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Sammanfattning 

De senaste åren har tekniken gått fort fram och det är svårt att konkurrera i teknologi 

och maskiner, på grund av att tekniken numera är mer lättillgänglig. Det är därför 

viktigt för företagen att satsa på rätt kompetens på rätt plats. Vid utbildning av personal, 

så att rätt avdelning får rätt kompetens, kan man använda sig av strategisk human 

resource management. De anställda får då kunskap i vilken kompetens och i vilket 

uppförande som krävs. 

Syftet med denna rapport är att belysa kunskap som en resurs, dess konkurrenskraft och 

hur den kan samordnas och tas tillvara på. Rapporten ger en överblick över olika 

metoder företag kan använda sig av, så att de anställda förstår företagets mål och 

använder sin kunskap för att nå dem. Rapporten innehåller en litteraturstudie och en 

intervju. Intervjun gjordes med Åke Svensson som tidigare varit VD för SAAB AB. 

Den erfarenhet han besitter har gett rapporten praktiska exempel på hur det kan gå till 

på ett företag. Intervjun har sedan stöttats av den teoretiska studien, där fler av Åkes 

exempel kan knytas till teorin.   

Man kan indirekt styra sina anställda genom att träna och utbilda dem att tänka på ett 

önskvärt sätt. Personalen kan motiveras genom att få dem att förstå företagets strategier 

och mål. De anställda kan då känna sig viktiga och viljan att prestera ökar. Tydliga 

riktlinjer och att de anställda vet vad som förväntas av dem är viktiga för att kunna 

prestera bra men också att använda sig av all kunskap man har. 

För att kunna sätta ihop ett bra team krävs en blandning av erfarenheter. De som arbetat 

inom företaget under en längre tid förfogar över mycket kunskap och erfarenhet. Det är 

bra om deras kunskap blandas med nytänkande som de nyanställda kan bidra med. Det 

handlar om att försöka arbeta fram en metod som gör att man inte går in i samma 

tankebanor som tidigare. Om de äldre och yngre kommunicerar ut sin kunskap till 

varandra blir de ett effektivare team. Det förekommer dock skepticism och pessimism 

då en nyanställd kommer med en bra idé. De finns personer inom företag som kan tycka 

att det är en dålig idé eller säga att det inte är genomförbart, på grund av att man inte 

själv kommit på idén. Att vara kritisk till andras idéer kan vara ett försök att framställa 

sig själv som bättre.  

Företagskultur är en typ av indirekt styrning. Detta är något som finns inom varje 

företag. Företagskulturen ska implementeras från högsta chef och ledningen, för att 

sedan kunna föra den vidare till de anställda via ett föregångsmannamässigt ledarskap. 

Det är viktigt att veta hur man ska bete sig inom ett företag. Om man har tydliga 

visioner och en väl genomtänkt företagskultur kan man få sina anställda att använda sin 

kunskap mot företagets strategiska mål. Att göra strategier som ska förmedlas ut i 

företaget komplexa, kan leda till oförståelse som sedan leder till att de anställda inte vet 

hur de ska använda sin kunskap. Det krävs därför en enkel och begriplig struktur och 

kommunikation. De faktorer som ett teknikintensivt företag kan använda sig av för att 

nå sina strategiska mål kan vara att man inte bara ska utbilda de anställda i syfte att ge 

dem kunskap utan också i hur de kan använda den för företagets bästa.  

  



 

 

Abstract 

Knowledge: The competitive resource 

During the last years the technology has moved forward and increased, and it’s hard to 

compete in technology and machines due to the technology these days are more 

accessible. Therefore it’s important for companies to pursue the right skills at the right 

place. During training of staff, so that the right department gets the right competence, 

strategic human resource management can be used. The employees then get knowledge 

about which skills and behaviors that are required. 

The purpose of this report is to enlighten knowledge as a resource, its competitiveness 

and how it can be coordinated and utilized. The report gives an overview of different 

methods companies can use, so that employees understand the company’s goals and 

uses their knowledge to reach them. The report includes a literature study and an 

interview. The interview was done with Åke Svensson, previously CEO at SAAB AB. 

Åke has worked with both leadership and strategies, which has given this report 

practical examples of how a company can be led. This empirical study has been 

supported by a theoretical study, where Åke’s examples can be tied to the theory.   

You can indirect control employees through training and guide their thinking pattern. 

The employees can be motivated by understanding the company’s strategies and aims. 

They can then feel needed and the motivation to perform increase. Clear guidelines and 

having employees that understand what is expected of them is important for them to be 

able to perform at their best and also to use all their knowledge they possess. 

To be able to assemble a functioning team it requires a mixture of experiences. Those 

who have worked in a company for a long time possesses a lot of knowledge and 

experiences. It would be advantageous if their knowledge were mixed with new 

thinking that the new employee can contribute with. It’s about trying to work out a 

method making people not go into the same thinking as before. If the more experienced 

and novice communicates and share knowledge with each other they will become an 

effective team. However, it can occur skepticism and pessimism when new employees 

come up with good ideas and new thinking. There are people within the company that 

may think it’s a bad idea or saying that it’s not possible, because they haven’t come up 

with the idea on their one. Being critical of others ideas may be an attempt to portray 

themselves as better than others.  

Within each company it exist a corporate culture and it shall be implemented from top 

manager and passed on to their employees. It’s important to know how to behave in a 

company. Good leadership is required for this to be possible. If you have clear visions 

and well articulated corporate culture, you can get the employees to use their knowledge 

to reach the company’s strategic goals. Making strategies complex that are supposed to 

be communicated in the company can lead to misunderstanding which in turn may lead 

to that the employees do not know how to use their knowledge. Therefore it’s required a 

good leadership that has a simple and comprehensible structure. The factors that a 

technology-intensive company can use to achieve their strategic goal are not only to 

educate their employees in order to give them knowledge but also in how it can be used 

for the best interest of the company.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är teknikintensiva företag ständigt utsatta för förändringar då 

tekniken utvecklas i en ökande takt. Eftersom tekniken i form av maskiner och 

produktionsprocesser finns tillgänglig för alla måste man konkurrera på ett annat sätt.  I 

dagsläget är den mänskliga resursen något unikt och det är här konkurrensfördelar kan 

byggas utifrån. Det finns olika strategier för att uppnå den kompetens förteget behöver. 

Med strategisk human resourse management är detta genomförbart [1]. I teorin fungerar 

detta bra men inte alltid i praktiken [9]. Problemet kan vara att de anställda inte vet vad 

som förväntas av dem [1].  

Det är chefens uppgift att se till så att de anställda får de färdigheter de behöver för att 

företaget ska kunna uppnå de strategiska målen. Då det är svårt att ha maskiner och 

teknik som de konkurrerande företagen inte kan få tag på, är det de anställdas kunskaper 

och engagemang som ger konkurrensfördelar hos de mest tekniskt orienterade företagen 

[1]. 

Genom att tänka på hur man kan styra sina anställda och skapa rätt företagsklimat kan 

det gynna en god kunskapshantering [6]. Dagens teknikintensiva företag kan bestå av 

komplexa organisatoriska strukturer. Men blir dessa för svåra att begripa och blir den 

interna kommunikationen allt för komplicerad skapar det hinder för de anställda. Hinder 

som berör deras förmåga att tillämpa sin kunskap [9]. 

Det är rationellt att de anställda ständigt arbetar mot företagets mål. De anställda bör 

alltså tillämpa sin kunskap på ett sätt som strävar mot dessa mål. Styrning är ett sätt med 

vilket man kan påverka de anställdas handlingar. Företagskulturen påverkar även den i 

stor utsträckning [6]. Som tidigare nämnts utgör alltså den mänskliga resursen och dess 

kunskap en viktig del av ett företags konkurrenskraft idag. De anställda kan ges kunskap 

men kunskapen måste i slutändan tillämpas. Denna rapport behandlar hur denna 

tillämpning kan främjas.  

 
1.2 Syfte och problemformulering 

I denna rapport ses kunskap som en resurs för ett företag. Rapporten ska belysa denna 

resurs konkurrenskraft och hur den kan samordnas och tas tillvara på; 

 

 Hur får man anställda att tillämpa sina kunskaper mot företagets strategiska mål? 

 Vilken arbetsmiljö och vilka faktorer främjar detta? 
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1.3 Avgränsningar 

Denna rapport avser att ge en helhetsbedömning av hur ett företag kan stimulera en 

önskad kunskapsanvändning hos de anställda. I litteraturen finns olika metoder och 

förslag på till exempel ledarskapsstilar men rapporten ger ingen fördjupning i någon av 

dem. Den ergonomiska miljön har heller inte tagits i beaktning. Frågeställningen är bred 

och rapporten behandlar bara ett antal verktyg som en företagsledning kan utnyttja. 

Denna rapport är avgränsad till att fokusera på teknikintensiva företag som är utsatta för 

ständiga förändringar och som behöver uppdatera sin teknologi och kunskap. 

 

2. Metod 

Arbetsprocessen bestod av en litteraturstudie samt en intervju. Litteraturstudien ligger 

till grund för att få en teoretisk förståelse och som stödjer de antaganden som gjorts i 

diskussionen. Intervjun tillsammans med litteraturstudien besvarade 

problemformuleringen och gav de slutsatser som diskuterades fram. Intervjufrågorna 

var till viss mån styrda för att kunna koppla den framtagna teorin med praktiken. En 

teoretisk vetenskap kan konstrueras och studeras utan vetskapen om verkligheten och 

med en intervju kan verkligenheten studeras utan vetskap om teorin. Med dessa två 

metoder försöker man sedan skapa en så sann verklighet som möjligt [3]. 

Då det valdes att utföra endast en intervju krävdes en kunnig person som arbetat med 

strategier och som hade god kunskap inom ämnet. Intervjun utfördes med Åke Svensson 

som tidigare arbetat med strategier då han var VD för SAAB. Intervjun begränsades till 

90 minuter och utfördes på Teknikföretagen. Intervjufrågarna sammanställdes i 

samband med litteraturstudien och återfinns i Bilaga 1. Frågorna var av öppen karaktär 

för att få så breda svar som möjligt. Spontana följdfrågor tillkom under intervjun då 

något var oklart. Då syftet med intervjun var att få perspektiv från ett företag med 

erfarenhet av förändringsberedskap, fick respondenten tala fritt om de problem han 

ansåg viktiga och relevanta för dem, så att de senare kunde jämföras med de problem 

som påträffades i litteraturstudien.   
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Strategi och kunskap 

Med strategisk human resource management avses att skapa och formulera en strategi så 

att de anställda får kunskap om den kompetens och beteende företaget behöver för att 

uppnå de strategiska målen. Det är chefens uppgift att se till så att de anställda får dessa 

färdigheter. Detta görs i en viss ordning. Man börjar med att bestämma vilka de 

strategiska målen är, sen identifiera vilka kunskaper och beteenden de anställda har för 

att kunna uppnå dessa mål, och till slut formulera metoder och åtgärder så att de 

anställda får den kunskap och beteende som krävs [1].  

 
 

 
 

Figur 3.1.1 Fundamentals of Human Resource Management [1] 

Figur 3.1.1 beskriver tillvägagångssättet för strategisk management som är en effektiv 

metod för att skapa de riktlinjer ett företag ska följa då de vill sätta upp olika mål. De 

fem första stegen omfattar strategisk planering och de två sista stegen innefattar 

strategiskt utförande [1]. Det är främst marknaden och företagets affärsidé som påverkar 

strategin. Det finns många olika sorters affärsidéer och något som fokuserats på den 

senare tiden är vilken typ av personal man ska satsa på för att få försprång på den väl 

etablerade konkurrensmarknaden [3].  

 

3.2 Kunskap skapar konkurrensfördelar 

Varje framgångsrikt företag måste kunna konkurrera på marknaden. Det görs via sina 

produkter, service eller kunskap. I dagens samhälle är det svårt att konkurrera i 

maskiner, processer och teknologi, då de även finns tillgängliga för sina konkurrenter. 

Det som kan konkurreras på i dagsläget är illustrerat i Figur 3.2.1 [1]. De immateriella 

resurserna som finns i ett företags resursbas är kompetens som innefattar kunskap, 

förmåga och attityd. Det är de resurser som inte går att mäta men är viktiga för att ett 

företag ska kunna vara framgångsrikt [2]. 
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Figur 3.2.1 Egenskaper som kan tillvaratas hos de anställda 

För att de anställda ska kunna åstadkomma dessa konkurrensfördelar ska det framgå 

tydligt vad chefen kommer att förvänta sig av dem. Till exempel vad man kommer att 

mäta, kontrollera och fokusera på. Det är även viktigt att lyfta fram de egenskaper 

chefen värdesätter hos de anställda, så som hårt arbete, uppriktighet och driv. Sker en 

kris eller kritisk incident i företaget måste chefen kunna hantera detta korrekt. Ta ansvar 

för handlingen och inte hitta en syndabock [1].  

Det är svårt att veta om organisationen ska anpassa sig till sin omgivning eller om 

omgivningen ska anpassas till organisationen. Däremot är det viktigt att fastställa inom 

vilken marknad man vill sälja sina produkter eller tjänster. En analys inom vilken 

marknad man kommer kunna vara som mest framgångsrik, är ett sätt att nå den önskade 

framgången. Den säkra vägen är oftast den bästa vägen [2]. 

Ett exempel på den roll kunskap spelar för att skapa konkurrensfördelar, är då en ny 

produkt ska tas fram. Det kan nämligen hända att den kunskap som krävs inte finns 

tillgänglig inom företaget och att ta sig an ett nytt kompetensområde är svårt. Det tar 

avsevärt lång tid, kan vara ansträngande och det är framförallt kostsamt att byta ut 

resursbasen. Det kan även uppkomma många risker i och med denna process. Risken 

med att försöka dra nytta av företagets nuvarande kompetens och utbilda dem inom det 

nya området kan vara att den anställde måste utmärka sig inom ett område som är 

betydelselöst för denne, vilket kan leda till omotiverad personal. Istället för att tillverka 

den nya produkten eller systemet kan det vara bättre att utveckla en redan befintlig 

produkt eller system på den attraktiva marknaden, så att personalen endast måste 

vidareutbildas inom något de redan är kunniga inom. Då de redan är på säker mark ger 

detta konkurrensfördelar och kan vara vägen till säkra mål [2]. 
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3.3 Att styra sin personal 

Management control var först definierad av Anthony (1965) som ”the process by which 

managers ensure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the 

accomplishment of the organization’s objectives” [4]. Engelskans control ska i detta fall 

inte översättas till svenskans kontroll utan ska snarare ses som styrning. Enligt [10] i [5] 

är det en process som hjälper till att styra de anställdas handlingar till att riktas mot 

företagets intresse. Det finns olika huvudområden där Management control kan 

tillämpas inom. I detta fall är det av intresse att undersöka möjligheter att styra hur de 

anställda tillämpar sin kunskap. Detta är emellertid svårt att göra eftersom styrning 

endast är effektiva då man vet vilka egenskaper eller handlingar som är önskvärde eller 

icke önskvärda [6].  

Många styrningar är kopplade till att direkt styra resultaten. Men genom att påverka de 

ingående värdena och resurserna kan resultaten indirekt styras [5]. Exempel på detta är 

att utbilda och träna sina anställda att handla och tänka på önskvärda sätt. Detta kan 

också få positiva motivationseffekter då de anställda får en större känsla av 

professionalism och ett intresse i att prestera bra i arbeten de förstår bättre. Genom att 

redan från början anställa den personal vars beteende, utbildning, erfarenheter och andra 

egenskaper motsvarar företagets behov, kan framtida resultat förutses [6]. 

Ska styrning av de anställdas handlingar förekomma så är det viktigt att dessa med 

störst sannolikhet i slutändan är ett svar på organisationens mål. Handlingarna ska 

åtminstone vara i linje med strategin. Ett av huvudområdena inom Management control 

kallas i litteraturen för ”personnel control” [6]. Dessa handlar om att få de anställda att 

få en förståelse för vad organisationen vill och illustreras i Figur 3.3.1. Viss styrning 

avser att få de anställda att göra ett bra jobb och att se till så att de får förmågan till det. 

Förmåga avses i detta fall bland annat erfarenhet och intelligens samt resurser som 

information och tid. Till skillnad från handfast kontroll av handlingsstyrning så är denna 

typ av personalstyrning inte lika byråkratisk och formell. Det styrs socialt och via strikt 

personalrekrytering. Även träning där beteenden är i fokus är en del av denna typ av 

styrning [7]. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3.1 Genom förståelse för organisationens mål kan handlingarna utföras i linje 

med företagets strategi 

En annan form av social styrning kan göras kulturellt, så kallad cultural control. Kultur 

byggs upp av traditioner, normer, ideologier, värderingar och attityder. En 

Handling 

Strategi 
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företagskultur är något relativt fixt över tid även då strategier och mål kan förändras. 

Fördelarna med en god företagskultur är många och kan göra att de anställda arbetar 

samordnat. Kulturen tar sig form i såväl skrivna som oskrivna regler och kan som chef 

vara svåra att påverka [6]. 

Ett sätt att påverka företagskulturen är att författa formella visioner och 

uppförandekoder. Dessa kan på arbetsplatsen stimulera de anställda att diskutera och 

reflektera över vilka beteenden som är önskvärda. Det krävs emellertid ett gott 

ledarskap och föregångsmannaskap från ledningen om dessa uppförandekoder ska 

efterlevas och anses relevanta [6].  

Genom att utbilda de anställda i att förstå hur företaget tjänar pengar och hur de kan 

tillföra till detta kan vara motiverande. Det får dem att förstå företagsledningen och att 

handla i företagets bästa. Detta är huvudingrediensen i ett program, eller filosofi, kallat 

open book management som går ut på att inge en större känsla av delaktighet hos de 

anställda. Med en bättre förståelse och ett större engagemang kan de anställda även ta 

initiativ och ge förslag till förbättringar. Open book management kan uppnås genom 

fyra grundläggande steg: 1) Information om företaget måste spridas. Det är inte bara den 

information den anställde behöver för att utföra sitt arbete utan en övergripande 

orienterande information och uppdatering om hur företaget ligger till i sin helhet. 

2) Utbildning måste ges så att informationen kan tillgodoses. I synnerhet ska de 

anställda få finansiell och ekonomisk utbildning så en förståelse om företagets ekonomi 

och finansiella ställning kan förvärvas. 3) Tillåta en kultur där de anställda bereds 

möjlighet att med sin kunskap och information, handla därefter och ta initiativ. 

4) Belöna de anställda för företagets framgångar [8]. 

 

3.4 Att tillämpa kunskap 

Det går att påverka vilken kunskap som finns i företaget genom att anställa rätt 

personer. Trots dessa förutsättningar kan det finnas organisatoriska och sociala 

blockeringar som hindrar de anställda att faktiskt gå från kunskap till handling.  Ett av 

de stora hindren är att prat kan bli ett substitut för handling [9].  

Viss litteratur menar att människor gärna tenderar att prata och snärja in sig i komplexa 

diskussioner i syfte att imponera och visa sig smarta. Ett annat exempel är att försöka 

framstå som smart genom att kritisera nytänkande förslag. Det går alltid att hitta 

någonting att säga nej till. Det verkar som att människor är anmärkningsvärt bra på att 

hitta på ursäkter till varför någonting inte skulle fungera. En verksamhetsidé som 

publiceras och anslås för de anställda i syfte att ständigt påminna dem att resultat 

förväntas att levereras, kan råda bot på detta problem. En viktig del i att få saker gjorda 

är att använda ett lätt och begripligt språk, enkla koncept och enkla strukturer. Därför 

bör företagets ledning uppmuntra enkelhet och även själva inse vikten av att föregå med 

gott exempel. Det kan också vara av stor betydelse att dela med sig av kunskap till 

varandra. Många är emellertid ovilliga att göra detta på grund av personliga skäl [9]. 

Större teknikintensiva företag är av naturen organisatoriskt komplexa. Vissa företag 

skapar även ytterligare ledningsmässig och strukturell komplexitet. Men genom att 

istället ha enkla filosofier, idéer och praxis är dessa enkla att följa. De blir mer 

transparent och en idé kan därför vara svår att negativt kritisera. Ironiskt nog kan denna 

enkelhet därmed bli en konkurrenskraftig fördel eftersom ett företag som aktivt arbetar 
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för en sådan enkelhet kan skapa förutsättningar som de anställda annars hade svårt att 

förstå, ta till sig av eller utnyttja [9]. 

Inpräntade tankesätt och gamla vanor skapar mönster som gör att minnena fungerar som 

substitut för tänkande. Människor tenderar lätt till att göra så som de alltid gjort. En 

nyanställd påverkas i hög grad av de mer erfarnas historier om hur saker och ting utförts 

förut. Detta tankelösa beteende stimuleras även av egna antaganden om organisationen 

och dess personal. Det är lätt att falla tillbaks på gamla bekväma kunskaper och 

uppfattningar när nya situationer uppstår. Företagsledningen måste främja de anställda 

att tänka nytt och använda sin kunskap i nya tillämpningar. Detta kan sammanfattas i tre 

steg, se Figur 3.4.1 [9]. 

 

 

Figur 3.4.1 Tre sätt att främja de anställda att använda sin kunskap i nya tillämpningar  

Det krävs mod att våga tillämpa sin kunskap och utnyttja den istället för att låta minnet 

ta över tänkandet och bara gå på rutin. Det är viktigt att skapa en arbetsplats där de 

anställda känner sig trygga. Rädsla gör att de upprepar misstag och undviker att tänka 

nytt och se nya lösningar. Detta speglar sig främst i ledarskapet där en krävande chef 

som skapar osäkerhet kring de anställdas jobb och framtid hämmar deras 

kunskapsutnyttjande. Att styra sina anställda riktar deras fokus på det som ska 

kontrolleras. Det som kontrolleras antas vara viktigt och blir därför gjort medan det som 

inte kontrolleras hamnar i skymundan. De anställda stirrar sig blint på de punkter som 

ska kontrolleras. Är styrningarna för bestämmande kan viktiga egenskaper i beteenden 

och uppträdanden få för lite uppmärksamhet. Enligt viss litteratur finns inga styrningar 

som kan ta med alla viktiga beteende- och prestationskomponenter som de anställda 

behöver ha för att organisationen ska vara framgångsrik. Styrningar borde därför ses 

som riktlinjer och vara till för att lotsa beteenden. De får alltså inte hindra de anställda 

från att använda sin kunskap och tillämpa den till företagets bästa [9].  
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4. Resultat av intervju 

Intervjun gjordes med Åke Svensson. Han är 59 år gammal och nuvarande VD på 

Teknikföretagen. Tidigare arbetade han som VD för SAAB AB.  

Åke utbildade sig inom medicinsk teknik. Sista året av studierna började han 

sommarjobba på SAAB. Han började med programmering och sedan på 

utprovningsavdelningen med missilsystem. Efter att ha arbetat sig igenom organisation 

blev han ekonomiskt ansvarig och verksamhetsansvarig med titeln affärsenhetschef, 

VD. Huvudkontoret i Linköping flyttade till Stockholm och de behövde då en ny chef 

för Linköpingkontoret, med 5 000 - 6 000 anställda. 2003 blev Åke koncernchef och 

VD för SAAB. Trots det hade han ingen tidigare erfarenhet av börshantering och 

årsstämma. Åke har fått erfarenhet genom det han kallar ”learning by doing”. Han 

tycker dock det skulle haft sina fördelar om han var civilingenjör i grunden. Ekonomin 

var inte svår att lära sig och SAAB hade bra interna utbildningar. Det var allt mellan 

management utbildningar till seminarium. Styrelsen noterade att Åka inte hade den 

erfarenhet som behövdes så de tog in en personlig mentor från Handelshögskolan. En 

gång i veckan i ca 10 - 15 veckor hade de fokuserad specialgenomgång. En fördel som 

Åke hade, var att han hade arbetat länge inom organisationen. 

Då det sker stora förändringar i omvärlden är strategier en årligen återkommande 

process för SAAB. De görs då kontinuerlig kvalificerad omvärldsanalys. De bygger 

system så de kan förändras. Detta görs på två stadier. 1) Politiska skedet. 2) Tekniska 

förutsättningar och landvinningar. Tillsammans bildar de en process och utser möjliga 

hot, möjligheter, svagheter och styrkor. Denna process kallas SWOT analys. Strategier 

är svåra att lägga upp för allt för stora eller snäva tidsperioder. SAAB valde att lägga 

upp en strategi under en femårsperiod. Man kan förutse hyfsat vad som kommer att ske 

nästa år. 10 - 15 år framåt är dock väldigt svårt att förutse. Under femårsperioden 

gjordes uppdateringar årsvis och det fungerade bra. I och med dessa strategier lyckades 

SAAB väldigt bra och blev mycket mer internationella. 

Åke anser att kunskap sitter i väggarna. I ett företag bygger man upp en kompetensbas 

med tiden. Det sitter i delprocesser man skapat. I varje kompetensområde finns ett 

arbetssätt. Eftersom tekniken förändras snabbt behövs ny kunskap. Men den gamla 

kunskapen måste fortfarande finnas kvar. Det är viktigt med en kombination av äldre 

och yngre. Det blir då som en mentorsfunktion. Detta sker varje år i successiv 

utveckling. Andra länder har försökt att ta fram nytt flyg, men inte lyckats. Under åren 

1992 till 1999 lyckades SAAB utveckla Gripen och blev världsledande. Detta var tack 

vare att de hade tillräckligt många anställda med bra kunnande. De gick hela vägen 

tillsammans från början till slut. För att kunna vara ett framgångsrikt företag måste man 

akta sig för att söka affärer i okända områden. Det är bara möjliga affärer som får ett 

företag att tjäna pengar. Kunskapsperspektivet är väldigt viktig. Om man byter produkt 

och/eller teknik samtidigt som man byter ut kunskapen blir det ett misslyckande. Om 

man känner kundbasen och bygger vidare på känd teknik lyckas man. Det är viktigt att 

utveckla sin kunskapsbas. Det görs genom att utveckla tidigare anställda i form av olika 

interna utbildningar. 

Vid 35 års ålder hade Åke arbetat ett tiotal år och ville vidareutvecklas. Han gick en 

kurs i avancerad managementutbildning som innefattade seminarium några gånger i 

veckan. De fick en uppgift och det visade sig att de yngre tänkte mer fritt än de äldre. 

Några av deras idéer diskuterades och togs in i en strategi. De skapade bryggor inom 
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koncernen och lärde känna varandra. Inom konsultföretag säljer man kunskap som 

kunskap. Men resultatet av SAAB:s kunskap är deras framgång i produkter. De 

anställda förstår vad kunderna kommer att ha behov av i framtiden. Kanske till och med 

innan kunden själv vet vad de vill ha. Framtida affärer är mycket viktigt vilket medför 

en kunskapsintensiv utveckling. Det som ger värde i företaget är den kunskap som de 

anställda har och bär med sig. Det är otroligt viktigt med en genomarbetad strategi. 

Själva processen att arbeta fram strategin ger gemensamt fokus ut i företaget. Det är en 

ledstjärna för hur man ska satsa. En strategi är en analys av vad vi tror om framtiden. 

Man ska försöka ha en god uppfattning om vad man ska sträva efter. Alla ska sträva åt 

samma håll.  

De anställda i ett företag kan förhindras att utnyttja sin kunskap. Det kan vara så att 

företaget inte sett den kunskapen en anställd har. För att ett företag ska kunna få reda på 

detta är enkätundersökning en bra metod. Det kan vara så att företaget infört processer 

som inte möjliggör att de kan dra nytta av allas kunskap. Den anställde kan då bli 

hämmad. Metoder för att slippa detta är intern rörlighet så att man får nytt perspektiv. 

Skepticism mot andras förslag och idéer kan förekomma bland de anställda inom 

företaget. Vissa tycker sig veta bäst. Om någon har en ny idé kan det uppfattas som 

hotfullt eller förnedrande, pga. att man inte själv kommit på idén. Detta finns inga 

strategier för. Det handlar mer om hederskodex, om vad som uppmuntras i företaget. 

Man måste jobba med företagets värderingar. Här har cheferna en viktig roll. De ska 

vara en förebild för de anställda och man gör oftast som chefen gör. Har man en 

bestraffande attityd dödar man många nya idéer. Det som eftersträvas är en öppen och 

förlåtande attityd i företaget. Åke anser däremot att man ska leva som man lär. Man får 

flytta på en chef om den inte vill ändra sin attityd. Kunnande går att lära sig men man 

kan inte bli en annan person. 

Ledningen lägger grunden för attityden och kulturen i företaget. När Åke arbetade för 

SAAB åkte de runt med ett team till sina verksamhetsorter. Där presenterades en 

strategi, värderingar och mål genom film, bra bilder, musik med mera. För att få en 

öppen dialog och för att alla skulle våga säga sin fråga, startade de ett sms system. 

Frågan kom upp på en stor bildskärm och besvarades. Efter mötet hade de även 

uppföljning i form av en chatt. Vid en viss tidpunkt kunde man maila in sin fråga och få 

den besvarad. 

En anställd ska få hyfsat fria händer, inom sina ramar. Om det blir för strukturellt blir 

det lite innovationskraft och man kan inte uttrycka sin kunskap. Det krävs även disciplin 

så att det inte blir för mycket utsvävningar. Ibland kan det vara så att man måste göra på 

ett visst sätt för att uppnå ett gemensamt mål. Uppfinningsrikedom finns oftast i företag 

men det är svårt att hantera allas bidrag. För att lyckas i ett företag ska man alltså 

kombinera ledarskap med strategi. Det finns processer för strategier, till exempel 

analytiska. Ledarskap är den mjukare processen. Det ska stimulera till goda egenskaper 

och viljan att utvecklas. Man ska bli sedd och uppskattade men även kunna ta ett 

tillrättavisande. Det ska finnas grundläggande värderingar bland chefer. ”Så här är vi på 

företaget”. Det ska gå från högsta chef till underchefer och ut i företaget.   
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5. Diskussion 

För att kunna få tillgång till önskvärda kunskaper och egenskaper hos personalen inom 

företaget krävs först och främst en väl genomförd rekrytering. Nästa steg är att utbilda 

personalen. Vid utbildning får personalen den kunskap som krävs för att kunna utföra 

sin arbetsuppgift. Men här finns en risk att det sedan tar stopp. Här tar nästa utmaning 

vid, att bereda personalen möjlighet att utnyttja kunskapen och att den dessutom enbart 

nyttjas i syfte att uppfylla företagets strategiska mål. Litteraturstudien visar att chefen 

har en uppsjö av verktyg att använda i detta syfte.  

Genom att vara duktig på rekrytering kan framtidens prestationsmässiga resultat 

förutses. Vid sidan om att kontrollera de anställdas kunskaper kan det alltså vara 

intressant att även testa hur den arbetssökande utnyttjar sin kunskap, hur den tillämpas 

och om den används på ett för företaget fördelaktigt sätt. Likaså är det viktigt att den 

framtida interna utbildningen inte enbart syftar till att ge den anställde ny kunskap. 

Träningar där personalen tvingas reflektera över beteende och i att förstå företagets mål 

och vilja, får dem att även veta vad de ska göra med sin kunskap. Företaget SAAB löser 

detta genom, som Åke Svensson kallar det, ett slags mentorskap. Ny kunskap och 

nytänkande växer in i företaget genom god kombination av äldre och yngre inom varje 

kompetensområde. Ett mentorskap kan emellertid resultera i problemet med att många 

gånger falla tillbaka i gamla beteenden där förmågan att tänka nytt förhindras. Enligt 

litteraturen kan man komma åt detta genom att uppmuntra ett kritiskt tänkande gentemot 

det gamla. Ett sådant sätt skulle kunna vara att implementera regelbunden utvärdering 

som på ett kritiskt och objektivt sätt lyfter fram problem med att ”göra som man alltid 

gjort”. Detta kräver en öppensinnad inställning och en förmåga att se möjligheter istället 

för hinder. Det ska däremot sägas att gamla sätt att göra saker på inte alltid behöver vara 

negativt. 

Det kan tyckas verka självklart att man ska leverera resultat på ett företag. Men tyvärr är 

fallet inte alltid så. Vissa tenderar ta till verbal handling istället för att praktisk handla. 

Människan har en personlig agenda. Både Åke och litteraturen påpekade att vissa vill 

framstå som smart och detta kan ta sig i uttryck genom allmän skepsis, att neka till 

andras idéer och ovilja att dela med sig av sin kunskap. Detta är en stolthet som måste 

överkommas. 

En tydlig företagskultur är grundläggande, så att alla inom företaget har samma attityd. 

Det är oftast ledningen som sätter normen och de ska implementera detta i företaget. 

Bra ledarskap kan bidra till att de anställda vill utvecklas och arbeta mot de mål 

företaget har satt upp. Om en anställd till viss del får fria händer kan även det stimulera 

till att komma med nya idéer och använda sig av sin kunskap på bästa sätt. Detta leder 

till personlig utveckling och trivsel på arbetet som även leder till viljan att gå mot de 

strategiska målen. Detta anmärkte även Åke på. 

En del företag har en tendens att krångla till bland annat språkbruket i sina strategier 

och göra det svårfattligt. Eftersom det är de mänskliga resurserna som ger stora 

konkurrensfördelar kan en väg till framgång vara att göra detta simpelt så att alla lätt 

kan förstå. Om de anställda nu förstått hur de ska använda sin kunskap har företaget 

kommit långt. Men en framåtsträvande chef stannar inte här utan ger de anställda en 

extra knuff i rätt riktning. Med indirekt styrning i form av tydliga, enkla och 

lättförstådda visioner och uppförandekoder tillsammans med att aktivt påverka 

företagskulturen bör de anställda inspireras att jobba mot de strategiska målen. 
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Kombineras detta med så kallat open book management finns möjlighet att ingjuta en 

känsla av delaktighet hos de anställda. 

Sammanfattningsvis kan diskussionen illustreras i Figur 5.1. De individuella 

förutsättningarna är de som individen har att utgå ifrån. Personlighet och kunskap. Det 

krävs också andra förutsättningar så som vilja. Utöver detta måste miljön och 

omgivningen tillåta dessa individuella förutsättningar. Dessa omvärldsfaktorer består av 

det som diskuterats ovan så som företagskultur, ledarskap och företagsstruktur. 

Kombineras dessa omvärldsfaktorer och de individuella förutsättningarna med en 

förståelse för vad som förväntas av individen finns goda förutsättningar att denne 

stimuleras till att tillämpa kunskapen.  

 

Figur 5.1 Diskussionen kan sammanfattas i en övergripande figur 

Det finns företag som gör succé genom att tillverka en helt ny produkt som inte finns på 

marknaden. Men det Åke menade var att i längden är den säkra vägen den bästa, vilket 

även litteraturstudien tar upp. Om man tillverkar en helt ny produkt som inte gör succé, 

kan det leda till förluster och i värsta fall konkurs för ett företaget, då mycket resurser 

och tid har lagts på ett projekt som inte ger vinst. Risker görs alltid när man tillverkar 

eller utvecklar produkter/teknik, men det är viktigt med en riskanalys och att förutse 

framtiden och dess behov för att kunna ta vissa risker. Dessutom är risken med att 

tillverka en helt ny produkt eller teknik, att de anställda som ska engagera sig i projektet 

kanske inte har den kunskap som behövs och intresset kanske inte finns då det inte 

längre handlar om att vidareutveckla något inom sitt kompetensområde.  

Denna undersökning har endast behandlat en intervju och en persons erfarenheter. 

Empirin ses som ett komplement till litteraturstudien. Detta har tagits i beaktning och de 

metoderna som tagits upp är bara idéer på olika arbetssätt. Slutsatsen är emellertid den 

samma för vilka metoder man än använder sig av, att ledningen måste engagera sig 

konstant för att motivera sina anställda och få dem att arbeta mot företagets mål. 

Vägarna dit kan dock se olika ut.  
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Tillämpbar 
kunskap



17 

 

6. Slutsats 

Idag utgör kunskap en viktig resurs med vilken ett företag kan skapa konkurrenskraft. 

Det är därför viktigt för företaget att utnyttja denna resurs fulla potential. För att få de 

anställda att faktiskt använda sin kunskap mot företagets mål krävs ett aktivt 

engagemang hos företagsledningen. Detta kan göras genom:  

 Tydliga och aktuella visioner som alla kan förstå och ta till sig.  

 Företagskulturen måste vara väl genomtänkt med värderingar och attityder som 

inte begränsar de anställda utan uppmuntrar dem att tillämpa sin kunskap. 

 Ett föregångsmannamässigt ledarskap som implementeras hos 

företagsledningen. 

 En enkel struktur utan komplexitet som kommuniceras enkelt och begripligt. 

Detta ska främjas genom ledarskapet och företagskulturen. 

 En rekryteringsprocess som utöver att anställa rätt personer på rätt plats även 

kontrollerar hur dessa personer tillämpar sin kunskap och om detta då görs på ett 

önskvärt sätt. 

 Låta den anställde utveckla sin kunskap inom det kompetensområde man redan 

besitter. 

 Medvetandegöra de anställda om problemen med det gamla sättet att arbeta på 

för att skapa ett nytänkande. Ge dem träning i kritiskt tänkande. Det finns en risk 

i att gamla vanor och beteenden ersätter tillämpande av ny kunskap. Här spelar 

företagskulturen en viktig roll. 

De anställda ska inte bara utbildas i hur de ska utföra sitt arbete utan även tränas i att 

förstå hur de ska använda den för företagets bästa. De måste även få kunskaper i 

exempelvis ekonomi och kontinuerligt delge dem företagets finansiella ställning och 

vad det tjänar pengar på. Detta skapar en förståelse för företagets vilja och hur de 

anställda kan handla i företagets bästa.   
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Bilaga 1 

 
Intervju 

FRÅGOR 

Vilken form av strategi har du arbetat med? Har du arbetat med strategier kring 

Knowledge Management? 

Hur ser du på frågeställningen? Är den relevant? Finns det konkurrensfördelar i att satsa 

på strategier inom Knowledge Management? 

Hur viktig är en bra strategi för ett företags förmåga att nå viktiga mål? 

Vi tänker oss företag som arbetar på marknader där nya tekniker och kunskaper hela 

tiden måste utvecklas. Det vill säga, i en bransch där det krävs stor 

förändringsberedskap hos ett företag, finns det då behov av att anpassa eller ändra 

strategierna?  

Kan det vara så att de anställda inom ett företag inte alla gånger utnyttjar sin kunskap i 

syfte att nå företagets mål? D.v.s. att den anställda på något sätt begränsas? 

Den anställde kan sitta på kunskap som är till fördel för företaget men förhindras att 

uttryckas av olika skäl. Det kan ju vara så att den anställde är t.ex. för styrd så att viktig 

kunskap hamnar i skym undan. Vilka hinder finns det som gör att den anställdes 

kunskap inte kan tas till vara på?  

Är det svårt att omvandla kunskap till handling? Vilka hinder stöter exempelvis en 

projektmedlem på när han/hon lägger fram en idé eller en lösning på ett problem?  

Har du märkt att människor utvecklas mer genom att ge dem fria händer kontra att styra 

dem mer? Har du några erfarenheter av att man utvecklas mer genom att vara mindre 

styrd? 

 


