengöra och förbättra individens personliga utveckling. Denna kritik stödjer också de 
delar av lärprocessen som diskuterats i studien, då det är lärprocessens faser som belyses men 
inte i relation till lärstilarna. Det vill säga individers (respondenterna) lärande utifrån de fyra 
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delarna av lärcykeln erfarenhet, reflektion, konceptualisering och experimentering och 
benämns utifrån att det sker enligt processen snarare än hur det sker (Garner, 2000). 
 
Modellen som Svensson et al. (2001) framtagit och som studien dels utgår ifrån, härstammar 
från Dewey´s modell över reflekterat lärande och ses därmed som en modifierad variant av 
den. Dock fanns ännu bara en utvärdering av modellen ifrån författarnas synvinkel, vilka 
påstår att modellen fungerat väl. Trots eftersökningar av eventuella motsägelser eller 
revideringar av Dewey´s eller Svensson´s et al. (2001) modeller har inga sådana källor 
påträffats, vilket därmed medfört en svårighet i att säkerställa källans tillförlitlighet utöver 
författarnas positivism gentemot modellen.    
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  3. Teoretiskt ramverk 
 
Under följande avsnitt presenteras studiens utgångspunkter utifrån dess relevanta teoretiska 
ramverk. Läsaren får under detta avsnitt en översikt av forskningsområdets relevanta teorier 
samt begrepp.  

3.1 Data, Information och Kunskap 
 
Filstad (2012) belyser en problematik med att många människor ofta förhåller sig till 
information och kunskap som om de vore synonyma. Filstad (2012) menar att information är 
kontextberoende där text och siffror utgör data men att det är själva sammanhanget som 
skapar informationen. Data blir således inte information förrän data försätts i någon typ av 
meningsskapande situation. Kunskap uppstår sedan då informationen integreras med 
erfarenheter samt reflektioner, därmed är det människor som transformerar information till 
kunskap och på detta vis särskiljs dessa begrepp (Filstad, 2012). Davenport och Prusak (2000) 
belyser likt Filstad (2012) att data är objektiv fakta som sedan omvandlas till information då 
individer skapar mening av detta. Davenport och Prusak (2000) menar vidare att 
informationen transformeras till kunskap genom reflektion och genom att applicera 
informationen i relation till erfarenheter, genom exempelvis: 
 

• Jämförelse: hur denna information förhåller sig till andra tidigare situationer. 
• Konsekvenser: vad informationen kan leda till för beslut samt handlingar. 
• Kontakter: på vilket sätt denna information kan relateras till andra i omgivningen. 
• Dialoger: vad andra har för synpunkter vad gäller denna information (Davenport & 

Prusak, 2000).  
 

3.2 Lärande nätverk 
 
Nätverk beskrivs enligt Aldrich & Dubini (1991) som mönster av relationer mellan individer, 
organisationer samt grupper och anses vara ett viktigt verktyg för entreprenörer som avser att 
maximera sin tid och sitt handlingsutrymme. Bessant, Alexander, Tsekouras, Rush och 
Lamming (2012) menar trots att lärande nätverk ses som ett framgångsrikt verktyg för 
organisationers innovationskapacitet, så upplever författarna att det fortfarande råder 
bristfälligheter gällande förståelsen om hur en sådan aktivitet underlättar för lärande, åsyftat 
på att uppnå innovation. De menade vidare att det finns ett behov av en mer ingående 
forskningsansats kring lärandet i nätverk, för att på så vis skapa bättre förståelse av det som 
finns innanför den ’svarta boxen’ i nätverks lärande och på så vis är det svårt att använda 
nätverksaktiviteter till dess fulla potential. Brett, Mullally, O`Gorman & Fuller-Love (2012) 
menar vidare att nätverk är en frivillig aktivitet som innefattade en samling individer som 
träffas och har ett gemensamt syfte, vilket även Svensson et al (2012) bekräftar. Enligt 
Hasselberg & Petterson (2006) delas en samsyn av nätverkets uppbyggnad, vilket innefattar 
kollektiva utbyten med andra externa aktörer.  Forskning visar att nätverk gynnar småföretag 
dels ur kostnadssynpunkt, men även utifrån effektivisering genom lärande. För att 
småföretagsledare skall lära sig som mest menar Brett et al. (2012) att det finns en optimal 
metod, nämligen erfarenhetsbaserat lärande. Detta eftersom dessa individer ofta har byggt upp 
en kunskapsbas utifrån tidigare erfarenheter entreprenör eller företagsledare, till skillnad från 
de större företagen. Författarna menar vidare att småföretagare ofta fokuserar på den dagliga 
driften av verksamheten till skillnad från de större företagen som fokuserar mer på strategiska 
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frågor och därav kan småföretag gynnas mer av erfarenhetsutbytet (Brett et al., 2012). 
Nätverk finns i många olika konstellationer och med många olika syften och i denna studie 
berörs konstellationen lärande nätverk utifrån Bessant och Tsekouras (2001) definition.  
  
 

”A network formally set up for the primary purpose of increasing knowledge.” 
(Bessant & Tsekouras, 2001, s. 88). 

 
Ovanstående citat summerar definitionen av lärande nätverk enligt Bessant och Tsekouras 
(2001). De menade vidare att ett lärande nätverk även bör innefatta en rad olika komponenter 
för att kunna klassificeras under denna definition. Nätverket som skall vara etablerat, formellt 
och definierat skall även ha ett syfte samt mål som omfattar lärande och kunskapsspridning. 
Det förekommer även strukturer och olika begränsningar vad gällde deltagandet i nätverket 
och processerna som fortskrider bör även med fördel täcka in lärcykelns olika faser samt steg. 
Slutligen skall nätverkets output återföras till det fortskridande arbetet i nätverket (Bessant & 
Tsekouras, 2001). Utifrån det underlag som erhållits (intervju med grundaren till konceptet 
Tillväxtmotorn, olika utvärderingsrapporter, observation under ett antal träffar i nätverket 
samt intern dokumentation som berör syftet och bakgrunden) har Tillväxtmotorn kunnat 
definieras som ett lärande nätverk i enligt med Bessant och Tsekouras (2001) komponenter. 
Tillväxtmotorn är ett etablerat, formellt och definierat nätverk med syfte att öka 
lärandet/kunskapen hos deltagarna. Nätverket har begränsningar i form av gruppomfång och 
täcker lärcykelns samtliga faser genom att aktivt arbeta med erfarenhetsutbyte samt 
möjliggöra för utrymme av reflektion och experimentering i nätverket. Deltagarnas framsteg 
och nya erfarenheter samt lärdomar förs sedan tillbaka in i nätverket för att stimulera 
kunskapsspridning och lärande i nätverket. Tillväxtmotorns lärprocess grundar sig i vad Cho 
och Egan (2013) förklarar som Action Learning, vilket är en process som kombinerar 
problemlösning och handlingsbaserat lärande, där individer gemensamt i grupp löser 
organisatoriska utmaningar som individen sedan bör testa samt även implementera i sin egen 
verksamhet. Författarna menade att; ”There is no action without learning and there is no 
learning without action” (Cho & Egan, 2013, s.185) och därav är det centralt att individer 
verkligen testar de lärdomar som framkommer och reflekterar kring sina erfarenheter.   
 
Enligt Tuckman och Jensen (1977) så genomgår en grupp tre olika faser innan de uppfyller 
den slutgiltiga fasen och dessa beskrev dem som: Forming- Storming - Norming - Performing. 
Dessa faser kan liknas med de faser som grupperna i Tillväxtmotorn genomgår, där Forming- 
fasen innefattar att gruppen fortfarande befinner sig i ”lära känna fasen” vilket brukar 
kännetecknas av att medlemmarna kommer väl överens med varandra. När deltagarna övergår 
till Storming- fasen så vågar de flesta uttrycka sina åsikter, trots att de kan i vissa 
sammanhang vara kontroversiella. Därefter övergår gruppen till Norming - fasen, där gruppen 
börjar utveckla en tillit och har blivit vana vid varandra för att till sist övergå till den 
slutgiltiga fasen vilket är Performing - fasen. I denna fas har gruppen tillit för varandra och 
där fokuserar gruppen på att lära och utvecklas tillsammans. Yang, Fang, Fang, Chou (2014) 
menar att tillit spelar en signifikant roll i relationer och dess kunskaps- samt 
informationsdelning.  
 
Utifrån Svensson et al. (2001) tolkas lärande nätverk synonymt med vad dem benämner som 
utvecklingsnätverk. Författarna beskriver denna typ av nätverkskonstellationen som en extern 
utvecklingsorganisation där deltagarna avser att kollektivt utbyta erfarenheter sinsemellan. 
Erfarenhetsutbytet har i längden som syfte att stärka de enskilda organisationerna genom dess 
förmåga att strategiskt och reflektivt arbeta med den organisatoriska utvecklingen utifrån det 
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kollektiva utbytet. Begränsningar i nätverk är dock att de som deltar är de som får störst nytta 
av aktiviteten, vilket också avgörs då utbytet ofta tenderar att stanna på en individuell nivå.  
Författarna menar att trots att individuell utveckling är viktigt, så skall just den delen av 
utbytet ses som en del av utvecklingen som individen ”får med på köpet” och att deltagande i 
lärande nätverk främst åsyftar till utveckling på organisatorisk nivå. För att utvecklingen skall 
ske i rätt riktning måste utbytet med den externa utvecklingsorganisationen integrera med den 
interna organisationen, vilket enligt Svensson et al. (2001) kräver både ett för- och efterarbete 
gällande nätverksaktiviteterna, samt att ledningen stödjer och utför ständiga utvärderingar.  
      
Enligt Svenssons et al. (2001) studie påvisades att förändringar och utveckling uppkommer 
från olika förhållanden, men främjas särskilt i situationer där individer får interagera med 
andra individer som befinner sig i liknande situationer. Dock främjas dessa aspekter främst 
när individerna kan dela olika perspektiv och erfarenheter samt när de får inblick i hur andra 
organisationers arbete och klimat uttrycker sig (s.k. bechmarking). Utveckling ter sig med 
andra ord genom intryck från andra individer och organisatoriska miljöer. För att vidhålla och 
dra störst nytta av ett sådant utbyte presenterade Svensson et al. (2001) en modell över en 
utvecklingsinriktad lärprocess i nätverkssamarbeten som beskrivs nedan. 
 
Lärprocesser triggas ofta igång av att gamla rutiner inte längre fungerar och att en åtgärd 
behöver genomföras för att skapa förändring, vilket i sin tur handlar om att bryta ett invant 
mönster. Denna förändring introducerar lärprocessens första steg, att (1) bryta ett 
vanemönster, vilket kan härleda från impulser av andra företags organisering, strukturering 
eller ledningssystem. Det handlar om att identifiera ett konkret problem som skapar en 
motivering till att initiera en förändringsprocess. Den andra delen av den inledande fasen 
handlar om att (2) definiera problemet, vilket kräver en analys av det egna företaget för att 
finna kunskapsluckor som ger uttryck för utvecklingsbehov. Analysen kan företrädelsevis 
hanteras i nätverksgrupper där olika perspektivbildningar och kompetenser kan stimulera till 
lärande och nya problemområden. Svensson et al. (2001) poängterar perspektivrikedomen i 
denna fas som en av de främsta utvecklingsresurserna för individer och dess organisationer.     
 
Utveckling kommer dock med långsiktighet och varaktiga förändringar och kräver därmed en 
djupare förståelse. I det tredje steget beskrivs därav det (3) analytiska perspektivet av 
problemet som innefattar en noggrann analys där problemet ställs inför de olika kontexterna 
som problemet berördes av, för att på så vis skapa en djupare och bredare förståelse för hur 
det inverkade på organisationen. Analyser sträcker sig över tid, därför är bland annat 
uppföljning en viktig aktivitet i en nätverksgrupp. Där lyfts de enskilda organisationernas 
analytiska arbete fram utifrån de förändringar som gjorts och utvärderas sedan i diskussion 
med gruppen för djupare analys. Nätverket fungerar på så vis som stöd i utvecklingen av nya 
system och verkställandet av rutiner i syfte att skapa förståelse för hur utvecklingsarbetet ska 
bedrivas och utifrån det skapa målsättning och strategier för arbetet. Parallellt med 
grupprocessen kan även annan extern kompetens (konsulter, forskare, etc.) tillföras i nätverket 
då det ses främja arbetet inom nätverket. Det externa utbytet tillsätts förslagsvis för att 
upplysa om olika metoder och ge nya kunskapsvinklar eller för att ge inspiration.  
 
Utifrån lärprocessen visar det sig vara till fördel att deltagarna gemensamt tar fram underlag i 
form av ”manualer” för det kollektiva arbetet. Dokumentationen ger upphov till reflektion, 
vilket i sin tur ger stimulans till lärande (Svensson et al., 2001). ”Det står också klart att 
möjligheterna till erfarenhetsutbyte och reflektion är avgörande för lärande, och därmed är 
reflektionen själva bro mellan erfarenhet och lärande (Filstad 2012, s. 77). Det är också av 
vikt att deltagarna skaffar sig en (4) helhetssyn av utvecklingsarbetet, det vill säga hur de 



	   20 

olika delarna i en organisation hör samman i relation till varandra samt vilka förutsättningar 
som finns. ”Ett utvecklingsinriktat lärande förutsätter att en individ får vara med i hela 
lärcirkeln – inte bara i problemdefinieringen, utan även i analysen och i att skapa en 
helhetsförståelse” (Svensson et al. 2001, s. 90). Utgångspunkten i lärprocessen behandlar 
John Deweys formulering av ”learning-by-doing” och baseras därför utifrån praktik snarare 
än teori. Slutfaserna i lärprocessen behandlar därmed praktiska förändringar genom handling 
och lärande med hjälp av ”trial and error”. Samtliga steg i processen måste varvas med (5,6) 
praktiskt handlande, uppföljning och utvärdering för att lärprocessen skall initieras i 
verksamheten, men också utöver det är det viktigt att det finns en lyhördhet och kännedom 
om hur utvecklingen sker inom nätverket. Personlig kontakt och interaktion i det lärande 
nätverket kan därför i vissa fall även väga tyngre än en välskriven dokumentation, idealistiskt 
är därmed en kombination av dessa två faktorer. Att praktiskt omvandla det erhållna utbytet 
handlar i regel om att överföra nätverksutbytet till den egna verksamheten samt skapa 
delaktighet hos de berörda inom den. Författarna betonade särskilt vikten av att bygga 
kunskapsförankringen utifrån involvering av den interna organisationen och inte endast 
grunda den på information. Förutsättningarna skiljer sig utifrån företagets storlek, där större 
företag har svårigheter med genomförandet av förändringar, medan mindre företag har 
bristfälligheter vad gäller tid och resurser. Överföringen förutsätter dock att organisationen 
prioriterar och avsätter tid för att möjliggöra denna process. 
 

 
Figur 4 - En utvecklingsinriktad lärprocess i ett nätverkssamarbete, hämtad från: Svensson et 
al. (2001). 
 

3.3 Lärande 
 
Det har och förekommer än idag mycket forskning inom området lärande, där forskare inte är 
helt överens inom området. Vissa argumenterar att erfarenhet är det enda som krävs för 
lärande, medan andra menar att lärande är en pågående process i nära relation till de 
erfarenheter som vi människor har (Beckman & Berry, 2007). Större delen av den tidigare 
forskningen inom forskningsfältet för lärande har särskilt undersökt individens lärande, men 
har på senare tid skiftat fokus mot lärande organisationer. Bessant och Tsekouras (2001) 
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menar att individen genomför lärprocessen, men att det är organisationen som skapar 
kontexten som individerna befinner sig inom och har därmed en inverkan på processen 
(Bessant & Tsekouras, 2001; Bessant et al., 2012).  
 

3.3.1 Individens lärande 
 
Det vanligaste sättet att lära är enligt Argyris och Schön (1996) genom anpassning, det vill 
säga, att göra en single-loop. Individer gör ofta en så kallad single-loop när dess handlingar 
inte stämmer överens med det som avses uppnås. Genom att använda den kunskapsbas som 
individen besitter justerar denne handlingen för att på så vis anpassa den till det avsedda 
målet. Dock räcker inte alltid den befintliga kunskapsbasen till, vilket leder organisationer och 
individer till att hantera ett mer radikalt lärande. Den typen av lärprocess kallas double-loop 
learning och kräver ett reflekterande stadie i syfte att skapa förändringar av den befintliga 
kunskapsbanken, vilket reducerar tidigare grundläggande föreställningarna. Processen 
initierar därmed relevanta åtgärder och handlingar som leder till nya arbetssätt (Argyris & 
Schön, 1996). På samma sätt kan assimilation och ackommodation beskrivas parallellt med 
ovanstående lärprocess. Ackommodation, likt single-loop innebär att en individ eller 
organisation använder det befintliga tankeschemat, men genom nya påträffade erfarenheter 
utvecklas tankestrukturen och blir på så vis både starkare och bättre. Assimilation innebär 
precis som double-loop och till skillnad från single-loop att individen eller organisationen 
ändrar sitt tankeschema genom att istället utveckla nya tankestrukturer genom de nya 
erfarenheterna och på så vis upptäcker nya sätt att tänka och lösa problem, etc. (Karlsson, 
2012). Det lättaste sättet att lära visar sig enligt Reagans och McEvily (2003) studie vara 
genom att kunna associera ny kunskap med redan känd kunskap, d.v.s. att ackommodera 
(single-loop). Det anses därför enligt författarna vara lättare att överföra kunskap om det finns 
en koppling mellan källans kunskap och mottagarens kunskap (Reagans & McEvily, 2003). 
 
Flertalet forskare menar att läroprocessen är komplex och att den inte sker per automatik utan 
kräver ett antal premisser, såsom individens motivation, som organisationer ibland omedvetet 
kan förhindra med exempelvis sin organisationskultur (Bessant & Tsekouras, 2001). Kultur är 
centralt i organisationer och därmed inget som kan tas på, utan uttrycks i handlingar, 
värderingar och symboliska mönster som de olika medarbetarna uttrycker (Alvesson & 
Sveningsson, 2012). Om denna kultur är tillräckligt stark bland medarbetarna och om lärandet 
värderas högt kan det ge upphov till lärande organisationer, där ackommodationens lärande 
styr medarbetarnas beteende utefter den befintliga kulturen (Bessant & Tsekouras, 2001; 
Svensson et al., 2001). Kolbs (1984) lärcykel baseras på erfarenhetsbaserat lärande inom fyra 
olika faser som innefattar ett engagemang att uppsöka nya erfarenheter, att reflektera över 
dessa erfarenheter ur fler perspektiv, generera begrepp som bildar betydelsefulla teorier kring 
reflektionerna samt att använda dessa teorier som grundstenar för kommande beslutsfattning 
och problemlösning. Om individer inte följer samtliga steg menar Kolb (1984) att ett 
fullständigt lärande inte kan ske och detta är vad Bessant och Tsekouras (2001) menar med att 
organisationer ibland omedvetet kan förhindra medarbetares inlärning, då de anställda inte 
alltid har möjlighet för reflektionstid bland annat, vilket är ett viktigt processteg i lärcykeln. 
Det uppstår även problematik med organiseringen och igångsättandet av de nyskapade 
lärdomarna och färdigheterna. Författarna formulerade en tabell som omfattade de största 
barriärerna för lärande i organisationer, se tabell 1 (Bessant & Tsekouras, 2001). 
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Barriärer för lärande Det underliggande problemet 
Brist av faktorer som främjar lärcykeln Uppfattningen eller reaktionen som innefattar 

förändring är för svag. Individerna kan vara i 
förnekelse eller missförstå 

Brist av struktur och oförmåga att lära sig  En saknad av stödjande strukturer och 
processer 

Kunskap befinner sig i omedvetet tillstånd En saknad av mekanismer som fångar upp 
kunskap 

Lärandet sker sporadiskt vid få tillfällen En saknad av mekanismer för att möjliggöra 
lärande 

 
Tabell 1 - Barriärer för lärande i organisationer och dess underliggande problem, modifierad 
modell (Bessant & Tsekouras, 2001). 
 

3.3.2 Kunskapsöverföring och kunskapsförsörjning 
 
Hamrefors (2009) påvisar vikten av kunskapsförsörjning och hur detta både behandlar 
förmågan att finna rätt kunskap samt integrera kunskapen i processer i den egna 
organisationen för att skapa mervärde. Författaren menar dock att det mest grundläggande i 
kunskapsöverföringsarbetet innefattar att skapa en tillgänglighet för medarbetarna, för att 
delvis skapa transparens men även effektivisera processen. Författaren föreslår ett kunskaps-
söksystem som en lösning på att skapa en tillgänglighet för medarbetarna, där systemet väger 
upp de svagheter som återfinns i organisationen. En annan metod för att arbeta med 
kunskapsförsörjningen är genom att aktivt arbeta med externa nätverk, där relationerna utgör 
kunskap som färskvara och därmed möjliggör att organisationen kan ligga i framkant. Det är 
dock även viktigt att arbeta med de interna operativa kunskapsnätverken i relation till det 
externa nätverket för att bygga en egen kunskap i organisationen. Det Hamrefors (2009) 
menar är att när de externa nätverken och de interna operativa nätverken möts i 
organisationen så skapas en bred kunskapsbas med en fördjupning av färskvara-kunskap, 
vilket i sin tur ger upphov till en kaosteoretisk grund, som framkallar utveckling av kunskap 
som är influerad av kreativitet och innovation (Hamrefors, 2009). 
 
Easterby-smith, Lyles och Tsang (2008) menar att när extern kunskap kommer in till en 
organisation så är kraven att den mottagande organisationen har förmågan att absorbera och 
överföra kunskapen för att den skall tillgodogöras och skapa nytta. Absorbering av kunskap 
behandlar organisationers förmåga att se värdet i ny kunskap, vilket styrs av organisationens 
kultur, tidigare erfarenheter samt dess kapacitet att bevara kunskap. Den absorberande 
kapaciteten och den interna överföringskapaciteten är relaterade till varandra i den benämning 
författarna menar att organisationer som har förmågan att absorbera extern kunskap bör 
företrädelsevis också ha kapaciteten att sprida kunskapen inom sin organisation. Motivation är 
dock en viktig faktor hos båda parter vad gäller absorption och kunskapsöverföring. Det 
åligger främst i mottagarens intresse att få tillgång till kunskap, men också i fråga om 
givarens vilja och motivation till att lära ut och att mottagaren i sin tur ser värdet av den 
kunskapen. Kunskapsöverföring beskrivs som en tvåvägskommunikation och är därmed en 
ömsesidig process mellan givaren och mottagaren i ett delat lärande (Easterby-Smith, Lyles & 
Tsang, 2008). ”The best teachers are often the best learners” (Easterby-Smith et al., 2008, s. 
678). Kunskapsöverföring mäts på olika sätt, men främst utifrån organisationens innovativa 
förmåga samt förändring av kunskap och prestationsförmåga. Relationen emellan 
nätverksparterna har också en stor betydelse, då en bra relation ger uppkomst till tillit i en 
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grupp, vilket ses som en viktig komponent i utvecklings- och förändringsarbeten som vilar på 
osäkerhet och kräver tillit för att genomföras. Förändringar föds av att ny kunskap uppstår 
vilket med fördel sprids i större utsträckning i en grupp som har ömsesidig tillit. Andra 
positiva effekter för kunskapsöverföring är också att det finns ett strategiskt synsätt hos de 
enskilda organisationerna där kunskap värderas högt och oavsett kunskapsvärdet ses det som 
en viktig faktor för kunskapsspridning. Bell och Zaheer (2007) menar avslutningsvis att en 
lyckad kunskapsöverföring också är relaterat till ökade prestationer inom en organisation samt 
förankrad till dess innovativa förmåga.   
 

3.3.2.1 Kunskapsöverföringsprocessen 
 
Szulanski (2000) beskriver kunskapsöverföring som en kunskapsprocess som omformar nya 
uppsättningar av rutiner till nya format i organisationen. Processen är framtagen för att påvisa 
svårigheten med överföring, men också för att ge bättre insikter för det organisatoriska arbetet 
som förankras med kunskapsöverföring och på så vis ge underlag för samt skapa mekanismer 
som stödjer sådant kunskapsarbete. Mottagaren av kunskap bör enligt författarna ha 
motivationen och viljan att söka efter ny kunskap vilket också styr i vilken grad mottagaren 
absorberar kunskapen. Det vill säga att mottagaren också har förmågan att exploatera och 
utnyttja externa kunskapskällor för att skapa nya kunskaper och undanskaffa gamla. För att 
förstå kunskapsöverföringsprocessen beskrev Szulanski (2000) en modell med utgångspunkt 
från fyra distinkta steg; initiation stickiness, implementation stickiness, ramp-up stickiness 
och integration stickiness.  
 
Det första processteget (1) initiation stickiness handlar om svårigheten att uppmärksamma 
och ta ställning till överföringsmöjligheter. Överföring bör ske så snart en organisation har 
identifierat kunskap som ger möjligheter att täcka upp för interna kunskapsluckor. 
Omfattningen av processen eller informationen är beroende av hur lätt eller svårt det är att 
finna överföringsmöjligheter och om den kunskapsmöjligheten har ett tillräckligt högt värde 
för att nyttjas. I det här stadiet är det viktigt för mottagaren att säkerställa att kunskapen är 
beprövad, exempelvis inom andra organisationer och verksamheter. Källan till kunskapen bör 
således utvärderas då det ger en större tillit till och öppnar upp till att mottagaren vill 
implementera kunskapen till den egna organisationen. (2) Implementation stickiness i sig 
utgörs av hur väl källan och mottagaren kan förankra informationen till en delad information 
och resursförsörjning. Bandet mellan källans- och mottagarens- deltagare samt 
informationsflödet emellan dem i det här stadiet bör ha utvecklats till sitt fullaste potential. 
Här används planering som verktyg för att undvika problem som varit hinder i tidigare 
överföringar och för att säkerställa att nya kunskapsöverföringar upplevs betryggande för 
mottagaren. Svårigheten med implementeringsfasen berör främst hur den kommunikativa 
förståelsen är förankrad mellan källan och mottagaren samt huruvida källan kan fylla 
mottagarens informationsluckor. Uppfyllandet av informationsluckor kan dock komma att 
påverka de vardagliga aktiviteterna i organisationen, exempelvis om informationen inverkar 
på flera plan inom organisationen som kräver omfattande förändringar. Relationen mellan 
källan och mottagaren utgör dock huruvida effektiv planeringen, koordineringen och den 
ömsesidiga korrigeringen blir av informationsöverföringen. När mottagaren väl tagit till sig 
kunskapen går den in i fasen (3) Ramp-up stickiness där den påbörja implementeringen av 
exempelvis nya processer eller rutiner. Fasen är knapp och det gäller därför för mottagaren att 
hantera nya utmaningar i uppkomsten av hinder och problem med att matcha 
implementeringen med de innan uppsatta förväntningarna. Fasen ger därmed mottagaren 
möjligheten att genomföra snabba förändringar och korrigera oförutsedda problem som 
annars kan orsaka ineffektivitet i implementeringsprocessen. Svårighetsgraden i fasen är 
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beroende av i vilken grad oförutsedda problem uppstår samt hur sent in i fasen de uppstår och 
i fråga om hur mycket energi de stjäl av processen. Det är därför av stor vikt att implementera 
kunskapen utifrån ett sekventiellt perspektiv för att uppkomsten av oförutsedda hinder skall 
kunna hanteras och motverkas i så stor grad som möjligt. (4) Integration stickiness, det vill 
säga den integrerande fasen omfattar de slutresultat som processen avsett att nå. Den nya 
implementerade rutinen har blivit ett socialt accepterat mönster i organisationen, förutsatt att 
det inte uppkommit problem som förhindrar processen. Vid hinder kan organisationen återgå 
till utgångsläget, vilket gör att den nya kunskapen försvinner och blir bortglömd och därmed 
förlorar processen sitt värde. Modellen belyser därmed vikten av att använda 
kunskapsöverföring på ett effektivt sätt, då det är en utav de mest fördelaktiga sätten att 
implementera ny information i organisationen som kan transformeras till värdefull 
organisatorisk kunskap. 
 

 
 
Figur 5 - Kunskapsöverföringsprocessen, hämtad från Szulanski (2000). 

 

3.3.3 Organisatoriskt lärande 
 
För att överleva och nå framgång i det kunskapssamhälle som råder, menade Alvesson och 
Svenningsson (2012) att organisationer måste satsa på lärande, det vill säga att utveckla 
förmågan till att förändra och gynna kunskapsutvecklingen i organisationen. Lärandet i sig 
innefattade både ett individuellt och kollektivt kompetensförstärkande i organisationer. Men 
för att kunskapen skall vara verksamheten till godo krävs också att lärandet, via nya rutinerna 
utvecklas och absorberas i organisationen genom dokumentation av alla erfarenheterna 
(Alvesson & Svenningsson, 2012).   
 
Enligt Granberg och Ohlsson (2009) innefattar det organisatoriska lärandet ett gemensamt 
lärande som omfattar hela organisationen. Matsuo och Nakahara (2013) menar att lärandet 
som sker i organisationer är processbundet till de olika kontexter individerna befinner sig 
inom. Olika känslor, skickligheter samt kunskaper från olika klusterbildningar medför en 
assimilerande effekt och skapar ett behov av beteendeförändring vad gäller lärande. Forskning 
indikerar att det finns en allmän process vad gäller organisatoriskt lärande, som består av fyra 
olika steg. (1) Individers förvärvande av ny kunskap, (2) kunskapsspridning inom en division, 
organisation eller grupp, (3) implementering av den nya kunskapen i de olika rutinerna och 
(4) borttagning av tidigare rutiner och irrelevant kunskap (Matsuo & Nakahara, 2013).  
 
Kritik som ofta framförs och riktas mot förändringsarbete är att det är naivt att tro sig kunna 
kontrollera förändringsförloppet som sker i förändringsarbetet (Alvesson & Sveningsson, 
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2012). PDCA modellen åsyftar exempelvis till detta, men ses mer som en riktlinje och ett 
verktyg till att genomföra förändringar i implementeringsfasen och påstås inte heller att helt 
och hållet kontrollera förändringsförloppet. Matsuo och Nakahara (2013) visade med sin 
forskning att PDCA cykeln (Plan-Do-Check-Act), TQM (Total Quality Management) samt 
reflektiv kommunikation hade en central samt stödjande effekt av det organisatoriska 
lärandet. Författarna menar att PDCA cykeln (se modell nedan) kan användas i 
problemlösningssyfte för organisationer och att cykeln då bör utformas på följande sätt: (P) 
skapandet av en gedigen plan, (D) urval av aktiviteter som bör genomföras för att uppfylla 
planen, (C) resultaten undersöks och tillslut (A) genomförs de aktiviteter som behövs för att 
förbättra processen. Om PDCA cykeln ses ur ett lärandesyfte konstateras det att i planerings- 
(P) samt handlingsfasen (D) väcks och återfinns nya kunskaper, medan det i utvärderings (C)- 
samt agerandefasen (A) berör mer säkerställandet av att den nya kunskapen har 
implementeras och att den gamla avskaffas. TQM menade författarna var en metod som 
skapade ett positivt klimat där individer fick uppmuntran i att reflektera kring deras 
arbetsprocesser samt tillgång till olika verktyg som kunde förstärka lärandet. Reflektiv 
kommunikation är en annan process som uppmuntrar individer att ifrågasätta information och 
gjorde individerna mer mottagliga för att kunna anta andra beteenden och ståndpunkter, detta 
stimuleras genom att individerna ställer frågor, eftersöker feedback och diskuterar frågor i 
gruppform (Matsuo & Nakahara, 2013).  Kolbs (1984) lärprocess kan även ses i relation till 
Matsuo och Nakaharas (2013) PDCA cykel, där erfarenheten kan liknas med 
genomförandefasen, reflektionen med utvärderingsfasen, konceptbyggandet med 
planeringsfasen och slutligen experimentering med agerandefasen.  
 

 
 

Figur 6 - Kolbs (1984) lärcykel i relation till Matsuo & Nakahara (2013). 
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3.4 Innovation i relation till lärande 
 
Det återfinns ett flertal olika definitioner av begreppet innovation. Bessant och Tidd (2009) 
definierade begreppet med dess latinska betydelse ’innovare’ vilket direkt översatt betyder 
’att göra något nytt’. Det som innovation främst handlar om är förmågan att utveckla ny 
kunskap och att kunskapen i sin tur skapar nytta (Bessant & Tidd, 2009).   

I enlighet med Börjesson, Elmquist och Hooge (2014) härrör företags innovativa kapacitet 
utifrån dess resurser, det vill säga i vilken utsträckning de utnyttjar bland annat, information, 
individer inom dess organisation och externa samarbetspartner, m.fl. I utvecklingen av den 
innovativa kapaciteten krävs det att organisationer är förändringsbenägna i relation till 
organisatoriska aktiviteter och processer. Förmågan att lära och förvärva kunskap är 
grundläggande och avgörande vad gäller organisationers innovativa förmåga. Detta innebär 
ständig utforskning, absorbering och spridning av kunskap som överförs och implementeras i 
verksamheten. Lärande och kunskap uppkommer både från interna och externa 
erfarenhetsutbyten och förmågan att utnyttja dessa källor handlar om att skapa hållbara 
organisatoriska lärsystem som enligt Börjesson et al. (2014) påvisas vara en utav 
utvecklingskrafterna till att utveckla en innovativ organisation. 
  
Hausman (2005) belyser innovation utifrån en social process, vilket påvisar effekten av att 
andra individer och aktörer är avgörande för organisationers innovationsförmåga. På så vis 
menar också Calantone, Cavusgil och Zhao (2002) att innovation i nästa steg är nära 
förankrad med det organisatoriska lärandet (individers kollektiva lärande) och förmågan att 
kreativt generera och implementera nya idéer som är värdefulla för ett företags produkter, 
tjänster eller processer. Innovationskapaciteten är därmed beroende av företags förmåga att 
förärva och sprida kunskap inom sin organisation samt i vilken utsträckning organisationen 
värderar och verkar för lärande. En organisation som prioriterar och investerar i lärande 
skapar också på så vis större möjligheter till att lära och utvecklas och ser lärprocessen som en 
viktig överlevnadsstrategi. 
  
Innovationsarbetet beskrivs också enligt Caloghirou, Kastelli och Tsakanikas (2006) genom 
en process där företag och organisationer definierar problem och löser dessa genom att söka 
och kreera ny kunskap som ger upphov till nya lösningar. Externa kunskapskällor ses därför 
som en komplimenterande och värdefull resurs, där interaktion och utbyte av erfarenheter ger 
uppkomst till nya sätt att lösa problem, vilket speglar processen i innovativ utveckling. De 
interna kunskapsprocesserna lägger därmed grunden för huruvida en organisation kan 
assimilera eller ackommodera extern information och kunskap och är nyckeln till 
framgångsrikt innovationsarbete (Caloghirou et al., 2006). 
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2 4. Resultat 
	  
Under följande avsnitt presenteras studiens resultat som inbegriper data från respektive 
intervju.  
 
Samtliga av respondenterna upplevde en tillit inom nätverket Tillväxtmotorn, vad gäller 
delning av information, kunskap och erfarenheter. Respondenterna R2, R3, R4, R5, R6 ansåg 
att det fanns rätta förutsättningar för tillit, då R4 uttryckte det såhär: ”Vi fick förtroende för 
varandra redan från början, vilket jag tror handlar om att vi från början satte upp regler som 
vi skulle efterleva, allt från att respektera tiden till att ha tystnadsplikt till att vi kom överens 
om att bjuda på oss själva och att vi skulle dela med oss.” R3 uttryckte det på följande sätt: 
”… det beror ju på hur misstänksam man är som person själv, hur stark integritet man har 
såklart. Men jag upplevde inga bekymmer med det. Men däremot så var den gruppen som jag 
var med i, där ville ju folk ge någonting, dem ville vara delaktiga och de ville ge och berätta 
om sig själva eller om sina företag och idéer, då får man ju mycket tillbaka.”R2 menade: 
”Det är klart att man var lite reserverad de första gångerna, nu är jag ju ganska pratglad så 
att jag är väl inte den som är så försiktig… jag fick bra tillit i den grupp som jag var i…”. R6 
och R5 var eniga om att man måste våga lyfta frågor utifrån den egna verksamheten, det vill 
säga att blotta sig själv, vilket man inte alltid är så bra på, på grund av tillit. Dock menade R1 
att det var svårt för gruppen att nå en fullständig tillit till en början och menade att den tilliten 
föll på plats efter ett halvår och tack vare det kom gruppen igång och det började hända saker. 
”Det är ju vissa känsliga saker man diskuterar liksom, så man måste ju kunna lita på 
varandra, så det är ju en förtroende sak…”  
 

4.1 Respondent (R1): 
 
Respondentbeskrivning 
R1 hade lång erfarenhet inom sin bransch och var idag VD på företaget och hade 
ansvarsområden som sträcker sig mellan allt från ekonomi, personalrelaterade frågor till 
försäljning. Företaget bestod av totalt 11 anställda och R1 upplevde sig ha rätt position för att 
kunna genomföra förändringar. ”Jag tror inte att jag kunde ha haft någon annan position på 
det här företaget för att påverka på det sättet.” Kedjan som företaget ingick i var i grunden 
centralstyrt, vilket gjorde att R1 i vissa sammanhang hade förutsättningar att förändra och i 
andra sammanhang inte, eftersom det fanns vissa riktlinjer som skall efterföljas. ”Ibland har 
man inget att säga till om och ibland har man väldigt mycket… Men det är både och, hur jag 
vill vara som ledare och hur jag vill organisera det som har med personal att göra, det är lätt 
att förändra.”  
 
Tillväxtmotorn 
R1 gick in i Tillväxtmotorn med inställningen att det var tidskrävande, men deltog för 
nätverkets skull. ”Jag vart nästan övertalad om att gå med, så jag var ganska negativ till att 
testa, sedan hade jag inte riktigt den tiden från början, det tar ju ändå en halv förmiddag och 
passar inte det datumet, då missar man en hel månad.” Under processens gång visade sig 
utbytet vara värdefullt vilket ledde till att R1 även efter avslutat program efterfrågade 
uppföljningsaktiviteter, samt att gruppen som R1 ingick i hade gjort gemensamma 
ansträngningar till att försöka träffas, dock med uteblivet resultat. R1 menade att detta inte 
genomfördes på grund av att det inte vart en prioritet. 
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R1 poängterade att programmet behandlade ledarskapsutveckling och organisations-
utveckling, vilket visade sig i diskussioner med de andra deltagarna i programmet. Under 
Tillväxtmotorn genomfördes även vissa förändringar i R1s organisation till följd av 
erfarenhetsutbytet:”… vissa omorganisationer gjorde vi när jag var med i Tillväxtmotorn… 
de var en hjälp jag hade och det har ju faktiskt blivit lönsamt…” R1 ansåg att samtalen med 
de andra deltagarna hade en stor inverkan på förändringsarbetet och fick R1 att genomföra 
förändringar som tidigare inte ansetts vara möjliga. ”Dem peppade mig, att jag visst kan 
jobba med sälj, men tänk såhär och tänk såhär och då tog jag liksom steget att inte ha kvar 
den positionen, utan att mer ta det själv, men det var ett väldigt bollande och det tog några 
gånger och så är det.” 
 
På så vis ansåg R1 att VD-positionens potential kunde maximeras, genom den nya 
förändringen.  R1 menade på att det fanns fler planer att genomföra i organisationen, men att 
det aldrig genomfördes på grund av tidsbrist. ”… det fanns en sak som vi hade en plan på att 
göra men det har inte funnits tid.” 
 
Erfarenhetsutbytet var också den aktivitet som R1 ansåg som mest givande i programmet och 
lyfte fram att det både berörde nya kunskapsområden men också till viss del repetition av 
tidigare kända kunskapsområden.”… det är väldigt nyttigt att träffa folk från andra branscher 
som har lite andra glasögon på sig, som tänker på annat sätt, det är då man har jättemycket i 
utbyte.” I och med att R1 upplevde att andra typer av nätverk inte möjliggjorde för utbyte av 
interna hemligheter så upplevde R1 detta samarbete med olika branscher som ett mervärde. 
R1 upplevde sig ha lärt sig jättemycket av föreläsningarna och att det har gett nya kunskaper. 
R1 belyste även en specifik aktivitet som var väldigt bra, vilket ledde till att organisationen 
genomförde en förändring i relation till klimatet på arbetsplatsen. ”Det är väl det vi tar med 
oss, men det har inte funnits något som man kan göra bland personalen och de frågorna som 
vi tog upp de handlade ju om personalen…” 
 
R1 ansåg att deltagandet i programmet har främjat organisationen, både organisationsmässigt 
samt lönsamhetsmässigt. R1 beskrev Tillväxtmotorns nätverk som:”… man får det man ger 
och är man aktiv så får man mycket tillbaka, är man inte det så ger det ingenting.” 
 
Vad gäller kunskapsspridningen av intern samt extern information använde sig R1 av olika 
typer av informationskanaler inom organisationen. ”… jag har ju mitt veckobrev som jag 
skickar ut till alla mailadresser och så sätter vi upp det på alla avdelningar i 
informationssyfte.” Nya rutiner dokumenteras i en pärm enligt R1 som också belyste att det är 
upp till de anställda att själva söka efter informationen. R1 belyste att de inte har något system 
för att säkerställa att information gått fram, men däremot repeterades informationen 
regelbundet:”… vi måste kunna jättemycket saker i och med att det kommer in nya rutiner 
varje dag … det är väldigt mycket information överallt som du måste ta till dig som berör de 
områden där du jobbar.”   
 

4.2 Respondent (R2):  
 
Respondentbeskrivning 
R2 hade sedan tidigare en gedigen erfarenhet inom sin bransch och var VD samt ägare för en 
koncern indelad i ett mindre antal företag med cirka 30 anställda och ansåg sig vara en relativt 
stor arbetsgivare i en mindre kommun. R2 ansåg att sin position som VD på företaget hade 
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goda förutsättningar för att genomföra förändringar, men däremot upplevde en svårighet med 
detta i och med problematiken med tidsbrist samt medarbetarnas låga förändringsbenägenhet.  
 
Tillväxtmotorn 
R2 hade som syfte med deltagandet att mogna som ledare och få mer verktyg särskilt vad 
gäller organisationskultur och personalrelaterade frågor, dock återfanns aldrig en medveten 
plan för att uppnå detta syfte. ”Nej, alltså någon plan hade jag inte, utan det var att utveckla 
ledarskapet i ett nätverk där man hade personer som hade motsvarande positioner… man fick 
ju en hel del spännande föreläsningar som handlade om personal och marknadsföring och det 
där fick man ju tillgodogöra sig och så fick man ju den här gruppen som man kunde bolla 
frågor med.” Detta var något som R2 såg som positivt och givande från programmet 
Tillväxtmotorn. Anledningen till varför R2 upplevde organisationskulturen som en viktig del 
att få hjälp med berodde främst på R2’s ambitioner att växa samt att det återfanns svårigheter 
med personal gällande att dela visionen samt personalens förändringsbenägenhet. R2 belyste 
att det berodde på att medarbetarna inte alltid förstod målen och syftet med förändringen.    
 
R2 ansåg att det var viktigt att arbeta med utvecklingsområden som även kunde delas med 
andra och ansåg sig fått verktyg och råd från dem som hade erfarenhet kring frågorna. R2 
belyste att som chef är man väldigt ensam på arbetsplatsen och av den anledningen gav det 
väldigt mycket att träffa andra ledare som befann sig i liknande utsatta situationer, i och med 
att mycket av det R2 jobbade med inte kunde delas med medarbetarna. ”Det finns säkert 
russin som man plockar ur kakan som har bidragit i vår utveckling eller i våra strategier.” De 
aktiviteter som R2 ansåg vara mest givande var de som berörde tillväxt, organisatorisk- 
utveckling och uppbyggnad. ”Ja, sen fick jag även lite kontakter av nätverket som jag har 
använt i efterhand för att diskutera organisationsutveckling… det är lätt att få råd, men att 
faktiskt genomföra saker kan vara svårare… Vi jobbade ju igenom affärsplanen och så, men 
sen vart det ju måndag igen.” R2 nämnde själv att repetition och reflektion av exempelvis 
affärsplanen kanske eventuellt kunde tillfört en aha-upplevelse. En annan viktig del av utbytet 
och aktiviteterna är enligt R2 att det förekommit en hel del råd och verktyg kring dem frågor 
som R2 sökte svar på.  
 
Vad gällde kunskapsutbytet ansåg R2 att det var mycket nya kunskapsområden som berördes 
i och med att R2 upplever sig ha växt väldigt snabbt och att man då inte känner till samtliga 
krafter och regler som företagstillväxt kan innebära. ”… jag kommer kanske att göra 
ytterligare förändringar för att komma i mål med lönsamhet och tillväxt med sådana saker 
som är viktiga för att man ska kunna fortsätta driva sina företag… det finns vissa saker som 
bromsar en i utvecklingen. För mig så kom jag väl fram till med just det här med att jag inte 
lyckats förändra kulturen.” Utifrån definitionen av lärande menar R2 att det handlade väldigt 
mycket om erfarenheter och att pröva för att sedan lära sig utifrån erfarenheter.  
 
Kunskapsspridning var något som R2 upplevde som problematiskt och att det inte fanns något 
system för det och menar att det främsta hindret med kunskapsöverföring var tidsbrist. ”… det 
är svårt att avsätta tid för att vara med på informationsmöten som också kan vara 
kunskapsöverföring.” Detta då R2 prioriterade produktionen och menade att den upptagit 
merparten av tiden och att utveckling krävde ansträngningar utöver arbetstid. Men R2 såg 
även vikten av att dela med sig av verktyg och exempel som kan vara av nytta för 
organisationen och ansåg att man kan arbeta mer aktivt i organisationen med absorbering 
samt spridning av extern kunskap eftersom det är lätt att bli fartblind. ”Ju större man blir och 
känner till, desto svårare blir saker faktiskt.”   
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4.3 Respondent (R3):  
 
Respondentbeskrivning 
R3 hade mer än 10 års erfarenhet inom sin bransch och var officiellt VD för sitt företag 
tillsammans med sin partner, men rent praktisk arbetar R3 lika operativt som dem som är 
anställda som konsultchefer. R3 har tidigare arbetat som chef inom olika branscher och har 
innan uppstarten av företaget arbetat inom sin nuvarande bransch i sju år. Företaget bestod av 
totalt 12 anställda och R3 ansåg att förändringsarbetet var lätt i och med att det rådde korta 
beslutsvägar och att sin position har de rätta förutsättningarna för att påverka. ”… vi är så 
pass få så gör man förändringar går det jättesnabbt, bara man får med sig folk att göra det. 
Sedan är det inte alltid så lätt…” Företaget var utspritt på olika orter och målet var enligt R3 
att växa och finnas på flera orter i Mellansverige inom en femårsperiod. 
 
Tillväxtmotorn 
Syftet var till att börja med att få kontakt med företag från andra branscher, men utvecklades 
till att bli ett värdefullt erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna. ”Men när det hade gått ett 
par gånger förändrades syftet till att vara mer till att få det här erfarenhetsutbytet, det var det 
absolut bästa.” Dock hade R3 ingen medveten plan mer än att utbyta erfarenheter med andra 
aktörer i andra branscher. R3 hade egentligen inte som avsikt att delta i programmet utan 
deltog utefter påtryckningar av andra i sin omgivning.   
 
Vad gäller erfarenhetsutbytet så hade R3 dragit nytta av det i många avseenden vilket hade 
lett till en uppväckande tanke och ett nytt synssätt som respondenten ansåg sig ha fallit ifrån, 
men nu fått tillbaka och ansåg sig därmed kunna tänka utifrån nya perspektiv. ”Det kändes 
nytt och helt annorlunda när man drivit företag ett tag, att verkligen placera in dem 
kunskaperna som man fick med sig rätt in i företaget, det var bra… det är många saker man 
dragit nytta av, andras erfarenheter av att driva företaget, diskussioner och liknande och 
även strategiskt tänkande.” Utifrån tillväxtmotorn hade R3 bland annat förändrat sina 
marknadsplaner och fått en större öppenhet i organisationen vilket hade bidragit till 
delaktigare medarbetare. Det strategiska tänket hade även blivit en del av vardagen enligt R3 
då budgeten numera skapas utifrån flera års perspektiv och den revideras kontinuerligt. ”De 
anställda har total inblick i ekonomin. Det har främjat ser jag det som i alla fall, man får en 
helt annan delaktighet utav medarbetarna.” Den nya kunskapen kan relateras både till nya 
kunskapsområden som till gamla enligt R3 som även belyste vikten av att dela med sig i 
nätverket. ”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka, har man 13 möss som går dit för att 
bli matade med information eller bara gå på föreläsningarna, då skulle det inte ge någonting 
tror jag.” R3 såg utbytet som en möjlighet att komma tillbaka till ett strategiskt tänkande, 
som hamnat skymundan, att tänka lite längre än för dagen.   
 
R3 lyfter att det fanns kunskapsspridning i form av olika möten där erfarenheter och 
information utbyts. ”Det är ju för att dela med sig av den kunskap man har fått i och med att 
vi jobbar på olika orter så träffas vi ju inte allihopa dagligen.” Dock har inte företaget några 
säkerställande system för kunskapsspridning inom organisationen, men ser ett behov av 
sådana verktyg i framtiden om organisationen växer. ”Skulle jag se att organisationen blir 
större då måste man nog tänka lite annorlunda. Idag är det ju så att man träffar alla face to 
face och är dem inte med i matchen när man pratar om saker så tar man ju tag i det då. Men 
om organisationen växer då blir det nog svårare, då måste man hitta verktyg för det.”  
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4.4 Respondent (R4):  
 
Respondentbeskrivning 
R4 hade drivit sin verksamhet i 15 år och hade sedan tidigare långvarig erfarenhet inom sin 
bransch och var idag VD för företaget. Totalt bestod företaget av 40 anställda och R4 
upplevde sig ha rätt position för att kunna genomföra förändringar. Vad gällde förändringar 
upplevde R4 inga särskilda problem, då det är korta beslutsprocesser vilket leder till snabba 
omställningar. ”Det beror väl på vilka förändringar, men jag ser det inte som ett problem… 
därför kan vi genomföra förändringar ganska snabbt och klimatet på vår arbetsplats är att vi 
gillar förändringar. Så det finns inte direkt ett motstånd.” 
 
Tillväxtmotorn 
Företaget hade växt kraftigt under de tre senaste åren och därav ville R4 delta i syfte att finna 
en ny struktur och affärsplan som skulle stödja den nya organisationens förutsättningar.”… 
jag trodde att jag skulle lära mig mera av själva föreläsningarna, men det jag lärde mig mest 
av var resterande deltagare och nätverket, faktiskt… Jag ville ha ett nätverk med andra 
företag inom andra branscher då det är vanligt att man har nätverk med samma, men inte i 
samma stad.” R4 menade att syftet även var att få utbyte av andra företag i andra branscher 
men det fanns aldrig någon plan för att uppnå syftet.  
 
R4 upplevde sig ha dragit stor nytta av erfarenhetsutbytet i och med att varje tillfälle kunde 
tillföra nytta till den egna organisationen. ”Varje gång så fick man nytta av någonting av 
nätverket utifrån olika händelser och problem.” De aktiviteter som R4 särskilt har tagit till sig 
är de som berörde strategi och planering vilket var relaterat till en uppdatering av kunskap. R4 
upplevde inte att det förekom helt nya kunskapsområden, men däremot sådana som behövde 
fräschas upp och genomföras mer kontinuerligt. ”Nu är det längesedan men vi fick göra 
någon modell där man fick rita upp sitt företag och sådana mer övergripande aktiviteter, det 
tyckte jag var bra.” Utifrån helheten såg R4 att deltagandet hade främjat organisationen i och 
med att R4 fått stöd från de övriga deltagarna i frågor som berör företagsamhet samt att 
förbättringar av organisationsstrukturen som har genomförts. ”Jag vet att jag hade lite 
personalproblem under den tiden och det var superskönt att få stöttning i sådana frågor med 
andra företagare, som man upptäckte hade liknande problem, så det var jätteskönt faktiskt!” 
R4 förklarade vidare: ”… varje gång man hade varit på tillväxtmotorn var man fylld av 
energi på ett superpositivt sätt, som annars är svårt att fylla sig själv med… som jag också 
spred vidare till dem anställda…” 
 
Kunskapsspridningen bestod till större del av informationsöverföring mellan de anställda och 
det fanns inget system för att stämma av att kunskapen gått fram. Personalmöten var också ett 
sätt att sprida kunskap enligt R4, exempelvis efter avslutat utbildningstillfälle skall en kort 
sammanfattning delas med övriga för att sprida informationen. För att organisera extern 
kunskap i organisationen så använde sig R4 sig av workshops eller arbetsdagar med samtliga 
medarbetare, där nya rutiner implementeras vilket efterföljs med uppföljning. Utöver det hade 
inte organisationen några andra system för att sprida kunskap. ”Ja det är väl att vi ibland har 
alldeles för lite tid, för att man prioriterar att driva verksamheten. Förut har R4 sett nätverk 
som tidskrävande och inte värt sin tid i och med att det är viktigare att driva 
verksamheten.”… Förut var det mer att jag inte såg att det var värt så mycket att jag ville 
offra tid på det, men den synen har förändrats. … För det är ju just vi småföretagare som inte 
tar den tiden riktigt att göra det.” Efter deltagandet i Tillväxtmotorn ansåg sig R4 ha mer 
positiv syn på nätverk: ”Det gav så pass mycket så alla sådana typer av konstellationer är 
bra på sådana premisser som Tillväxtmotorn… om Tillväxtmotorn skulle göra ett 
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uppföljningsprogram så tror jag att i princip alla skulle delta i och med att alla tyckte att det 
gav så pass mycket.” 
 

4.5 Respondent (R5):  
 
Respondentbeskrivning 
R5 hade erfarenhet inom sin bransch men var dock relativt ny i sin position som VD. Totalt 
bestod företaget av 11 anställda och R5 upplevde att sin position hade förmågan att 
genomföra förändringar, däremot återfanns ett hinder vad gäller förändringsarbete i fråga om 
tid: ”Som alla organisationer så kräver det ju tid, som ägare och VD kräver det tid för att 
kunna förändra saker.”  
 
Tillväxtmotorn 
R5 hade som syfte att stärka sitt ledarskap men också knyta kontakter med andra företag i 
andra branscher, dock fanns aldrig en genomtänkt plan för att uppnå syftet. ”Det var banken 
som rekommenderade och ville att vi skulle gå det här programmet då vi var ganska nya som 
ägare… Jag förväntade mig från början att det skulle ge någonting och det tyckte jag absolut 
att det har gjort, det var en bra bredd och variation på utbildningen.” 
 
De aktiviteter som R5 främst tog till sig var särskilt föreläsningarna och tog till sig små bitar 
av alla. ”… jag fick ju ganska mycket utav tillväxtmotorn tycker jag. Kanske inte saker som 
jag förstod direkt, utan ifrågasättandet uppstod efteråt. Hur driver vi det här egentligen? Vad 
kan vi göra för förbättringar?... Och det har satt sina spår…” 
 
R5 förhöll sig till nätverket som en utbildning och avsåg att lära sig viktiga delar i sin roll som 
VD och förklarade att Tillväxtmotorn hade främjat organisationen. ”Det var saker som man 
hade nosat på, jag hade ju ingen utbildning för att vara VD… jag tyckte att det var en bra 
blandning av det jag behövde.” Dock var aktiviteterna inte relaterade till nya 
kunskapsområden men gav ändå mycket och en hel del att lära. ”… en del saker kunde jag 
redan, men deltagandet gjorde mig mer hungrig och fick mer kött på benen tycker jag. … Det 
är just det här att man blir mer alert på olika saker, man fick en bättre helhet kan jag känna.”  
 
Utifrån föreläsningarna från Tillväxtmotorn har R5 implementerat nya rutiner som också 
efterföljs idag. ”Ja, när föreläsaren förklarade så tog det ett tag innan det ploppade ner, men 
nu sitter det som en rutin, det är bland det första jag gör.” Vad gäller kunskapsspridning så 
fanns det aldrig något system för detta och R5 upplevde aldrig något behov av detta heller, 
däremot organiserades kunskap utifrån användning av externa konsulter som spred och 
överförde information till organisationen. ”Nej, jag tycker inte att vi har ett behov för vi är 
ganska säkra på vad vi behöver göra.” R5 belyste vikten av att ha deltagit i Tillväxtmotorn 
och hur R5 önskat uppföljningsaktiviteter: ”Jag tror att det hade varit jättebra med en slags 
uppföljning, kanske att Tillväxtmotorn kunde anordna något ett halvår eller ett år senare, inte 
direkt efteråt, längre fram. Vi är ju alla som var på utbildningen småföretagare, och det 
betyder att man jobbar mycket 50-60 timmar i veckan är inget konstigt och då hinner man 
inte med allt, men det ger ganska mycket det här samarbetet.”  
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4.6 Respondent (R6):  
 
Respondentbeskrivning 
R6 hade cirka 20 års erfarenhet av sin bransch och arbetade idag som VD på företaget som 
var centralstyrt och bestod av totalt 10 anställda som arbetade över olika avdelningar. Vad 
gällde förändringsarbete ansåg sig R6 ha en bra position för att kunna påverka. Positionen och 
ägarformen gav R6 möjligheter att implementera nya förändringar med kort tid i och med 
korta beslutsvägar. ”… i och med att vi är en liten organisation och att jag är väldigt nära 
ägaren så är det lätt att genomföra förändringar.” I och med att ägarformen såg ut som den 
gjorde innebar det även för organisationen vissa kvalitetskrav samt kontroller per år som 
kunde inverkade på R6 förändringsbenägenhet.  
 
Tillväxtmotorn 
Syftet med deltagandet var främst att utbyta erfarenheter med andra som satt på helt andra 
erfarenheter, men också en möjlighet att vidga det egna nätverket. R6 hade som avsikt att 
utvecklas på det personliga planet genom nya insikter men också i form av företagsutveckling 
genom att erhålla nya perspektiv på den egna verksamheten. ”Det var både personlig 
utveckling men också företagsutveckling, att få nya insikter och möjligheter att se andra saker 
och få andras perspektiv på ens egna verksamhet också.” Det fanns dock ingen genomarbetad 
plan enligt R6 för att uppnå detta syfte.  
 
R6 tog med sig nya arbetssätt i fråga om hur man kan ta fram nya lösningar till företaget och 
även i form av affärsutvecklingsmöjligheter. ”Vi pratade ju mycket affärsutveckling och 
något utav dem hjälpmedel som vi fick då är ju sådant som jag har använt mig av även 
efteråt… det har varit jättenyttigt och saker som kom upp i utbytet angående affärsplanen är 
också något som jag har reviderat i planen. Jag har på så vis arbetat fram en annan 
affärsplan och jag har fått tio andra personer som granskat den och kommit med idéer, det 
har varit jättenyttigt. ”R6 relaterar utbytet till främst redan känd kunskap men upplever vissa 
delar som helt nya.”… så jag tror att man har tagit med sig lite av varje del.” 
 
Det fann system för att sprida kunskap inom organisationen, dock inga verktyg för att ta 
tillvara på extern kunskap enligt R6. Ett hinder för kunskapsspridning var tidsbrist enligt R6, 
då det är svårt att prioritera. ”Det är ju jätte-jätteviktigt att avsätta tiden, men ibland är det 
svårt. Det är svårt att prioritera att hela tiden lära ut till personalen, ibland kan det kännas 
lättare att göra det själv.” Organiseringen av kunskap bestod till stor del av skriftlig 
information i organisationen, detta genom manualer etc. och det är på sådant vis som 
kunskapen sprids. R6 menade att nätverket var värdefullt på så vis att det gav möjlighet till att 
träffa personer som andra nätverk inte tillför och menade: ”Den tiden som man har lagt ned, 
den har man ju fått tillbaka på ett helt annat sätt än vad man får i ett annat nätverk…. Här 
ges det ju verkligen konkreta saker som man har möjligheter att lära sig av… det är ju 
personer som jag aldrig skulle ha träffat i ett annat nätverk faktiskt, så det är värdefullt.” R6 
ansåg att uppföljningsaktiviteter hade gett mervärde: ”… man kände sig inte riktigt färdig, 
när det väl var slut så kände man ändå att det hade jag kunnat fortsätta med, för det gav så 
otroligt mycket.”  
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4.7 Översikt av resultat 

 
Tabell 2, Översikt av resultat. 
  

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 
Position VD VD VD VD VD VD 
Antal år i 
branschen 

Cirka 12 år Cirka 45 år Cirka 10 år Cirka 20 år Cirka 5 år Cirka 20 år 

Bransch Service Entre-
prenad 

Bemannin
g 

Friskvård Industri Service 

Antal 
anställda 

11 30  12 40 11 10 

Syfte med 
del-
tagande 

Marknadsf
öringssyfte 

Ledarskap 
och 
verktyg 

Nya 
kontakter, 
Marknadsf
öringssyfte 

Ny 
struktur 

Ledarskap Nya 
kontakter 
och utbyte, 
personlig 
utveckling 

Föränd-
ringar 
utifrån 
utbyte 

Ja, mer än 
en, 
omstruktur
ering bl.a. 

Ja, 
Pågående 
förändring 

Ja, mer än 
en, 
marknadsp
laner och 
större 
insyn för 
medarbetar
e 

Ja, en, 
förbättring
ar av 
struktur   

Ja, en, ny 
rutin i 
bokföring 

Ja, mer än 
en, 
reviderad 
affärsplan 

Tillit Efter ett 
halvår 

Efter ett 
par gånger 

Upplevdes 
direkt 

Upplevdes 
direkt 

Upplevdes 
direkt 

Upplevdes 
direkt 

Begräns-
ningar 

Tidsbrist Tidsbrist - Tidsbrist Tidsbrist Tidsbrist 

Värdefulla 
aspekter i 
nätverket 

Erfarenhet
sutbyte + 
aktivitet 

Erfarenhet
sutbyte + 
Föreläsnin
gar 

Erfarenhet
sutbyte 

Erfarenhet
sutbyte 

Föreläsnin
gar 

Erfarenhet
sutbyte 

Kunskap 
utifrån 
nätverket 

Ny och 
känd 
kunskap 

Ny och 
känd 
kunskap 

Ny och 
känd 
kunskap 

Känd 
kunskap 

Känd 
kunskap 

Känd 
kunskap 

Kunskapss
pridning 

Informa-
tion 

Informa-
tion 

Informa-
tion 

Praktisk 
handling + 
informa-
tion 

Informa-
tion 

Informa-
tion 

Kunskapss
pridning 
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5.  Analys 
 
Under följande avsnitt presenteras studiens analys, där studiens resultat samt det teoretiska 
ramverket har sammankopplats.  Huvuddelarna i analysen sammanfattas i rubrikerna 
deltagaranalys, tillit, syfte utifrån erfarenhetsutbyte, problemdefiniering & kunskapsluckor, 
förändring, information och kunskapsöverföring. 
 

5.1 Deltagaranalys 
 
Det fanns en relativt bred variation mellan de branscher som respondenterna befann sig inom 
samt hur lång branschvana de hade, vilket sträckte sig mellan allt ifrån fem till 45 år. 
Respondenterna som deltog hade samtliga en VD-position och det fanns en variation mellan 
10-40 anställda inom respektive företag. I och med att respondenterna befann sig i likande 
positioner medförde det att dessa troligtvis också befann sig i liknande beslutsfattande 
situationer, vilket Svensson et al. (2001) påvisade vara en positiv faktor för förändring och 
utveckling. Detta även i kombination med att deltagarna hade olika erfarenheter (Svensson et 
al. 2001), vilket samtliga respondenter upplevt sig ha i och med att de skiljde sig åt gällande 
branschtillhörighet.      
 

5.2 Tillit 
 
Som resultatet visade på, upplevde samtliga respondenter att det aldrig var någon större 
problematik med tillit i nätverket. Respondenterna R3, R4, R5 och R6 ansåg att tilliten 
skapades redan i det tidiga skedet av programmet, medan R2 ansåg att detta skedde efter ett 
par gånger och R1 upplevde det först efter 5-6 gånger. Vilket ändå tyder på att större delen av 
grupperna genomgått de tre olika faserna som Tuckman och Jensen (1977) benämner relativt 
fort, då de redan i tidigt stadie uppfattade sig vara i Performing-fasen där grupperna hade 
skapat tillit för varandra och kunde på sådant vis lära och utvecklas tillsammans. När en sådan 
relation uppstått i en gruppkonstellation har det enligt Yang, et., al (2014) skapats bättre 
förutsättningar för kunskaps- samt informationsdelning. Bell och Zaheer (2007)  menar även 
att utveckling och förändringsarbeten i nätverkssamarbeten kräver tillit i och med den 
osäkerhet som återfinns i sådana arbetsprocesser. Tilliten genererar också kunskapsbildning 
och dess spridning i större utsträckning i nätverket. Genom att respondenterna upplevt tillit i 
grupperna har det med fördel kunnat generera ett större erfarenhetsutbyte och nya 
kunskapsbildningar ur nya perspektiv. Tilliten för kunskapskällan är också viktig i förhållande 
till hur pass villig mottagaren är att införa kunskapen till den egna organisationen (Szulanski, 
2000). Respondenterna, R4, R5 och R6 ansåg att erfarenhetsutbytet främst var relaterat till 
tidigare kända kunskaper, där kunskapen fördjupades genom ackommodation (Argyris & 
Schön, 1996; Karlsson, 2012) vilket förmodligen ledde till en djupare och bredare kunskap 
inom det berörda området, detta är även positivt ur den benämning Reagans och McEvily 
(2003) påvisar att ackommodation anses vara det mest fördelaktiga sättet för en individ att 
lära. 
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5.3 Syfte utifrån erfarenhetsutbyte   
 
Respondenterna R3 och R6 belyste i sitt syfte med deltagandet att det var viktigt att få utbyta 
erfarenheter med individer inom helt skilda branscher, medan R1 snarare belyste vikten av att 
marknadsföra sig. Fyra utav respondenternas (R2, R4, R5 och R6) ursprungliga syfte med 
deltagandet var i samstämmighet med Bessant och Tsekouras (2001) definition av lärande 
nätverk, där respondenterna såg erfarenhetsutbytet som en metod för att bygga och utveckla 
nya kunskaper. Enligt Brett et al. (2012) är det erfarenhetsbaserade lärandet det mest effektiva 
lärandet för småföretagsledare som även Cho och Egan (2013) förklarar med begrepp som 
Action Learning, vilket även många av respondenterna hade uttryckt som värdefullt för 
ledarskaps- samt företagsutveckling, där problemlösning och handlingsbaserat lärande 
integrerades för att skapa vidare kunskap. Samtliga respondenter hade därmed ett medvetet 
syfte med sitt deltagande, men hade däremot ingen plan för att uppnå det eller följa upp 
resultatet. För att det externa utbytet ska integreras med den egna organisationen krävs det 
enligt Svensson et al. (2001) både ett planeringsarbete, dels innan påbörjad medverkan samt 
efteråt för att skapa en så gynnsam utveckling av utbytet som möjligt, vilket dock inte 
förekom hos någon utav respondenterna. Tre utav respondenterna (R2, R5 och R6) hade som 
avsikt och främsta syfte att utveckla sitt personliga ledarskap genom sitt deltagande i 
nätverket, vilket kan tyda på en viss begränsning då kunskapen tenderar att avstanna på 
individnivå snarare än att spridas på det organisatoriska planet, som lärande nätverk främst 
åsyftar (Svensson et al., 2001). 
 

5.4 Problemdefiniering & kunskapsluckor 
 
Tre utav respondenterna (R2, R4, R5) gick in i Tillväxtmotorn med redan definierade problem 
vilket påvisade en medvetenhet och strävan efter att täcka upp för de kunskapsluckor som 
existerar i den egna organisationen. Utifrån resultatet kunde det dock utläsas att ovanstående 
respondenter förmodligen inte genomfört några genomgående analyser av sina organisationer, 
utan endast tagit med sig problemområden rörande den dagliga driften av företaget. Enligt 
Svensson et al. (2001) är det av fördel att göra en analys för att definiera problem och för att 
öka förståelsen för de kunskapsområden som saknas i organisationen eller ligger latent. Detta 
var ett viktigt processteg enligt Svensson et al. (2001) då det gav uttryck för utvecklingsbehov 
som den egna organisationen hade och genom att få olika perspektivbildningar kunde 
organisationer lättare hantera och se problemen ur nya synvinklar. För att den organisatoriska 
analysen skulle ge uttryck för utvecklingsbehov krävdes det bland annat uppföljning, 
dokumentation och reflektion för att genomföra förändringar och täcka upp de 
kunskapsluckor som saknades vilket också Szulanski (2000) menade. Svensson et al. (2001) 
menar att genomförandet av förändringar kräver att organisationer har förmågan och viljan att 
bryta vanemönster vilket förutsätter en tydlig problemdefiniering. För de respondenter (R1, 
R3 och R6) som inte hade en medveten problemdefiniering kan det troligtvis ha medfört en 
försvårad kunskapsöverföringsprocess, då den nya kunskapen inte kunde placeras in i några 
medvetna kunskapsluckor hos den egna organisationen (Szulanski, 2000). Vilket kan spegla 
Bessant och Tsekouras (2001) lärande barriär där kunskap befinner sig i ett omedvetet 
tillstånd, det vill säga att dessa respondenter hade en avsaknad absorptionsförmåga, det vill 
säga att ha förmågan att ta in information och använda det till relevant kunskap. 
 
Enligt Matsou och Nakahara (2013) är det av stor vikt att ha en plan för att få en översikt 
kring de nyckelaktiviteter som bör genomföras inför respektive fas i processen ur ett 
problemlösningsperspektiv, vilket de tre ovannämnda respondenterna (R1, R3 och R6) inte 
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hade. Detta har även en inverkan på den innovativa utvecklingen där Caloghirou et al. (2006) 
menar att definieringen och dess lösning kan ge upphov till ett gynnsamt innovationsarbete. 
Möjligtvis kunde dessa respondenters kunskapsluckor växt fram under programmets gång och 
därav möjliggjort en absorbering av kunskap i och med att dessa påvisade att de hade 
genomfört minst en förändring (Easterby-Smith et al., 2008). Dock medför en utebliven 
planering eventuellt en barriär för lärande i den egna organisationen, då vissa organisationer 
helt enkelt inte sågs tillräckligt reaktiva för förändring vilket kan härröra från antingen 
förnekelse eller missförståelse av en förändringsåtgärd (Bessant & Tsekouras, 2001).  
 

5.5 Förändring 
 
Samtliga respondenter har genomgått PDCA cykeln i relation till Kolbs (1984) lärcykel på ett 
eller annat sätt genom exempelvis, införing av nya rutiner eller förändringsprocesser i den 
egna organisationen. Dock med brist på tid har detta medfört att vissa respondenter (R1, R2 
och R5) fastnat i planerings-/konceptbyggnadsfasen, då det inte funnits tidsutrymme för 
handling, vilket kan medföra att det praktiska utförandet påverkats negativt av tidsbristen. 
Utan det praktiska genomförandet sker varken förändring eller lärande, därmed blir handling i 
samspel med planering centralt för att återfinna och väcka nya kunskapsområden som 
organisationen kan behöva. Genom att genomgå hela förändringsprocessen (PDCA) så 
medför det dels ny kunskap, men även reduktion av irrelevant och inaktuell kunskap. (Kolb, 
1984; Matsou & Nakahara, 2013; Svensson et al., 2001). Samtliga av respondenterna har sett 
värdet i att arbeta med de olika faserna i cykeln, dock påverkade tidsbristen att processen inte 
kunde genomföras till fullo för vissa respondenter (R1, R2 och R5), vilket innebar att de 
organisationerna inte fått ut det värdet som avsågs i det tidiga skedet av processen. Därmed 
hade förmodligen heller inget adekvat organisatoriskt lärande skett i och med att kunskapen 
avstannat i den första fasen i processen (Matsou & Nakahara, 2013), det vill säga att det 
tenderat att avstanna på individnivå snarare än organisationsnivå (Svensson et al., 2001). 
Lärprocessen kräver därmed både ett praktiskt handlade, uppföljning, utvärdering och 
reflektion för att den skulle kunna implementeras i den enskilda organisationen. 
Dokumentation skapar förutsättningar för reflektion, vilket i sin tur ger större möjligheter till 
lärande (Svensson et al., 2001). De förändringar som genomförs skulle fördelaktigt 
dokumenteras, för att skapa en medvetenhet av alla erfarenheter för att på så vis vara tillgodo 
för verksamheten. Att utläsa från resultatet sågs ingen utav respondenterna ha arbetat med 
varken dokumentation eller reflektion i den utsträckning som ovanstående teori stödjer.  
 
Flertalet av respondenterna (R3, R4, R5, R6) har på ett eller annat sätt genomfört mindre 
omfattande förändringar och på sådant vis handlat utifrån processen, dock har varken 
uppföljning, utvärdering eller reflektion behandlats i den utsträckning som processen kräver. 
Därav har möjligtvis de förändringar som genomförts inte integrerats med organisationen i 
samtliga fall, då det påvisats att vissa aktiviteter planerades men inte genomfördes. 
Helhetssynen av utvecklingsarbetet är enligt Svensson et al. (2001) en viktig komponent i 
lärprocessen för att skapa en helhetsförståelse och på så vis öka insikten för processens 
samtliga steg och hur det relateras till organisationskontexten. Detta kan också vara orsaken 
till att vissa organisationsförändringar inte genomfördes. Szulanski (2000) menaar att 
omfattningen av det analytiska arbetet med att finna kunskapsluckor ökade om organisationen 
inte medvetet arbetat med analyser av organisationens kunskapsbrister, vilket medför en 
stagnering i det första processteget som Szulanski (2000) presenterade. Detta kan vara 
orsaken till att ett flertal respondenter upplevde tidsbrist och att vissa förändringar aldrig 
skedde. I och med att tidsbrist är ett återkommande problem för småföretag så är det lätt att 
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återgå till utgångsläget, det vill säga de första faserna i förändrings- och lärprocesserna efter 
ett misslyckat försök i implementeringsfasen vilket kan härleda från hinder såsom tid.  
 
Respondent R1 hade genomfört mer omfattande förändringar som berörde hela 
organisationen, vilket också R2 genomgår än i dagsläget. De andra respondenterna hade 
genomfört mindre förändringsåtgärder i form av olika organisatoriska förbättringar som 
endast berörde de enskilda respondenternas position. R1 såg behovet av ny kunskap för att 
lösa de problem som fanns, likaså hade R2 eftersökt ny kunskap för att åtgärda sin 
organisatoriska problematik. Förändringsbenägenheten tyder på att dessa två respondenter 
(R1 och R2) hade reflekterat över problemen och på så vis hade dem ett medvetet 
eftersökande av ny kunskap. Detta kan liknas med begreppen assimilation/double-loop som 
Argyris och Schön (1996) och Karlsson (2012) påstår är ett mer radikalt lärande i jämförelse 
med de övriga respondenterna som avsåg att endast förbättra eller bygga på sin kunskapsbas, 
det vill säga via ackommodation. Att både ackommodera och assimilera ny kunskap 
möjliggör en bredare kunskapsbas och främjar utveckling som är influerad av kreativitet och 
innovation. Därav är det av stor vikt att kombinera dessa och att ha ett medvetet 
förändringsarbete som tillåter båda kunskapsbildningarna (Hamrefors, 2009).  
 

5.6 Information 
 
Resultatet visade att samtliga av respondenterna använde sig av informering i form av 
skriftliga manualer och underrättelser etc., när kunskap skulle spridas i den egna 
organisationen. Filstad (2012) samt Davenport och Prusak (2000) menar att information ses 
som ett vanligt förhållningssätt till att sprida kunskap, dock särskiljs dessa två begrepp, där 
information först blir kunskap efter individens reflektion och applicering av informationen i 
en särskild kontext. Därmed när samtliga respondenter förklarar att de använde information 
som kunskapsspridning, så antogs det finnas risk att det aldrig skapades någon djupare 
kunskap, utan att det istället tycktes avstanna på en informativ nivå. Easterby-Smith et al. 
(2008) menade att organisationers förmåga att se värdet av kunskap också speglar dess 
absorberande förmåga och kräver då troligtvis en ledning och organisationskultur som stödjer 
och har en högt värderande syn på kunskap. Problematiken kring information kontra kunskap 
stannar möjligtvis inte enbart på den organisatoriska nivån utan kan även förankras till det 
externa nätverket, där information bör bli kunskap för att kunna överföras tillbaks till 
organisationen. Där den kommunikativa förståelsen även haft en inverkan på absorberingen 
av kunskap och därmed var det av vikt att kommunicera ut information som i sin tur med rätt 
förutsättningar kunde omvandlas till kunskap (Szulanski, 2000).   
 
Information blir därmed kunskap först då lärcykeln blivit komplett, (Kolb, 1984) Bessant och 
Tskeouras (2001) belyste dock att många organisationer många gånger omedvetet förhindrade 
den reflektiva fasen i lärprocessen dels på grund av sin organisationskultur men dels på grund 
av tidsbrist och därmed motverkar lärcykelns genomförande. Respondenterna (bortsett från 
R3) belyste särskilt tidsbrist som en barriär både vad gäller kunskapsspridning och i 
förändringsprocesser, vilket möjligtvis kunde härröra från de prioriteringar som är förankrade 
med organisationskulturen. Det kan på så vis vara svårt att genomföra förändringar då 
kulturen kan vara så pass stark att den inte överensstämmer med lärcykelns viktiga 
beståndsdelar (Alvesson & Svenningsson, 2012). En annan barriär som kan hämma lärandet 
är brist av struktur vad gäller kunskapsöverföring, som samtliga av respondenterna saknade, 
vilket kunde medföra att lärprocessen inte efterföljts vilket kan ha lett till ytterligare en barriär 
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där lärandet endast sker sporadiskt, det vill säga inte aktivt prioriteras (Bessant & Tskeouras, 
2001). 

5.7 Kunskapsöverföring 
 
I implementeringsfasen som Szulanski (2000) presenterade uppkom svårigheter med att fylla 
organisationens kunskapsluckor vilket skulle kunna medföra en inverkan av den vardagliga 
driften hos de enskilda organisationerna. Detta skulle möjligtvis kunna ha en negativ effekt av 
huruvida organisationerna avsätter tid för implementering av ny kunskap, då respondenterna 
belyste att den vardagliga driften var av högsta prioritet. Vilket kan antas vara orsaken till att 
samtliga respondenter utom R3 aldrig tog sig till det tredje steget i 
kunskapsöverföringsprocessen, då det blev bortprioriterat på grund av de vardagliga 
arbetsuppgifterna. Trots att ett flertal av respondenterna upplevde sig ha rätt förutsättningar 
för att genomföra förändringar, återstod fortfarande problematiken med tidsaspekten. 
Svensson et al. (2001) bekräftar att tid är en av de främsta resursbrister hos småföretag, men 
att kunskapsöverföring kräver att organisationen prioriterar och avsätter tid för lärande. 
Calantone et al. (2002) menade att det är en väsentlig del av ett företags innovationskapacitet 
samt att Aldrich och Dubini (1991) menar att nätverkssamarbeten är ett sätt att effektivisera 
tid och den operativa förmågan hos företag, vilket samtliga av respondenterna utom R3 
uttryckte sig ha svårigheter med.  
 

5.8 Översikt av analys 
Nedan presenteras en sammanfattning av de viktigaste delarna av resultatet och huruvida det 
förhåller sig till det teoretiska ramverket.  

Teori  R1 R2 R3 R4 R5 R6 
- Position VD VD VD VD VD VD 
- Antal år i 

branschen 
Cirka 12 år Cirka 45 år Cirka 10 år Cirka 20 år Cirka 5 år Cirka 20 år 

- Bransch Service Entre-
prenad 

Bemanning Friskvård Industri Service 

- Antal 
anställda 

11 30  12 40 11 10 

Lärande  
 
Lärande 
nätverk 

Syfte med 
deltagande 

Marknadsf
öringssyfte 

Ledarskap 
och 
verktyg 

Nya 
kontakter 

Ny struktur Ledarskap Nya 
kontakter 
och utbyte 

Utveckling
sinriktad 
lärprocess 
 
PDCA- 
cykeln 
 
Barriärer 
för lärande 

Föränd-
ringar 
utifrån 
utbyte 

Ja, mer än 
en  

Ja, 
Pågående 
förändring 

Ja, mer än 
en 

Ja, en Ja, en Ja, mer än 
en 
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Tabell 3, Översikt av analys. 
 
  

 
Kunskapsö
verföringsp
rocess 

Gruppfaser 
och 
informa-
tions-
delning 

Tillit Efter ett 
halvår 

Efter ett 
par gånger 

Upplevdes 
direkt 

Upplevdes 
direkt 

Upplevdes 
direkt 

Upplevdes 
direkt 

Barriärer 
för lärande 
 
Kunskaps-
överförings
process 
 

Begräns-
ningar 

Tidsbrist Tidsbrist - Tidsbrist Tidsbrist Tidsbrist 

Erfarenhets
utbyte  
 
Action 
Learning  
 
Ledares 
lärande 

Värdefulla 
aspekter i 
nätverket 

Erfarenhets
utbyte + 
aktivitet 

Erfarenhets
utbyte + 
Föreläsnin
gar 

Erfarenhets
utbyte 

Erfarenhets
utbyte 

Föreläsnin
gar 

Erfarenhets
utbyte 

Lärcykel  
 
Ackom-
modation, 
Assimila-
tion 

Kunskap 
utifrån 
nätverket 

Ny och 
känd 
kunskap 

Ny och 
känd 
kunskap 

Ny och 
känd 
kunskap 

Känd 
kunskap 

Känd 
kunskap 

Känd 
kunskap 

Barriärer 
för lärande 
 
Informa-
tion, 
kunskap 
 
Kunskaps-
överförings
process 

Kunskaps-
spridning 

Informa-
tion 

Informa-
tion 

Informa-
tion 

Praktisk 
handling + 
informa-
tion 

Informa-
tion 

Informa-
tion 

 Kunskaps
spridning 
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6. Diskussion 
 
Under följande avsnitt presenteras en diskussion som berör studiens analys, där viktiga 
parametrar belyses som sedan presenteras mer koncist i slutsatsen.       
 

6.1 Deltagare 
 
I och med att en VD har det yttersta ansvaret för organisationen och även en beslutsfattande 
roll vad gäller verksamhetens förändringsbenägenhet och strategiska riktning, så inbegriper 
det att respondenterna bör haft den mest optimala rollen och möjligheten i sitt deltagande att 
absorbera kunskap utifrån nätverket och implementera det i organisationen i jämförelse med 
annan lägre position i organisationen. Det fanns indikationer på att vissa respondenter (R1, 
R3) eftersökte konkurrensfördelar samt tillväxt via marknadsföring, det vill säga genom att 
vilja synas, vilket kan förklara att många av organisationerna inte arbetade aktivt med 
kunskapsöverföring från början, då de inte sett det som ett användningsområde för nätverket 
tidigare. Det kan liknas med ett tunnelseende ur ett strategiskt perspektiv, där småföretagen 
inte har sett värdet i hur de kan utnyttja de tillgängliga resurserna till fullo, det vill säga 
nätverkets potential. Det kan också vara anledningen till varför många av respondenter inte 
redan hade definierade problem och medvetna kunskapsluckor i respektive organisation vid 
uppstarten. Det kan även härröra från att företagsledarna inte haft varken utrymme eller tid för 
att utforska och analysera sina organisatoriska kunskapsluckor, då detta ofta kräver tid för att 
först upptäcka problem och för att sedan åtgärda de problem som upptäckts. De respondenter 
som redan hade definierade problem vid uppstart kan troligtvis förankras till den problematik 
som uppstått i den dagliga driften av verksamheten, vilket också är av hög prioritet för 
organisationerna. Detta antyder att organisationerna är relativt reaktiva i sin handling vad 
gäller att analysera de behov som finns, men så fort problematiken når något som är 
prioriterat blir det en reaktiv utmaning. De respondenter som trots odefinierade problem och 
kunskapsluckor, men som ändå genomförde förändringar, var förmodligen resultatet av det 
externa stödet som uppkommit i det lärande nätverket, som har hjälpt och reducerat den 
tidsbrist som annars upplevts. Det kan även givetvis vara så att vissa respondenter analyserat 
sina organisationer och inte upplevt att det fanns några kunskapsluckor, dock upplevs inte 
detta vara särskilt troligt då det alltid finns utrymme för förbättring. Det är därmed viktigt att 
respondenterna arbetar proaktivt i dels sin organisation, men även i nätverket för att kunna få 
ut så mycket som möjligt utav utbytet.  
 

6.2 Tillit 
 
Tillitsaspekten styr erfarenhetsutbytets utfall, då det berör hur pass villiga respondenterna är 
att delge information och visa på transparens i sin verksamhet, vilket ger upphov till fler 
lärandetillfällen i nätverket. Tillitsfaktorn var något som många av respondenterna uttryckte 
som viktigt och att de flesta hade en positiv upplevelse av vad gäller tilliten i grupperna. 
Eftersom det inte går att mäta tillit utan bara anta att det tar tid så är det svårt att avgöra när 
grupperna verkligen uppnådde hög tillit i den utsträckningen att de var benägna att dela, 
exempelvis företagshemligheter och kärnkompetenser från sina specifika organisationer. Det 
är oklart just hur pass stark tillit respektive respondent upplevde, då det finns så många olika 
nivåer samt att det kunde upplevas som en känslig fråga där man eventuellt ville förhålla sig 
till den sociala önskvärdheten, det vill säga i samtycke med vad som förväntades. Det kanske 
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krävde en mer långvarig relation för att en genuin tillit skulle kunna uppstå och för att utbytet 
skulle maximeras till sitt fullaste potential. Erfarenhetsutbytet hade trots det upplevts som det 
mest givande bland respondenterna och därav kunde tilliten ändå tolkas som hög då 
erfarenhetsutbytets utfall varit positivt. Tilliten sågs som en grundläggande faktor i 
erfarenhetsbaserat lärande, dels enligt respondenterna själva men även i samstämmighet med 
teorin, vilket bekräftade att tillit var en viktig förutsättning för lärande och därav viktig att 
diskutera.    
 

6.3 Syfte 
 
I två utav fallen visade sig utbytet snarare vara av individuell vinning än organisatorisk, vilket 
utifrån teorin kunde ses som negativt och en begränsning utifrån att nätverk åsyftar till 
organisatorisk utveckling.  Det kan dock gynna organisationen i ett längre perspektiv då 
ledarskapsutveckling bör medföra en indirekt inverkan på den organisatoriska utvecklingen. 
Ett flertal av respondenterna belyste att dem eftersökte erfarenhetsutbyte med andra 
branscher, vilket kunde tyda på ett behov av ny kunskap på ett djupare plan som inte annars 
var möjligt i andra nätverkskonstellationer. Då externa nätverk oftast enligt respondenterna 
består av aktörer inom liknande branscher. Detta antyder på att respondenterna ville förbättra 
sina organisationer genom nya perspektivbildningar och gav därför en indikation på ett behov 
av innovationsarbete, vilket kunde ge upphov till mer radikala förändringar.  
 

6.4 Plan 
 
Det som blev märkbart var att respondenterna ivrigt eftersökte nya kunskaper, men att det 
förekom bristfälligheter på ledningsnivån i form av brist av rutiner och verktyg för att 
absorbera dessa kunskaper. Problematiken låg troligtvis i en utebliven implementering, 
utvärdering samt uppföljning där företagsledarna inte lärde sig utav tidigare försök eller 
faktiskt genomförde implementeringsförsök på grund av tidsbrist. Företagsledarna var 
reaktiva i den benämning att de inte aktivt arbetade med analys och sökning av 
kunskapsluckor, utan snarare genomförde förändringar då det krävdes i det kritiska skedet, då 
förändringen inte längre är ett val utan ett måste. Vilket kunde medföra att det organisatoriska 
lärandet skedde sporadiskt och inte som en medveten strategi. Det kunde därmed vara viktigt 
att införa verktyg som exempelvis TQM eller reflektiv kommunikation vilket kunde användas 
i syfte att implementera ett reflektivt klimat i organisationer som stöttar det organisatoriska 
lärandet. Respondenterna uppvisade dock ambitioner till att vilja bryta vanemönster och 
generera ny kunskap, dock tycktes problematiken finnas i brist av planering och struktur vad 
gäller absorberingen av kunskap samt kunskapsöverföringen.   
 

6.5 Förändring 
 
En anledning till varför vissa organisationsförändringar lyckades hos vissa av respondenternas 
organisationer kan ha berott på omfånget av förändringen och huruvida det inverkade på de 
övriga delarna i organisationen. Då mindre omfattande förändringar förmodligen inte krävde 
samma omfattning av struktur och planering i jämförelse med större förändringar som berör 
hela verksamheten. Mer omfattande förändringar leder förmodligen också till ett mer radikalt 
lärande som främjar assimilering och en reduktion av gamla kunskaper som skapar nya 
vanemönster. Nya vanemönster och en organisatorisk acceptans av detta bör också öka 
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förutsättningarna för ett innovativt klimat och arbete. En annan orsak kan också vara att 
respondenterna upplevde sig ha de rätta förutsättningarna för att förändra och att det inte 
ansågs vara problematiskt i och med de korta beslutsvägarna som krävdes. Däremot utifrån 
tolkning av analysen kan det utläsas att problematiken snarare ligger i genomförandet av 
förändringen då tidsbrist ofta har en inverkan till att förändringen återgår till planeringsfasen 
och på så vis påverkas negativt. Därmed genomfördes inte de förändringar som avsågs, vilket 
innebar stagnation i utvecklingen som är kritiskt för en innovativ verksamhet, då förändring 
framkallar innovation och innovation framkallar förändring.  
 

6.6 Information 
 
Information har framstått som ett av de främsta verktygen för att kunna sprida kunskap i 
organisationerna, det blir dock märkbart att det inte krävs någon större aktivitet för att föra ut 
all information, då det är så korta spridningsvägar. Det är även fördelaktigt att kunna repetera 
informationen genom exempelvis manualer för ett djupare lärande, dock säkerställs aldrig att 
informationen har blivit en kunskap. Det skulle kunna vara aktuellt att möjliggöra i form av 
nya rutiner och mekanismer som stödjer lärprocessen och den praktiska handling den kräver 
för att sprida kunskapen ytterligare. I och med att det förekommer få radikala förändringar så 
krävs möjligtvis inte lika stort informationsflöde och därav fungerar denna metodik i form av 
informering så länge spridningsvägarna behålls korta. Kunskapsspridningen och verktyg för 
detta kan bli mer aktuellt efter att företagen växt och fått mer omfattande och längre 
spridningsvägar, exempelvis i övergången till att bli mellanstora företag. Detta i relation till 
R2 och R4 som lyfter problematiken utifrån att ha ett större antal anställda och därmed större 
spridningsvägar för kunskap. Ur ett annat perspektiv kan det vara lättare att själv genomföra 
aktiviteter snarare än att sprida kunskapen vidare till de anställda i och med att det anses 
bespara tid enligt R6. Dock tyder det på en kunskap som avstannar på individnivå och 
utvecklar på så vis inte organisationen i sin helhet och det kan därmed antas bli mer 
tidskrävande i längden. 
 
I och med att ett flertal respondenter efterfrågade uppföljningsaktiviteter efter Tillväxtmotorns 
avslut tyder det på att organisationerna har gynnats och fått stöd utifrån nätverksdeltagandet 
och sett värdet i detta, vilket kan indikera på att respondenterna förhöjt dess 
innovationskapacitet. Detta kan även tyda på ett behov av fortsatta nätverkssamarbeten, men 
även möjligtvis i form av klusterbildningar av små och medelstora företag för att stödja dess 
innovationskapacitet.   
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7. Slutsats 

 
Under följande avsnitt presenteras studiens slutsats, det vill säga resultatet ur analysen samt 
diskussionen som ligger till grund för att besvara forskningsfrågorna.   
 

• Hur arbetar småföretag med att ta tillvara på kunskapsutbytet i lärande 
nätverk? 

 
Studien resulterade i att företagsledarna i grunden och till en början hade ett relativt snävt 
synsätt på nätverks olika användningsområden, där ledarna främst såg nätverket som en 
personlig utveckling, marknadsföringskanal eller för att etablera nya kontakter och tog på så 
vis inte tillvara på det lärande nätverkets fullaste potential. Erfarenhetsutbytet mellan olika 
branscher var en viktig faktor för kunskapsbyggande och för att få nya perspektivbildningar. 
Dock visade det sig att tilliten la grunden för erfarenhetsutbytets utfall och kunde därmed 
styra tillvaratagande av kunskapsutbytet i det lärande nätverket. Tillit är därmed avgörande 
för att ta tillvara på kunskapsutbyte i nya gruppkonstellationer. Trots att tilliten och 
erfarenhetsutbytet var värdefullt så var det få som aktivt arbetade med att ta tillvara på 
kunskapsutbytet till dess fullaste potential, vilket kan härröra från en utebliven analys av 
organisatoriska kunskapsluckor samt att det operativa arbetet prioriterades över det strategiska 
arbetet. Grunden till problematiken var främst förekomsten av tidsbrist och det kan därför 
utläsas att det är bristfälligheterna i det strategiska arbetet som påverkar huruvida 
småföretagen tar tillvara på kunskapsutbytet eller om det sker sporadiskt. Men 
tillvaratagandet är också beroende av huruvida informationen blir kunskap eller inte, vilket är 
en säkerställningsåtgärd för att lärcykeln skall bli komplett och därmed att kunskap är utbytet 
och inte information.  
 

• Hur kan nätverkslärandet organiseras för att integreras med det organisatoriska 
lärandet för att skapa förutsättningar för innovation hos småföretag? 

 
Utifrån att ha besvarat ovanstående frågeställning, är strategi en nyckelaktivitet som 
småföretag bör arbeta mer aktivt med, genom att värdesätta lärande och kunskap ur ett större 
perspektiv i den egna organisationen. Förmågan att se värdet av kunskap och utnyttja 
lärprocesser ger bättre förutsättningar för en innovativ organisatorisk utveckling. Det är 
därmed en prioriteringsfråga huruvida organisationen värderar kunskap, vilket i sin tur också 
bör återspeglas i organisationskulturen. Ett starkare och medvetet strategiskt synsätt på 
lärande kan också underlätta organisering av kunskap och huruvida det skall avstanna på 
individnivå eller spridas vidare på organisatorisk nivå. Prioriteringar hos småföretag ligger i 
driften av verksamheten, vilket indikerar på ett behov av externa utvecklingsorganisationer 
där småföretag utbyter erfarenheter och får tillgång till resurser som reducerar tidsbristen och 
gynnar det strategiska arbetet. Utvecklingsorganisationen ger upphov till analys och 
problemdefiniering vilket utgör grunden för ett innovativt arbete, där en social process i 
utbyte med andra individer och aktörer också ger upphov till en ökad innovationsförmåga. 
Utvecklingsorganisationer som denna ger möjlighet till ständig utforskning av kunskap och 
tillsammans med organisationers strategiska förändringsbenägenhet ger det upphov till en 
förhöjd innovationskapacitet. För att integrera nätverkslärandet med den egna organisationen 
krävs en strategi som förutsätter planering gällande kunskapsbehovet men också för vad som 
skall absorberas samt på vilken nivå den skall spridas i organisationen. Det visade sig alltså 
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vara av vikt att dels strategiskt planera, men även genomföra och följa upp för att säkerställa 
att kunskapen integrerats med organisationen, vilket är tidskrävande men kritiskt för lärande 
och utveckling. Utifrån problematiken sågs absorberingen och implementeringen av kunskap 
som den största barriären för lärande i det externa utbytet. Dock innan absorberingen och 
implementeringen ens kan ses som ett problem så finns det särskilda förutsättningar som bör 
uppfyllas, som annars kan bli barriärer för integreringen av kunskap, exempelvis gällande 
tilliten och medvetenheten av lärcykelns processer.   
 

 
 
Figur 7 – Hypotes, egen modell över organisering av tillvaratagande av kunskapsutbyte samt 
integreringen av kunskap i organisationen för att gynna innovationskapaciteten och 
förändringsbenägenheten.  
 
 
Utifrån att ha besvarat ovanstående forskningsfrågor har en modell skapats i riktning att 
uppnå det mest ideala tillvägagångssättet vad gäller (1) tillvaratagandet av kunskap och (2) 
integreringen av kunskapen i den egna organisationen. Modellen är skapad utifrån resultatet i 
förankring med det teoretiska ramverket och ger endast en översikt av de viktigaste stegen i 
förändrings- och utvecklingsarbetet. Översikten skall bidra till en ökad medvetenhet inom 
området lärande samt tillföra en struktur som underlättar för absorberingen av kunskap, 
kunskapsöverföringsprocessen samt implementeringen av kunskapen. Modellen bör testats 
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och beprövas i praktiken och kan med fördel utvecklas utifrån att studera respektive fas för att 
skapa en djupare förståelse för de olika fasernas nyckelaktiviteter och komponenter. 
 

(1) Tillvaratagandet av kunskap: 
Organisationen påbörjar en strategisk analys av de kunskapsluckor/behov som organisationen 
har och kan komma att behöva i närmare framtid på grund av nya målsättningar eller 
liknande. Här ligger fokus på att genom analysen skapa problemdefinitioner i syfte att bryta 
gamla vanemönster. Företagsledaren gör ett strategiskt val, huruvida organisationen kräver 
helt ny kunskap, det vill säga assimilation eller en påbyggnad av redan befintlig kunskap, 
ackommodation. Genom att delta i det lärande nätverket kan företagsledaren sedan eftersöka 
lösningar på problemet genom erfarenhetsutbytet. Utefter de lösningar och information som 
företagsledaren får genomför denne lärcykeln (konkret erfarenhet - reflektion - 
konceptbyggande) för att överföra information till kunskap och se värdet samt definierar 
informationen i relation till den egna organisationen genom reflektion. Företagsledaren skapar 
därefter en plan för att implementera kunskapen för att i nästa fas i lärcykeln 
(experimentering) förankra det med nästa steg, implementeringen av kunskapen i 
organisationen, det vill säga ett försök att integrera kunskapen i organisationen.  
 

(2) Integrering av kunskapen i organisationen:  
Nästa fas berör ett försök till att integrera kunskapen och beroende på utfallet så återgår 
processen till steg 1 i eftersökandet av andra lösningar, eller förbättringar av den befintliga 
lösningen. Om implementeringsförsöket, det vill säga tillämpningen i praktiken lyckas, 
fortsätter processen till nästa steg, det vill säga ”ramp-up” där de problem som uppstått direkt 
kan åtgärdas eller bearbetas i förebyggande syfte. Nästa fas utvärderar och säkerställer att 
kunskapen framgångsrikt har integrerats i organisationen, där den nya kunskapen har ersatts i 
nya rutiner och den gamla kunskapen har avvecklats. För att i den slutgiltiga fasen se värdet 
av den nya kunskapen och arbeta aktivt med utvecklingsprocesser i form av kunskap. Denna 
process förutsätter en strategisk ledning som arbetar aktivt med samtliga delar och möjliggör 
för lärande och dess cykel i respektive fas i processen. Där barriärer undanröjs såsom tidsbrist 
i relation till verksamhetens dagliga drift och strukturella bristfälligheter. Processen 
förutsätter även ett genomgående arbete i respektive fas för att verkligen säkerställa att det 
finns en plattform för att inhämta extern kunskap och att den blir befäst (”stickiness”).  
 
Lärande nätverk kan liknas med en extern utvecklingsavdelning som också kan ses som en 
katalysator för organisationsförändring och utveckling, vilket i sin tur förhöjer 
innovationskapaciteten hos småföretagen. Småföretagsledare uttrycker ett behov av denna typ 
av konstellation, efter att ha avslutat programmet i Tillväxtmotorn, vilket tyder på att 
organisationerna har gynnats dels ur ett innovationsperspektiv men även utifrån besparing av 
tid i Tillväxtmotorn. Dock upplevdes det underliggande behovet bakom tidsbristen mynna ut 
från en avsaknad prioritering av lärande och kunskap, vilket inverkar negativt på 
organisationen som helhet. Det tyder på att respondenterna inte sett ett värde i 
kunskapsbyggande och hur det kan stödja dess innovationskapacitet. Respondenterna 
prioriterar den vardagliga driften istället för att fokusera på strategiska frågor som kan tillföra 
en effektiviserad verksamhet och gynna företagets innovationskapacitet i längden.   
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8. Framtida forskning 
 
Under följande avsnitt belyses det forskningsbidrag som denna studie omfattar och vart det 
kan placeras in i dels tidigare men även framtida forskning.       
 
De resultat och slutsatser som förts har inte påvisat några motsättningar gentemot tidigare 
forskning utan snarare styrkt de teorier som använts. Studiens syfte var att besvara hur 
småföretag tar tillvara på kunskapsöverföringen från lärande nätverk, och hur kunskapen 
implementeras till den egna organisationen samt hur detta har en inverkan på 
innovationsförmågan. Dock har även det medfört att studien besvarat den föreslagna framtida 
frågeställning som Holmqvist belyste, nämligen varför organisationer är så dåliga på att ta 
tillvara på nätverksutbyte. Det visades främst ligga i tidsbrist och en utebliven strategisk 
ledning som inte värdesätter eller prioriterar nätverksutbytet i den utsträckning som det finns 
utrymme för. Detta väckte därmed ett forskningsområde som ytterligare undersöker de 
underliggande behoven, det vill säga om det finns personella faktorer eller avsaknad av 
mekanismer som stödjer sådant arbete. Eftersom att studiens omfattning var begränsad så 
fanns det varken tid eller resurser att genomföra någon form av longitudinell studie som 
annars kunde ge ett större processperspektiv över det pågående kunskapsutbytet. Det hade 
varit intressant att följa upp två deltagandegrupper parallellt i Tillväxtmotorn för att se 
huruvida utbytet skiljer sig mellan grupperna och omfattningen av utbytet. Där en utav 
grupperna arbetar utefter Tillväxtmotorns koncept och den andra arbetar aktivt med modellen 
som tagits fram i studiens slutsats. Även forskningsområden som behandlar kunskap på ett 
djupare plan exempelvis överföringen mellan implicit och explicit kunskap och hur det 
inverkar på den organisatoriska utvecklingen och lärandet, det vill säga knowledge 
management vilket kan vara relevant att undersöka i vidare forskning. Dessa förslag på 
framtida forskning grundas främst på att studien uppvisat att småföretag över lag bör bli bättre 
på att använda och tillvarata kunskaper ur ett vidare perspektiv, samt att det finns behov hos 
företagsledare att se över och effektivisera dess absorptionskapacitet och underliggande 
strategier.    
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Bilagor 
	  
Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguide	  

Tema  Frågeställningar Förankring med teori 
 
 

Respondent 
 

1. Kort berätta om 
företaget 

2. Hur ser 
organisationsstrukture
n ut?  

3. Hur länge har du 
arbetet för företaget? 

4. Vilken position har du 
idag på företaget? 

 

1. Företagsfakta - företag 
 

2. Företagsfakta - företag 
 
 

3. Företagsfakta - respondent 
 

4. Företagsfakta - respondent 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tillväxtmotorn 
 

5. När deltog du i 
Tillväxtmotorn? 

6. Vad hade du för 
position då du deltog i 
tillväxtmotorn?  

7. Anser du att din 
position hade 
förutsättningar för att 
kunna påverka och 
genomföra 
förändringar i din 
organisation? 

8. Anser du att det är lätt 
att genomföra 
förändringar i din 
organisation? 

9. Vad hade du för 
förväntning på utbyte 
av att delta i 
tillväxtmotorn?  

10. Vad var ditt syfte med 
deltagande i 
tillväxtmotorn? 

11. Vad hade 
organisationen för 
syfte att delta i 
tillväxtmotorn? 

12. Fanns det någon 
medveten plan för att 
uppnå syftet? 

13. Genomfördes någon 
uppföljning på 
planen? 

14. Har du dragit nytta av 
erfarenheterna eller 

5. Tillväxtmotorn 
 

6. Företagsbakgrund-respondent 
 
 

7. Förändring, bakgrund – företag 
 
 
 
 
 
 

8. Förändring 
 
 
 

9. Absorptionsförmåga 
 
 
 

10.  Absorptionsförmåga 
 
 

11. Absorptionsförmåga 
 
 
 

12. Absorptionsförmåga/kunskaps-
överföring 

 
13. Absorptionsförmåga 

 
 

14. Lärande/utbyte 
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specifika händelser 
därifrån? 

15. På vilket sätt? 
16. Vilka aktiviteter ansåg 

du var mest givande 
(föreläsning, 
erfarenhetsutbyte, 
mingel osv.)? 

17. Är det ”lärandet” 
relaterat till nya 
kunskapsområden 
eller de som ni är 
bekanta med? 

18. Har deltagandet på 
något vis främjat eller 
hämmat din 
organisation? 

19. I så fall, på vilka plan?  
 

 
 

15. Kunskapsöverföring, individnivå 
16. Erfarenhetsutbyte 

 
 
 
 

17. Ackommodation/ Assimilation 
 
 
 
 

18. Organisations förändringar, PDCA 
 
 
 

19. Individnivå - nätverksutbyte 
 

 
 
 
 
 
 

Lärande 
nätverk 

 

 
20. Vad är din allmänna 

syn på lärande? 
21. Finns det några 

system för 
kunskapsspridning 
inom din 
organisation? 

22. Hur säkerställer ni att 
kunskapen har gått 
fram? 

23. Vad gäller 
kunskapsöverföring, 
finns det några hinder 
eller problem? 

24. På vilket sätt i så fall? 
25. Har organisationen 

särskilda verktyg för 
att ta tillvara på 
externa 
kunskapsutbyten? (så 
som tillväxtmotorn) 

26. Hur tar organisationen 
tillvara på externa 
kunskapsutbyten? 

27. I vilket syfte använder 
ni nätverk idag? 

28. Hur är det till skillnad 
från innan 
tillväxtmotorn? 

29. Hur tog du/ni tillvara 

 
20. Individens lärande/ organisatoriskt 

lärande 
21. Data, information, kunskap, aktivt 

arbete av spridandet 
 
 
 

22. Information, kunskap 
 
 

23. Kunskap överföringen 
 
 
 

24. Resurser, tid, process 
 

25. Absorptionsförmåga/ Kunskaps- 
Överföring 
 
 

 
26. Absorptionsförmåga/ Kunskaps- 

Överföring 
 

27. Konkurrensfördelar, lärande osv. 
 

28. Förändring på grund av 
erfarenhetsutbyte/lärande 

 
29. Individnivå, kunskapsöverföring 
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på utbyte från 
Tillväxtmotorn? 

30. Tog du med dig några 
nya arbetsrutiner från 
tillväxtmotorn? 

31. Har det på något vis 
främjat 
organisationen?  

32. Hur 
organiserar/implement
erar ni den nya 
kunskapen i 
organisationen? 

33. Hur kommer ni/du 
fortsätta arbeta med 
nätverk i framtiden? 

 

 
 

30. Organisationsförändringar, PDCA 
 
 

31. Organisationsförändringar 
 
 

32. Kunskapsöverföring/kunskaps-
spridning 

 
 
 

33. Värde av lärande, kunskap och 
utbytet i nätverk, 
kunskapsförsörjning 

 

 
 
 
Intervjuguide, grundare tillväxtmotorn 

• Kan du berätta lite om Tillväxtmotorn? 
• När startades tillväxtmotorn? 
• Vad var syftet med att starta tillväxtmotorn? 
• Vad är syftet idag? 
• Vem riktar sig Tillväxtmotorn till? 
• Vad skulle det ge deltagarna i nätverket? 
• Vad skulle det ge Mälardalens Högskola att anordna detta program? 
• Vad anser du att tillväxtmotorn är för typ av nätverk? 
• Varför är det viktigt att det finns? 
• Ser du någon utvecklingspotential av Tillväxtmotorn? 
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Bilaga	  2	  -‐	  Missivbrevet	  
 
Hej __________________! 
 
Vi vill börja med att tacka för att du vill ställa upp och delta i vår studie! 
 
Syftet med deltagandet är att bidra med kunskap, erfarenheter samt idéer som ni har med er 
som tidigare deltagare i Tillväxtmotorn. Detta för att se hur nätverksklustret och den egna 
organisationen integrerat och hur samarbetet lett till utvecklingsmöjligheter. 
 
De som närvarar under intervjun är vi två innovationsstudenter som ansvarar för studiens 
utförande samt du som respondent. För att effektivisera intervjun och lättare tolka materialet i 
efterhand har vi för avsikt att använda diktafon för inspelning, detta efter ert godkännande. 
Dokumentationen kommer sedan efter transkribering att skickas ut till respektive berörd 
respondent i syfte att få en samstämmighet mellan tolkning och subjektiv mening. Samtlig 
kontakt med dig som respondent kommer att ske konfidentiellt och det insamlade materialet 
kommer endast att användas i forskningssyfte och därefter makuleras. 
 
Deltagandet är frivilligt och där med har respondenten rättigheten att när som helt avsluta sitt 
deltagande. Intervjun kräver inga särskilda förberedelser för er som respondenter och kommer 
belysa begrepp som nätverk, lärande och utveckling i förankring till Tillväxtmotorn. Intervjun 
beräknas ta ungefär 30-40 minuter och sker på avtalad plats enligt respondentens önskemål. 
 
Vi ses hos dig kl. _________ på _______ den ________. 
 
 
Vid oklarheter eller andra frågor går det givetvis bra att kontakta oss via e-post eller telefon: 
 
Laura Kettle: hänvisning till telefonnummer, mailadress. 
Louise von Rosen: hänvisning till telefonnummer, mailadress. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Laura Kettle & Louise von Rosen 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


