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Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker hur ett globalt industriföretag arbetar med 

kunskapshantering utifrån ett Knowledge management-perspektiv. Målföretaget 

undersöks genom Talent management-konceptet People Equity. Vi baserar vår 

uppsats på empiri bestående av tolv kvalitativa intervjuer med medarbetare från 

företaget. Våra teoretiska utgångspunkter grundas primärt på Alvesson och 

Kärremans deskriptiva modell om hur företag arbetar med kunskapsstyrning, 

Model of managerial intervention. Utifrån analys av insamlad empiri placerar vi 

ut målföretaget på ovan nämnda matris. Resultatet visar att målföretaget har vissa 

svårigheter med kunskapsflödet mellan medarbetarna. Kunskapsdelning sker 

primärt genom social interaktion med kollegor på avdelningen samt genom 

nätverkande med nyckelpersoner på andra avdelningar. Den normativa kontroll 

som finns i kulturen på företaget obstruerar i viss mån kunskapen från att flöda 

fritt och på så sätt skapa maximal nytta. I diskussionen behandlas denna slutsats 

och förslag på framtida forskning ges.  

Nyckelord: Knowledge management, Talent management, People Equity, 

Kompetens, Kunskapsstyrning.  
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Förord 

Denna uppsats behandlar hur kunskapshantering och kunskapslagring, så kallad Knowledge 

management, hänger samman med mätning av ett företags humankapital. 

Personalvetarföreningen Dynamicus i Uppsala arrangerade på våren 2012 ett föredrag med 

HR-chefen på DeLaval. Där fick vi frågan om vi ville undersöka implementeringen av ett 

Talent management-komcept närmare. Då vi under hela vår studietid på programmet med 

inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor varit intresserade av kunskapsstyrning kändes 

det naturligt att undersöka frågan ur ett Knowledge management-perspektiv.  

Vi vill här i förordet tacka Mikael Landberg och Peggy Birgen på DeLaval som båda varit 

väldigt behjälpliga i arbetet med uppsatsen. Vi vill också tacka vår handledare Henrik Román 

som har gjort ett exemplariskt jobb.   
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1 Introduktion 

1.1  Problembakgrund 

I kunskapsintensiva företag blir personalens arbetsförmåga och kompetens företagets hela 

värde och existensberättigande. I och med att arbetsuppgifterna i dessa moderna och 

kunskapsintensiva företag är komplexa och varierande kräver de mer förkunskaper och 

utbildning än standardiserade arbetsuppgifter på ett industrigolv.
1
 Detta ställer annorlunda 

krav på rekrytering och övrig personalhantering. Att hitta rätt personal till lågkvalificerade 

och standardiserad arbetsuppgifter i industrin är av förklarliga skäl lättare än att hitta rätt 

personal till komplexa och varierade arbetsuppgifter. Problemen blir följaktligen större när en 

anställd slutar på det kunskapsintensiva företaget.  

Maktbalansen mellan anställda och arbetsgivare har förändrats markant. Arbetsgivaren 

behöver sina anställda mer än vad de anställda behöver sin arbetsgivare. I dagens globala 

tävling gäller det att locka talangerna att först ta anställning och därefter få dem att vilja 

arbeta kvar. Då produktionsmedlen i kunskapsföretag till stor del består av de anställdas 

kompetens måste ledningen behandla sin personal med större vördnad och omsorg.
2
 Då vissa 

kunskapsintensiva företags samlade värde försvinner ut ur kontoret vid varje arbetsdags slut 

blir en av ledningens viktigaste uppgifter att få dem att vilja komma tillbaka till kontoret varje 

morgon.
3
 

Detta förändrade arbetsliv har skapat ett behov av, och en marknad för olika management-

koncept för att hantera personal. Dessa personalhanteringskoncept har ofta som huvudsyfte att 

skapa lojalitet mot arbetsgivaren för att på så sätt knyta den mest värdefulla och kvalificerade 

personalen till sig. Andra koncept behandlar mer specifika delar av personalarbetet, 

exempelvis Knowledge management (hädanefter KM) som är ett koncept som mer specifikt 

behandlar organisatoriskt lärande. KM kan även handla om mer konkret kunskapsstyrning 

genom exempelvis databaser.
4
 Vår uppsats kommer behandla relationen mellan två koncept 

inom TM och KM. Då dessa båda områden är vida omtalade i kurslitteratur, HRM
5
-fackpress 

samt bland HR-yrkesverksamma i allmänhet fann vi det intressant att undersöka de båda i 

verkligheten på DeLaval.   

DeLaval är ett svenskt industriföretag med fler än 4000 anställda världen över. Företaget 

grundades i slutet av 1800-talet och är numera en del av Tetra Laval gruppen. De utvecklar, 

tillverkar, säljer och servar teknik för mjölkning av kor.  Företaget agerar på en väldigt teknik- 

och kunskapsintensiv marknad med höga krav på de anställdas kompetens.
6
 DeLaval inledde 

hösten 2012 implementering av ett nytt sofistikerat system för att kunna mäta hur styrd, 

kompetent och engagerad personalen är.  

                                                 
1
 Alvesson M (2004) – Kunskapsarbete och kunskapsföretag  s. 9 

2
 Ibid. s. 133-134 

3
 Ibid. s. 135 

4
 Ibid. s. 157-158 

5
 HR, Human Resource.  HRM, Human Resource Management.  

6
 http://www.delaval.se/Om-DeLaval/The-Company/  

http://www.delaval.se/Om-DeLaval/The-Company/
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Systemet som DeLaval ska implementera kallas People Equity och är ett sätt för företag att 

kvantifiera och få siffror på hur kapabel, kompetent och engagerad personalen är. ”Equity” är 

en företagsekonomisk term som direktöversatt till svenska betyder ”eget kapital”.
7
 ”Equity” 

definieras vanligtvis som det värde en tillgång har efter att alla lån som tagits för 

införskaffandet betalats. Med hjälp av konceptet vill målföretaget kunna få en siffra på hur 

personalen trivs. Tanken är att humankapitalet på så sätt ska kunna redovisas enkelt men ändå 

nyanserat i och med de tre underkategorierna riktning/styrning, kompetens samt engagemang. 

Med hjälp av systemet ska ledningen kunna få en klar bild av hur välstyrd, kompetent och 

engagerad personalen är på företagets olika kontor och fabriker i världen. Med hjälp av 

People Equity kan humankapitalet mätas på ett sätt som liknar hur företag normalt sett 

redovisar materiella och finansiella tillgångar i balansräkningar och koncernredovisningar.   

Konceptet People Equity faller under vad som i näringslivet kallas Talent management 

(hädanefter TM) vilket behandlar hur företag bör agera för att locka till sig den bästa 

arbetskraften. Det handlar också om att få dessa personer att trivas samt bli lojala och vilja 

stanna kvar på företaget. TM handlar också om att skapa företagskultur som främjar 

företagets intressen och som får talangerna på företaget att agera på ”rätt” sätt utan direkt 

styrning. För att dessa personer inte ska vilja gå vidare och byta jobb måste de hållas 

engagerade och nöjda med tillvaron på arbetsplatsen. För att de ska förbli värdefulla för 

företaget måste de också hela tiden utvecklas på ett kompetensmässigt plan. Dessa åtgärder 

kan sägas sammanfatta grundidén med TM.
8
 Skaparna bakom konceptet People Equity vill 

ytterligare utveckla TM genom att kvantifiera de olika beståndsdelarna till mätbara värden. 

Idén är att företagsledningen på så sätt ska kunna se mer exakt vad problemet är samt var i 

företaget värdena är låga och bör åtgärdas.
9
  

Att företag över huvud taget börjat jobba så hårt och målinriktad med personalfrågor beror i 

grund och botten på arbetslivets anpassning till ett postindustriellt samhälle. Arbetsmarknaden 

har gått från att tidigare till största del bestå av kollektivanställda industriarbetare till att i 

mycket större utsträckning bestå av tjänstemän i kunskapsintensiva företag. Denna utveckling 

kanske hänger ihop med det ökade intresset för att arbeta med personalfrågor. Det ökade 

intresset syns även på undersökningar om drömjobb där yrket personalchef sakta men säkert 

klättrat upp till förstaplatsen.
10

   

 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.investopedia.com/terms/e/equity.asp#axzz2Cxgib3vu  

8
 Nilsson, S & Ellström, P-E, Employability and talent management: challenges for HRD practices. European 

Journal of Training and Development  Vol. 36, 26-45. 2012. s. 28-29 
9
 Schiemann W (2009) – Reinventing Talent Management  s. 26-27 

10
 http://manpowergroup.se/PageFiles/740/120126_worklife_dromjobbet_2011.pdf  

http://www.investopedia.com/terms/e/equity.asp#axzz2Cxgib3vu
http://manpowergroup.se/PageFiles/740/120126_worklife_dromjobbet_2011.pdf
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett globalt industriföretag arbetar med 

hanterandet av kunskap utifrån en etablerad modell för KM (Knowledge management). Ett 

parallellt syfte är att skapa ett intervjuverktyg för att kvalitativt kunna undersöka hur bra 

samma företag lyckats förmedla sin företagskultur samt hur väl de anställda anpassar sig efter 

denna kultur.  Intervjuverktyget ska också mäta hur kapabel, kompetent och engagerad 

personalen inom organisationen är utifrån konceptet People Equity.  

Frågeställningar: 

1. Hur förhåller sig målföretagets kunskapshantering till de fyra idealdimensionerna 

i Alvesson och Kärremans modell Model of managerial intervention? 

2. Var i Alvesson och Kärremans modell Model of managerial intervention hittar vi 

målföretaget? 
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2 Teori 

I denna del kommer vi att beskriva och redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi haft i 

arbetet med denna uppsats. Vi inleder med att beskriva tidigare forskning på området samt 

bakgrunden kring Knowledge management. Vi presenterar också tydligt den modell av 

Alvesson och Kärreman som vår analys av empirin baseras på. Vi beskriver därefter Talent 

management samt People Equity som utgör viktiga beståndsdelar i utformningen av vårt 

frågebatteri inför studien på DeLaval.  

2.1 Tidigare forskning 

Nedan följer ett urval av relevanta studier som behandlar ämnet kunskapsutveckling inom 

organisationer och sedermera kunskapshantering (KM). Kunskap definieras av Nonaka som 

”en motiverad tro som ökar en enhets kapacitet att vidta effektiva åtgärder”.
11

 Nonakas 

modell för kunskapsutveckling är den mest citerade och influerande teorin inom KM 

domänen, varför det är nödvändigt att ta upp modellen i denna uppsats som till stor del 

fokuserar på hur man styr, uppmuntrar och behåller kunskap inom organisationen. Bara under 

ett tio års spann (1994-2004) har Nonaka & Takeuchi blivit citerade runt 1100 gånger.
12

 

Modellen som beskrivs i Nonakas teoriframställning är den så kallade SECI modellen. Den 

bygger på samspelet mellan den tysta och explicita kunskapen och sker i fyra steg. (1) När en 

individ genom arbetsgrupper får ta del av tyst kunskap via de andra gruppmedlemmarna 

genom dialog, observation och samarbete. (2) När individen lyckas göra den tysta kunskapen 

explicit via dialog med andra. (3) När individen kombinerar olika former av explicit kunskap 

för att skapa ny, mer explicit kunskap. (4) När individen lyckas internalisera den explicita 

kunskapen till tyst kunskap.
13

  

Nonaka har alltså skapat en modell för hur kunskap blir till och ”utvecklas” i takt med att man 

reflekterar över kunskapen. Även om Nonakas modell strikt sett inte är en modell för att 

”hantera kunskap” utan snarare för att utveckla kunskap är den en nödvändig del av den 

kunskapsintensiva organisationen. Vi har valt att använda oss av en modell
14

 som till viss del 

förespråkar internaliseringen och externaliseringen av implicit (tacit) kunskap. Då Nonakas 

forskning utgör den primära kärnan för all vidare forskning kring ämnet KM kan man säga att 

resterande källor för denna uppsats på ett eller annat sätt baseras på Nonakas teori. Därmed 

har vi genom att återge en del av Nonakas teori försökt skapa ett skydd för eventuella 

feltolkningar kring hans teoretiska grund.  

1996 skrev Chris Marshall mfl: ”In industries as diverse as automotive manufacturing, 

chemical processing, electric utilities and architectural engineering, firms are pursuing 

initiatives with the stated goal of generating, facilitating the transfer of, and improving the 

                                                 
11

 Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5(1), s. 

14-37. 
12

 Gourlay, S. (2006). Conceptualizing Knowledge Creation: A Critique of Nonaka's Theory. Journal Of 

Management Studies, 43(7), s. 1415-1436.  
13

 Hislop, Donald (2009), Knowledge Management in organizations s. 120 

14
 Se sida 7 i uppsatsen 
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organizational knowledge”.
15

 De menar att nästan oavsett inom vilket marknadsområde man 

befinner sig i har företag börjat arbeta för att generera och förbättra det organisatoriska 

lärandet. De argumenterar sedan för att högre chefer nu ser att kunskap och lärande blir 

viktigare för att kunna ligga i framkant på en alltmer konkurrensutsatt marknad och att den 

kunskap som är fast hos individen måste frambringas på en organisatorisk nivå.  

“The physical toil of manufacturing is being replaced by a world where we work more with 

our heads than our hands”.
16

 Citatet ovan visar på var västvärlden är på väg, eller kanske 

snarare var vi redan befinner oss, i ett samhälle där majoriteten av arbetet utgörs av 

tjänsteyrken. I och med att vi äntrat en tidsålder som bygger på information, blir den som har 

störst kunskapsresurser också den som är mest konkurrenskraftig på en global marknad. ”The 

new source of wealth is knowledge, and not labour, land or financial capital”.
17

 Från ett 

ledarskapsperspektiv finns det alltså nya utmaningar. Kunskap är som bekant inte någonting 

man kan ta på, utan något som finns i individens huvud, så hur ska man då göra för att bevara 

och explicit göra denna kunskap?  

Enlige Alvesson och Kärreman ses KM (Knowledge management) som en paraplyterm för 

olika akademiska orienteringar
18

. Dessa inkluderar bland annat lärande organisationer, 

strategiskt ledarskap och olika informationssystem. Vad begreppet försöker belysa är 

problemet med att ständigt behålla den för organisationen relevanta kunskapen, detta trots 

ständiga förändringar inom marknadsområdet och ett ständigt förflyttande av arbetskraft. I sin 

artikel ”Odd Couple: Making sense of the curious concept of knowledge” summerar Alvesson 

och Kärreman KM som ett väldigt brett koncept använt på många olika sätt. De menar att KM 

är ett verktyg för att skapa en gemensam förståelse
19

, och tar också fram fyra olika 

förhållningssätt till KM: communities, normative control, extended libraries samt enacted 

blueprints som vi kommer gå in närmare på i ett senare skede av uppsatsen. Kortfattat kan 

man dock säga att de menar att kunskapsflödet styrs mer- eller mindre av organisationens 

ledning. Kunskapsöverföringen kan också vara mer eller mindre teknokratisk, och därigenom 

vara mer eller mindre beroende av datoriserade kunskapsutbyten som t.ex. datoriserade 

kunskapsbaser eller intranät. Man skulle kunna säga att deras modell är en välbehövlig 

förenkling av ett koncept som både svårdefinierat och svårgreppbart. Det som dock 

genomsyrar tänket kring KM är att kunskap är en vital del i alla slags organisationer oavsett 

om det är en gymnasieskola eller ett stort världsledande företag. Det krävs att man på något 

sätt kan bevara den innovation och spetskompetens som finns inom en organisation oavsett 

om arbetskraften rör sig, eller inte. Det är också därför KM har seglat upp som en populär 

vetenskap bland managementforskare. Innan Internets genombrott på 90-talet fanns det 

knappast någon forskning kring ämnet, men från slutet av nittiotalet har forskningsartiklarna 

                                                 
15

 Marshall, C., & Prusak, L. (1996). Financial Risk and the Need for Superior Knowledge Management. 

California Management Review, 38(3), s. 77-101. 
16

 Sewell, G.  2005, Nice Work? Rethinking Managerial Control in an Era of Knowledge Work, Organization, 

12/5: s. 685-704 
17

 Gerami, M. 2010 “Knowledge Management” International Journal of Computer Science and Information 

Security, 234-238. S. 234 
18

 Alvesson & Kärreman, (2002) Odd couple: making sense of the curious concept of knowledge. Journal of 

management studies.s.  995-1018.  
19

 Ibid. s. 1009 
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om ämnet ökat avsevärt år för år.
20

 Det alla verkar enas om är att det behövs ett sätt att 

hantera ett allt större och snabbare kunskapsflöde. Vägen till att kunna hantera detta flöde är 

svårtydd, samtidigt som faktum kvarstår: “Organizations in general and knowledge-intensive 

organizations in particular, are more than ever faced with the necessity of continuously 

updating their employee’s knowledge; or in other words, they have to promote constant 

learning”
21

.  Med det konstanta lärandet menas här livslångt lärande som i sin tur definieras 

som: ”An all purposeful learning activity, undertaken on an ongoing basis with the aim of 

improving knowledge, skills and competence” av den Europeiska kommissionen
22

. Med andra 

ord står inte KM enbart för att bevara och varaktigt kunna dela kompetens inom 

organisationen utan också för ett ständigt utvecklande av ny, och befintlig kunskap. 

2.2 Alvesson & Kärreman: fyra olika perspektiv på Knowledge 

Management   

I vår uppsats har vi valt att besvara frågeställningarna om kunskapshantering sett utifrån en 

specifik modell, Alvesson & Kärremans Model of managerial intervention.  

Model Of Managerial Intervention 

                                       Co-Ordination                                  Control 

 

  

Social 

 

Medium 

Of  

Interaction 

 

Techno-    

structual              

 

 

 

A typology of knowledge management approaches
23

. 

                                                 
20

 Hislop, Donald (2009),  Knowledge management in organisations, s. 2  
21

 Villalbas, E. (2006) The uniqueness of knowledge management in small companies: Managing knowledge as 

an employer strategy for lifelong learning. Stockholms Uni. Pedagogiska instutionen, s. 157 
22

 Commission of the European Communities (2000) A Memorandum on lifelong learning s. 3 

23 Alvesson & Kärreman, “Odd Couple”, s. 1005  
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Alvesson & Kärreman menar att det finns en uppdelning kring hur man hanterar utnyttjandet 

av kunskap, dvs. om man använder sig av tekniska hjälpmedel eller om utforskandet av 

kunskap är mer inriktad på människor och interaktioner dem emellan. De menar också att 

kunskapen kan styras mer eller mindre av ledningen utifrån båda dessa sätt att hantera 

kunskapsdelningen. I de två fälten på vänster sida (community och ”extended library”) i 

modellen ges ledningen en mer koordinerande roll i arbetet med kunskapsstyrning. I de två 

högra fälten (normative control och enacted blueprints) ges istället ledningen en 

kontrollerande roll
24

. Deras modell är därför indelad i fyra kategorier, varvid vi nu mer 

ingående ska förklara betydelsen. 

Community är som modellen visar när ett kunskapsintensivt företag väljer att försöka sprida 

kunskap via sociala interaktioner snarare än tekniska hjälpmedel. Det är också detta sätt som 

är enklast att koppla till Nonakas teorier om kunskap och hur man sprider denna.
25

 Främst då 

synsättet utgår ifrån att implicit kunskap sprids mellan individer som sedan gör den explicit 

osv. Här utgår man ifrån att ledningen skapar en uppmuntrande miljö för interaktioner som 

kan leda till kunskapsutbyten. Alvesson & Kärreman menar här att känslan av tillhörighet och 

trygghet på arbetsplatsen är minst lika viktig för kunskapshanterandet som databaser och 

strikta regler för hur saker och ting ska ske, med andra ord uppmuntras ett mer fritt tänkande. 

De menar att man inom community synsättet ska ”titta med andra, istället för på andra” och att 

kunskapsutbytet då innehåller ett inslag av altruism
26

.  

Normative Control – Community som vi beskrivit ovan är svårt att utveckla och kontrollera 

för ledningen är normative control ett synsätt som fortfarande fokuserar på det sociala 

utvecklandet och hanterandet av kunskap, men där ledningen har en starkare tendens att 

ingripa i arbetsprocessen.
27

 Här menar Alvesson & Kärreman att man via den rådande 

företagskulturen kan kontrollera de anställda, och då i sin tur hur kunskapen hanteras.
28

 Om 

ledningen utövar normativ kontroll innebär det att de ingriper för att få alla att sträva efter 

samma mål och strategier, som de anställda i sin tur känner att de kan identifiera sig med. Det 

handlar alltså om att skapa en företagskultur där alla arbetar tillsammans med tydliga 

riktlinjer.  

Extended Libraries involverar användningen av tekniska hjälpmedel som databaser, intranät 

och liknande. En definition av KM som extended libraries är att ”blanda ett företags interna 

och externa information och göra det till lättillgänglig kunskap via en teknisk plattform”.
29

 

KM som extended libraries innebär att det finns en central som arbetar med att sammanställa 

och frambringa kunskap utifrån det löpande arbetet inom organisationen och där de anställda 

uppmuntras att kodifiera sin egen kunskap. Denna kan sedan användas av andra individer vid 

nya förhållanden. Det ska poängteras att enligt detta synsätt har ledningen en mer 

tillbakadragen och endast koordinerande roll. De informationsbaser som finns används vid 

behov, men är inget direkt rättesnöre för hur en uppgift ska gå till, utan snarare ett hjälpmedel 

                                                 
24

 Alvesson & Kärreman, “Odd Couple”, s. 1005 
25

 Ibid. s. 1005 
26

 Ibid. s. 1005 
27

 Hislop D (2009), Knowledge Management in Organizations s. 67 
28

 Alvesson & Kärreman ”Odd Couple”, s. 1006 
29

 Ibid. s. 1004 
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på vägen. Idén är att man ska skapa rutiner för många av de nyckelkomponenter som krävs för 

att kunna leverera en bra produkt åt kunden
30

. 

Enacted Blueprints – Denna typ av KM har många likheter med KM som normative control, 

men försöker styra och kontrollera individerna mer ingående i hur de utför sina 

arbetsuppgifter, snarare än att bara kontrollera deras värderingar och idéer.
31

 Det är närmast 

ett tayloristiskt styre av arbetskraften, då man med enacted blueprints menar att det finns ett 

”best practice” att utföra uppgifter på.
32

 Den centrala strategin vid enacted blueprints är att 

kodifiera kunskap och sedan stoppa det i databaser som alla kan använda sig av. Detta innebär 

att det finns en tro på att individuell kunskap kan konverteras till data som andra sedan kan 

använda sig av med samma resultat. Anledningen till att synsättet kallas enacted blueprints är 

att databasen utgör en ritning för hur man ska agera i en given situation. Vilket gör att även 

mindre skickliga arbetare kan tillgodose sig kunskapen från databasen och arbeta mot samma 

resultat som de skickligare
33

. Med andra ord, effektivitet och produktivitet går före 

nytänkande och nyskapande. Man utgår ifrån att det finns ett bra sätt att utföra sagda uppgift 

på, och ”tvingar” sedan de anställda att använda sig av det sättet utifrån de data som finns att 

tillgå. Enacted blueprints är med andra ord ett sätt för ledningen att föra över ”makten” eller 

kunskapen i deras ägo över tid. Genom att använda sig av detta synsätt kan man återigen, 

precis som i Taylorismen, säga att man avkvalificerar individen i och med att denna utgår 

ifrån ”ritningar” som är organisationens tillgång.  

2.3 Talent management 

Det finns en rad olika definitioner och perspektiv på TM. Begreppet är inget nytt utan nämns 

redan 1967 av Patton i Harvard Business Review.
34

 På senare år har begreppet fått väldigt 

mycket uppmärksamhet i HR-branschen, TM beskrivs som receptet för vinst i det globala 

kriget om kompetent arbetskraft. Grundidén med TM är väldigt lik vanligt strategiskt HR-

arbete. Alltså att se till att de anställda har rätt kompetens, att personalomsättningen hålls nere 

samt att högpresterande medarbetare ges utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar 

inom företaget.
35

 Nilsson och Ellström beskriver i en artikel tre typer av konceptualiseringar 

(begreppsbildningar) av TM. Den första är som ovan nämnd en samling av typiska HR-

funktioner såsom rekrytering, utbildning och utveckling. TM blir således ett verktyg för att 

attrahera, rekrytera samt behålla duktiga och talangfulla medarbetare. Den stora skillnaden 

mellan TM och vanligt personalarbete blir att HR-avdelningen genom TM ytterligare 

integrerar personalarbetet i den dagliga verksamheten på företaget. TM ska vara en del av 

affärsstrategin som alla skikt av ledare på företaget ska vara varse.
36

  

                                                 
30

 Alvesson & Kärreman, “Odd Couple”, s. 1008 
31

 Ibid. s. 1007 
32

 Hislop D, Management in Organizations s.67 
33

 Alvesson & Kärreman ”Odd Couple” s. 1007 
34

 Patton, A. (1967), “The coming scramble for executive talent”, Harvard Business Review, Vol. 45 

No. 3, s. 155-71. 
35

 Nilsson, S & Ellström, P-E, Employability and talent management: challenges for HRD practices s. 28 
36

 Ibid. s. 28-29 
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Det andra perspektivet på TM beskrivs av Nilsson och Ellström som mer fokuserat på 

kunskaps/talang-pooler där kompetens skall säkras för att kunna utföra specifika 

arbetsuppgifter inom företaget. Inom detta perspektiv läggs mycket vikt vid att identifiera 

organisationens behov och utifrån dem skapa planer för att säkra framtiden genom att anställa 

och utbilda personal med rätt kompetens. Den tredje konceptualiseringen är antagligen det 

perspektiv som ligger närmast det som själva namnet ”Talent management” tycks antyda. Här 

läggs mycket vikt vid individens personlighetsegenskaper. De medarbetare som verkar ha hög 

potential samt arbetar i högt tempo identifieras (både utanför och innanför organisationen). 

Därefter rekryteras de till olika positioner i företaget där de kan utvecklas och på sikt leverera 

värde tillbaka till organisationen. Här handlar det om att urskilja dem med bäst förmåga, alla 

medarbetare kan inte bli ”talanger”, perspektivet är således det mest elitistiska av de tre. 

Organisationen förväntas bli framgångsrik mycket tack vare ett fåtal talangfulla medarbetare, 

dessa ges därefter lön och förmåner utifrån generell kompetens istället för specifikt utförda 

projekt. Precis som i det första perspektivet vill företag med detta synsätt att TM ska 

genomsyra hela organisationen. TM ska få samtliga medarbetare, talang eller ej, att prestera 

sitt absolut bästa hela tiden.
37

  

2.4 People Equity  

Som beskrivet i tidigare kapitel är People Equity (härifrån utskrivet PE) ett TM-koncept 

baserat på att få kvantitativ information om hur personalen upplever sin situation på 

arbetsplatsen. Målsättningen med PE är att ge företagsledningen data om personalen på 

samma sätt som data ges över själva affärsverksamheten. Detta sker då genom så kallad 

Business Intelligence, där försäljning, inköp, lager med mera redovisas detaljerat på 

avdelningsnivå över hela företaget.
38

 Med hjälp av den informationen kan sedan 

företagsledningen ta beslut för att åtgärda eventuella problem som kan uppstå lokalt.
39

 

Ledningen får också siffror på humankapitalet som sedan kan redovisas som nyckeltal över 

hur personalarbetet utvecklas. Tanken med PE är att företagsledningen ska kunna åtgärda 

personalrelaterade problem på liknande sätt baserat på information insamlat enligt PE-

konceptet. Data samlas in genom att samtliga anställda svarar på kortare enkäter kontinuerligt. 

Dessa enkäter är uppdelade i tre delar, alignment (styrning/riktning), capabilities (kompetens) 

och engagement (engagemang). Utifrån dessa enkäter får ledningen nyanserad information 

som sedan kan ligga till grund för beslut rörande åtgärder för att höja värdena i respektive 

pelare.
40

  

2.4.1 De tre pelarna i People Equity 

Den första av de tre pelarna kallas på engelska alignment. Översatt till svenska blir det 

ungefär ”riktning/styrning”. Denna del av konceptet behandlar hur de anställda följer 

företagets uppsatta mål. Med rätt riktning är det tänkt att medarbetarna ska fokusera på det 

                                                 
37

 Nilsson, S & Ellström, P-E, Employability and talent management: challenges for HRD practices s. 29-30 
38

 Cebotarean, Business Intelligence  Journal of Knowledge Management, Economics and Information 

Technology, 2011, Vol.1(2), s.101 
39

 Schiemann – Reinventing Talent Management s. 10 
40

 Ibid. s. 26 



11 

 

som är lönsamt för företaget, att de prioriterar och arbetar med rätt saker helt enkelt. Att styra 

medarbetarna i rätt riktning görs på flera sätt. Mycket fokus läggs på att tydligt kommunicera 

företagets mål. Utöver företagets mål har också avdelningen mål och under det läggs den 

enskilde medarbetarens mål. Det är viktigt att personalen känner till dessa olika lager av mål 

samt att de vet hur de ska gå tillväga för att nå dem.
41

 Personalen styrs vanligtvis också av 

företagets organisatoriska värderingar, genom företagskultur. Har företagsledningen lyckats 

skapa en konstruktiv och sund kultur på företaget hjälper den till att styra medarbetarna i rätt 

riktning.
42

  

Den andra pelaren i konceptet heter på engelska capabilities och översätts enkelt till svenska 

som ”kompetens”. Denna pelare behandlar hur det berörda företaget skapar samt hanterar 

förutsättningar för lärande på arbetsplatsen. Genom att skapa grogrund för rätt typ av kunskap 

ges goda förutsättningar för anställda att utvecklas i sina roller och ge mervärde tillbaka till 

företaget som i förlängningen även gynnar företagets kunder. I denna pelare ingår även 

informationshantering genom exempelvis IT-system. För att kunna göra ett bra jobb måste 

berörd personal ha tillgång till all nödvändig information som kan röra en kund, vare sig det 

är en intern kund i organisationen eller en kund till företaget. Låga värden i kompetenspelaren 

får som effekt att kvaliteten på företagets produkter försämras då de som arbetar med 

produkten inte har den kompetens som krävs. 
43

 

Den tredje pelaren i PE-konceptet heter på engelska engagement och översätts till svenska 

som ”engagemang”. Detta element av konceptet beskriver hur de anställda upplever det 

berörda företaget som arbetsgivare, och som en plats att investera sin tid i. Grovt förenklat 

beskriver denna pelare hur de anställda trivs på företaget, om de tror att de kommer arbeta 

kvar i framtiden och om de skulle kunna rekommendera företaget som arbetsgivare åt släkt 

och vänner.
44

 Engagemang handlar också om att som anställd vilja göra något mer än endast 

det som står i arbetsbeskrivningen. Denna pelare försöker beskriva i vilken utsträckning 

medarbetarna upplever stress, konflikter och andra problem på sin arbetsplats. Den typen av 

företeelser spelar stor roll för personalens benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Medarbetarnas känsla av i vilken utsträckning det företaget producerar är meningsfullt får 

också konsekvenser för hur engagerade de blir i sitt arbete. Engagemang hänger också 

samman med personalens utvecklingsmöjligheter på företaget. Finns det ingen tydlig väg till 

befordring finns en risk att den anställde upplever sig stå och stampa på samma punkt.  En 

effekt av lågt engagemang blir i förlängningen hög personalomsättning vilket får negativa 

konsekvenser dels i kompetensförlust men också rent ekonomiskt i höga 

rekryteringskostnader.
45

  

Enligt skaparna av PE finns det stora vinster i att dela upp TM-arbetet i tre pelare. På så sätt 

kan företagsledningen göra punktinsatser på de områden som behövs förbättras. En anställd 

kan exempelvis ha helt rätt riktning i sitt arbete och dessutom känna att hen har all nödvändig 

                                                 
41
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42

 Ibid. s. 28 
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kompetens för att kunna utföra sitt arbete. Men om personen inte är engagerad i sitt arbete 

finns det stor risk att hen lämnar företaget och på så sätt skapar kostnader för nyrekrytering.
46

 

En annan möjlighet är att siffrorna från en specifik avdelning tyder på att personalen är 

engagerad och styrd i rätt riktning men att de upplever att de inte har rätt information och 

kompetens för att kunna tillgodose kundernas behov. Kompetensdimensionen visar på låga 

siffror. Ledningen på den avdelningen kan då lösa det genom att exempelvis 

kompetensutveckla personalen samt utveckla system för informationshantering. Skaparna 

bakom PE menar att om systemet används rätt och enkäterna genomförs kontinuerligt 

kommer ledningen kunna upptäcka personalrelaterade problem innan de hinner göra så 

mycket skada, för att på så sätt spara företaget mycket resurser.
47

  

3 Metod 

I detta avsnitt förklarar vi hur vi genomfört studien och varför vi gjort på detta sätt. Vi går 

också igenom de etiska förutsättningarna, samt vad vi använt oss av för litteratur och 

källmaterial. 

3.1 Upptakt & förutsättningar 

Med anledning av vår bakgrund som studerande vid Personalvetarprogrammet med inriktning 

mot pedagogik på Uppsala universitet kände vi oss redan innan studiens genomförande varma 

i kläderna när det gällde koncept som lärande organisationer, kompetensutveckling och 

kunskapshantering (KM). Då vi i ett tidigare skede av våra studier intresserat oss för och 

skrivit en kortare uppsats om KM visste vi om förtjänsterna kring konceptet. Vi hade också 

kännedom om den modell vi använt oss av under arbetet med denna uppsats. Vi hade alltså en 

lite djupare förståelse kring KM, vilket gjorde att vi kände oss trygga med att använda oss av 

konceptet och modellen i detta vårt examensarbete. 

Vi hade båda en ganska begränsad bild av DeLaval. Däremot kändes det spännande att få 

möjligheten att skriva vår uppsats hos en stor organisation med global närvaro. Vårt uppdrag 

från DeLaval blev att göra en förstudie inför implementerandet av ett koncept för att mäta 

diverse viktiga personalrelaterade parametrar (People Equity). Förstudien hade med företagets 

personal att göra, vilket gjorde att vi som personalvetare kände oss bekväma i rollen. Att vi 

med vår utbildning som grundstomme hade en viss förförståelse för det vi studerat på 

DeLaval gjorde också arbetet enklare. Vi hade en ganska klar bild av hur vi skulle gå till väga 

med uppsatsen redan från början. Våra egna studier på personalvetarprogrammet har dock 

också medfört att vi kommit in i arbetet med uppsatsen med vissa fördomar. Dessa har varit 

grundade på att vi blivit matade med managementteorier, varav många endast varit nya namn 

på gamla teorier. Detta har under studiernas gång varit föremål för diskussion och frågan har 

ofta uppkommit om managementteorier bara är olika moden inom både forsknings- och 

företagsvärlden.  
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3.2 Val av metod 

Under arbetet med denna C-uppsats har vi valt att primärt använda oss av intervjuer som 

metod för datainsamling. Detta beror främst på att det syfte och de frågeställningar vi valt har 

en kvalitativ framtoning. Det beror också på att vi av DeLaval fick i uppdrag att göra en 

förstudie kring implementerandet av ett nytt koncept för att mäta personalens engagemang, 

målstyrning och kompetens. Varvid de ville att vi skulle genomföra intervjuer för att få en så 

nyanserad bild som möjligt trots vår något smala tidsram.  

Vår metod kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet. Något som vi på grund av vår 

förstudie såg som en vital del för att ordentligt kunna se färgningarna och nyanserna hos de 

studerade objekten. Till skillnad från kvantitativa metoder ger kvalitativa metoder också en 

viss flexibilitet i förfarandet eftersom man kan anpassa frågor, samt ställa följdfrågor vid 

uppkomst av ämnen som är av intresse för uppsatsen resultat.  

3.3 Intervjuform 

För att undersöka hur vårt målföretag hanterar kunskap utifrån Alvesson och Kärremans 

modell för KM samt utläsa hur väl målföretaget lyckas förmedla sin företagskultur och hur 

engagerade personalen är valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta 

innebär att vi har en struktur på intervjun men ändå utgår ifrån att följdfrågor kan uppstå till 

följd av respondenternas svar. Man kan se det som ett samarbete med respondenten där vi 

ändå följer en röd tråd. Det viktigaste i en intervjusituation är att lyssna och kunna visa ett 

genuint intresse för de svar som ges är det också bra att ha en mer ”öppenhjärtlig” intervju där 

man inte följer intervjuguiden till punkt och pricka.
48

 Vi valde därför semistrukturerad 

intervju. Det har gett oss en viss flexibilitet i förfarandet då vi har kunnat ställa följdfrågor till 

respondenterna. Intervjuerna har alltså varit inriktade på i förväg bestämda ämnen
49

, men det 

har funnits utrymme för utsvävningar. 

3.4 Avgränsningar 

Som nämnts tidigare skriver vi vår C-uppsats för DeLaval. Från början var det tänkt att vi 

skulle åka till olika länder under genomförandet av intervjuerna för att få ett så globalt spektra 

som möjligt. På grund av tidsbrist har vi dock fått avgränsa oss till Sverige och 

Stockholmsområdet. Då företagets huvudkontor ligger där har vi ändå fått chansen att 

intervjua en del utländska medarbetare vilket har hjälpt oss att få en bättre överblick. Antalet 

intervjuer var från början också tänkt att vara 15-20. I detta fall var vi också tvungna att 

reducera antalet till tolv stycken bland annat på grund av den tidskrävande transkriberingen. 

Intervjuerna har genomförts på organisationens huvudkontor i Stockholm där flera anställda 

på genomresa gått med på att ställa upp, vilket gjort att vi ändå kunnat få ett någorlunda brett 

spektra.  
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3.5 Intervjupersoner 

Vi genomförde tolv intervjuer till denna undersökning, varav de flesta av respondenterna 

arbetade som mellanchefer. Vi hade dock valt att ha en viss bredd och intervjuade följaktligen 

också individer på både högre och lägre positioner. Urvalet till våra intervjuer skedde genom 

ett icke-slumpmässigt urval där vi kom med förslag kring vilka individer och på vilka 

positioner vi ville intervjua. Detta berodde på att vår kontaktperson på DeLaval tyckte det var 

bäst om hen frågade respondenterna om dessa kunde medverka. Med detta i åtanke blev ett 

icke-slumpmässigt urval det bästa alternativet.
50

 Tidsaspekten spelar också in här i och med 

att det hade varit mycket tidskrävande, och antagligen mycket svårare för oss att generera lika 

många intervjuer om vi själva hade varit tvungna att ringa runt och leta respondenter. Med 

tanke på att vi förutom att diskutera med vår kontaktperson på DeLaval om vilka respondenter 

som skulle vara bäst för undersökningen inte själva haft vår hand med i själva urvalet får vi 

beteckna det som ett bekvämlighetsurval.  Det blir ett bekvämlighetsurval sett utifrån vår 

synvinkel, men utifrån vår kontaktpersons synvinkel tar denne stor hänsyn till populationen 

inom organisationen för att få ett så brett spektra av respondenter som möjligt, i åtanke med 

de avgränsningar vi nämnt ovan och som vi varit tvungna att göra. Vi tror inte att de har 

påverkats nämnvärt av att det var en anställd på DeLaval som skickade ut förfrågningarna då 

det ändå var vårat missivbrev
51

 som ingick i dessa förfrågningar. Det tydliggjordes också i 

förfrågan att intervjun var högst frivillig att ställa upp på.  

3.6 Föreberedelser av intervjuer 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide på engelska och svenska av semistrukturerad 

karaktär.
52

 Det innebär att vi försökte utforma frågorna på så sätt att respondenterna kände sig 

trygga med att sväva ut i sina svar. Frågorna är utformade efter tre teman (grad av styrning, 

kompetens och engagemang) med ett inledande och ett avslutande avsnitt av mer 

avslappnande karaktär. Intervjuguiden var ett vitalt hjälpmedel för att få konkreta svar på de 

frågor vi ställde och skapade även en trygghet för oss som intervjuare, speciellt då vi 

intervjuade utländska medarbetare där språkförbistringar annars hade kunnat skapa ofrivilliga 

stopp under intervjuns gång.  

Vi genomförde även en provintervju för att testa oss själva som intervjuare men också för att 

testa vårt frågebatteri för att finna möjliga brister i intervjuguiden. Denna provintervju 

genomfördes med en yrkesarbetande vän, vilket gjorde att hen hade en viss förståelse för de 

frågor vi ställde. Under provintervjun fick vi nyttig feedback, både på hur frågorna utformats 

och hur man som intervjuare beter sig i en intervjusituation.
53

 Efter genomförd provintervju 

slipade vi ytterligare på intervjuguiden samt skickade även iväg den till vår handledare på 

universitetet samt vår kontaktperson på målföretaget varvid dessa fick ge feedback på 

intervjuguidens utformning.  
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3.7 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under två intensiva dagar på DeLavals huvudkontor. Inför 

intervjuerna hade vi diskuterat huruvida vi skulle vara en eller två personer som närvarade vid 

varje intervju. Vi kom fram till att vi båda skulle närvara vid intervjuerna, kanske främst för 

att skapa en viss trygghet för den som faktiskt ställde frågorna. Och dessutom för att den 

andre som var med och observerade skulle kunna ställa följdfrågor om huvudintervjuaren 

missade något. Vi funderade också på huruvida det skulle kunna skapa en underlägeskänsla 

hos respondenten om vi var två, vilket kunde ha påverkat intervjun i negativ riktning, men vi 

bestämde att fördelarna övervägde nackdelarna i denna fråga.
54

 Då vi hade två intensiva dagar 

fulla med intervjuer bestämde vi oss tidigt för att köra varannan intervju. Detta berodde 

mycket på att det är svårt att hålla koncentrationen uppe som huvudintervjuare och att man för 

att behålla fokus behöver en ganska lång paus mellan intervjuerna. Det är något som vi trots 

varannan intervju ändå erfor i slutet av dagarna.  

Då respondenten är den viktigaste komponenten för en lyckad intervju gäller det att göra allt 

för att denne ska trivas och inte känna sig nervös. Vi intervjuade våra respondenter i avskilda 

konferensrum på kontoret och såg till att alltid möta dem i dörren och kallprata en stund innan 

intervjun påbörjades vilket vi båda tror påverkar intervjuns utgång positivt; skapandet av 

trygghet. Efter att ha frågat om samtycke hos respondenterna använde vi oss under 

intervjuerna av två inspelningsinstrument, en mobiltelefon och en dator. Detta tror vi kan ha 

gjort respondenterna en aning mer nervösa eftersom vår mikrofon till datorn var en ganska 

stor och otymplig tingest, även om vi inte upplevde någon direkt osäkerhet. Såhär i efterhand 

hade det antagligen räckt med ett inspelningsinstrument, men man kan aldrig vara nog säker. 

Efter intervjuerna hade vi alltid en 10-15 minuters paus där vi kunde reflektera över den 

gångna intervjun samt diskutera vilka delar vi tyckte var viktigast. Vi berättade också om 

anledningen till varför vi gjorde dessa intervjuer, men först efter intervjuns slut så att 

respondenterna inte skulle påverkas till att ge oss socialt önskvärda svar. 

3.8 Etiska överväganden 

Under intervjuerna har vi följt de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att vi innan 

intervjun informerade respondenterna om deras medverkan i studien var frivillig och att de 

när som helst under intervjuns gång kunde avbryta intervjun om de ville. Hade något velat 

avbryta hade vi inte heller försökt påverka dessa att fortsätta intervjun utan avbrutit direkt. Vi 

informerade också om att deras personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt och vara 

sekretessbelagda. Vi har också tagit i akt att de uppgifter vi fått om respondenterna kommer 

behandlas strikt för vår förstudie och inte tas upp i något annat sammanhang.
55

 Vi hade dock 

en del huvudbry med hur vi skulle få till stånd konfidentialitetskravet då samtliga 

respondenter blivit utvalda av en kontaktperson. I och med att vi har kodat samtligas svar 

skall detta problem dock vara avhjälpt. Dessutom har vi i vårt resultat valt att inte hänvisa till 

någon av respondenterna när vi citerat dem för att ytterligare försäkra oss om deras 

                                                 
54

 Repstad, Pål (2007) Närhet och distans s. 111 
55

 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 



16 

 

anonymitet. Samtliga respondenter samtyckte till intervjuerna efter framställningen av dessa 

etiska principer och flera var även av den åsikten att konfidentialitet i sig inte var viktigt för 

dem. Detta till trots kommer vi behandla alla respondenter likvärdigt och alltså i största 

möjliga mån dölja deras identiteter. Den interna konfidentialiteten ligger i riskzonen i och 

med att vi skriver arbetet på uppdrag av DeLaval, vilka kommer få ta del av rapporten i 

reviderad version. Vi har vidtagit alla åtgärder för att DeLaval inte ska kunna knyta citat och 

utlåtanden till enskilda personer. Respondenternas anonymitet är på så sätt skyddad.  

3.9 Analyserande av data 

Under samtliga intervjuer använde vi oss som tidigare nämnts av ljudupptagning. 

Ljudupptagningarna transkriberades sedan, och vi valde att dela upp det så att vi gjorde 

hälften var. Därefter diskuterade vi samtliga utskrifter för att sedan markera det i texterna vi 

tyckte var intressant för studiens resultat. Vi markerade också citat som ansågs vara viktiga att 

få med i resultatdelen. Därefter sammanställde vi samtliga viktiga punkter och citat för att 

göra en jämförelse mellan dessa och se vad som stämde överens mellan respondenternas svar 

innan vi påbörjade resultatet. 

3.10 Val av litteratur 

Under arbetets gång har vi använt oss av flertalet olika källor för att styrka våra teoretiska 

antaganden och för att få ytterligare förståelse om studiens beståndsdelar. Vi har använt oss av 

både gammal och ny kurslitteratur som antingen redan befunnits i vår ägo, eller som lånats på 

bibliotek i Uppsala. För att få en stabil grund att stå på i våra antaganden har vi också använt 

oss av internetbaserade sökmotorer såsom ESBCHOST, avhandlingar.se, google, ExLibris 

Primo central och Diva. De internetbaserade litteratursökningarna har främst använts för att 

finna tidigare vetenskapliga artiklar eller avhandlingar som behandlat ämnet. De sökord vi 

använt oss utav när vi letat vetenskapliga artiklar har varit: ”Knowledge management”, 

”Talent management”, ”kunskapshantering”, ”kompetensutveckling” och liknande.  

3.11 Källmaterial  

Under arbetet med studien har vi använt oss av både muntliga och tryckta källor. Främst då de 

muntliga intervjuer vi genomförde på målföretaget. Som forskare gäller det att hela tiden ha 

ett kritiskt förhållningssätt till de källor man tar sin information ifrån. Därför har vi i största 

möjliga mån försökt arbeta utifrån de tre källkritiska principerna; källans äkthet, dess 

oberoende och dess tendensfrihet. Det innebär att vi kontrollerat källornas trovärdighet i den 

mån det varit möjligt (under intervjuer är det ibland svårt att avläsa huruvida respondenten 

talar sanning eller ej), samt under litteratursökningar försökt använda oss av oberoende källor. 

Detsamma gäller tendensfriheten som även den kan vara svår att kontrollera, speciellt när man 

använder sig av vetenskapliga artiklar där forskarna trots alla de etiska principer som finns 

säkerligen kan förvränga bilden av aktuellt ämne för egen personlig vinning.
56

 Den fjärde 

principen ”tidssamband” har varit svår för oss att påverka i och med att vi under intervjuer har 

ställt frågor som för vissa respondenter kan ligga väldigt långt bak i tiden (beroende på 
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anställningstid och liknande) men att dessa frågor samtidigt varit högst relevanta för studien i 

stort.  

Vi har under studiens gång också använt oss av en hel del källor tagna från internet, då främst 

vetenskapliga artiklar från sökmotorer där vi känt en viss säkerhet kring deras trovärdighet. 

Det som kan diskuteras kring ett ämne som KM är huruvida all den information man får från 

vetenskapliga artiklar är av sekundär art. Ämnet har som sagt behandlas av en uppsjö olika 

forskare under 90- och 2000-talet därför har vi ofta frågat oss om själva essensen kan ha 

kommit bort en bit på vägen under vårt sökande efter relevanta källor. Vi har därför valt att ta 

med vad vi anser vara en sorts primärkälla som bidrog starkt till populariseringen av ämnet 

via tidiga teorier kring skapandet av kunskap och då sedermera kunskapshantering.  

Under studiens gång har vi även varit tvungna att fundera på vår egen partiskhet. I och med 

att vi å ena sidan gör en c-uppsats för institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier där vi självklart ska vara så opartiska som möjligt, men vi gör också ett 

exjobb åt ett företag där vi vill visa upp bra och tydliga resultat. Detta kan göra att vi medvetet 

eller omedvetet har valt att välja bort information som skulle kunna föra vår studie åt fel 

håll.
57

 Vi har därför ingående diskuterat de resultat vi fått fram genom vår studie och försöka 

se dessa utifrån alla möjliga vinklar, i ett försök att skapa en så generell bild som möjligt. 

3.12 Validitet, Reliabilitet och generaliserbarhet 

Då detta är en kvalitativ studie finns det vissa svårigheter med att mäta dess reliabilitet. I den 

kvalitativa forskningen är det nästintill omöjligt att få samma resultat vid olika tillfällen 

eftersom man samlar in sina data via intervjuer. Det säger sig självt att även om man skulle 

intervjua samma person igen skulle svaren säkerligen ändras. Det vi kan säga om reliabiliteten 

är att vi haft pålitliga ljudupptagningsinstrument och att vi haft en förförståelse om ämnet. 

 Vi har varit ute efter att få en så nyanserad bild som möjligt av vårt målföretag utifrån en 

förhållandevis liten del intervjuer vilket har gett oss en validitet som i sin tur är enklare att få 

via kvalitativa metoder.
58

 Då vi utgått utifrån kända och väldiskuterade forskningsteorier om 

KM anser vi att det finns en viss begreppsvaliditet. De begrepp vi använder oss av är väl 

förankrade i tidigare studier. Dessa begrepp har vi också genomgående haft i åtanke under den 

metodologiska processen.  Studiens generaliserbarhet är svårare att utläsa då vi visserligen fått 

en viss nyans från ett ganska brett spektrum av individer på företaget, däremot är företaget 

globalt vilket kan betyda att kulturella skillnader länder emellan kan påverka huruvida vi kan 

generalisera våra resultat till alla företagets beståndsdelar. Alla beter sig inte som svenskar, 

och kanske inte alls skulle ha svarat på samma sett utifrån vissa frågor som de som arbetar i 

Sverige har gjort. Då samarbetet mellan avdelningarna i Sverige och motsvarande avdelningar 

utomlands dock är förhållandevis utbrett finns det en viss sannolikhet för att svaren på 

intervjufrågorna kan generaliseras till resterande delar av företaget.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de empiriska bilder som genererats av den 

undersökning vi genomfört på företaget. Vi har valt att presentera data utifrån de tre 

huvudpelarna i People Equity, styrning, kompetens och engagemang. Resultatet presenteras 

genom sammanfattningar och citat från respondenternas utsagor i intervjuerna. 

Respondenternas centrala upplevelser presenteras löpande i ovan nämnda pelare med 

underkategorier.  

4. 1 Kort presentation av respondenterna 

Respondenternas könsfördelning är 40 % män och 60 % kvinnor. På företaget i stort jobbar ca 

90 % män.  

Respondent 1 är civilekonom i grunden och har jobbat på företaget cirka 6 år. Hen jobbar med 

inköp men har också jobbat på marknadsavdelningen.  

Respondent 2 har en civilekonomutbildning i grunden och hen har jobbat inom koncernen i 

drygt 20 år. Hen har hoppat runt på en del olika avdelningar inom koncernen men har främst 

jobbat som controller. 

Respondent 3 har jobbat på företaget i över tjugo år. Hen har tidigare jobbat med 

ekonomiadministration men på senare år gått emot controlling.  

Respondent 4 har en ingenjörsutbildning i grunden. Hen gjorde sitt examensarbete på 

företaget för drygt tio år sedan och blev sedan kvar på företaget. 

Respondent 5 var egenföretagare inom marknadsföring innan hen började jobba på företaget, 

där hen nu varit anställd i drygt tio år. 

Respondent 6 är civilingenjör och har jobbat på företaget knappt fem år. Hen jobbar med 

utveckling av nya robotar för mjölkning.  

Respondent 7 har ekonomiexamen från ett europeiskt land och jobbar med affärsanalys på 

företaget i mindre än två år.   

Respondent 8 är utbildad jurist specialiserad på immaterialrätt och har jobbat inom 

organisationen i drygt tio år. 

Respondent 9 har tidigare jobbat som konsult och med projektledning inom IT och började på 

företaget för mindre än två år sedan.  

Respondent 10 har utbildning inom inköp och jobbar också med inköpsfrågor på företaget 

sedan drygt fem år.  

Respondent 11 har jobbat på företaget i cirka ett år. Hen jobbar med HR frågor.  

Respondent 12 har ekonomiexamen från ett utomeuropeiskt land och har jobbat med 

ekonomifrågor på företaget ända sedan examen för knappt tio år sedan.  
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4.2 Styrning  

Generellt finns det stora skillnader mellan de olika avdelningarna på företaget vad gäller 

styrning och kommunicerande av mål. Hur väl individens mål hänger samman med dels 

avdelningen och dels organisationen i stort skiljer sig åt mellan avdelningarna. Säkerställt är 

att företaget jobbar med att tydligt kommunicera sina mål samt att de försöker knyta 

organisationens övergripande mål till respektive avdelning och därefter vidare till individerna. 

På ett individplan är målbilden oftast tydlig. Däremot syns en tydlig trend när det kommer till 

kunskapen om organisationens övergripande mål och visioner. Genomgående kan sägas att 

respondenterna är väl medvetna om att företaget jobbar väldigt hårt med att kommunicera sina 

visioner och mål. Det är dock få som kan nämna målen samt visionen och många 

respondenter blandar ihop mål och vision med värdeord eller företagets sju så kallade ”must 

win battles”
59

. I dessa definieras sju tydliga strategier som de anställda ska arbeta efter för att 

dubbla företagets storlek inom en utsatt tid. 

4.2.1 Målkort 

Företaget använder sig av balanserade målkort, så kallade ”Balanced scorecard”, för att styra 

sina medarbetare och för att tydliggöra individuella mål, utvecklingsvägar samt utbildning för 

medarbetarna. Det är i regel endast medarbetare högre upp i hierarkin som får ett balanserat 

målkort och det är genom detta som den personliga bonusen regleras. En respondent menar att 

det finns risker med balanserade målkort och att det kan bli problem om man strikt följer dem 

i den dagliga verkligheten: 

 ”Så det finns ju alltid en risk med en sån här balanced scorecard, det kan ju alltid få 

suboptimeringar om man bara fokuserar på att göra dom grejerna liksom… Sen är det ju 

ofta kopplat till företaget hur det går och sådär, jag menar går företaget dåligt även fast 

du nått dina mål kanske du ändå inte får full pott... Jag menar, sitter du i den dagliga 

verksamheten så kanske du inte först har tänkt på om du verkligen lösa mitt balanced 

scorecard mål utan ofta har ju saker och ting en annan prioritet när du sitter mitt i det 

dagliga arbetet.” 

En respondent på en annan avdelning pekade på samma problematik. Att målen som sätts upp 

i början på året ofta behöver omvärderas. Respondenten säger att det ofta händer oförutsedda 

saker som gör att man helt måste åsidosätta målen nämnda i de balanserade målkorten för att 

kunna fokusera på arbetsuppgifter elementära för verksamheten. Respondenten beskriver hur 

hen då ofta hamnar i svåra avvägningar. Antingen följa målkorten som bonusen baseras på, 

eller göra arbetsuppgifter som räddar verksamheten, men som i praktiken resulterar i mindre 

bonus samt krav på att förklara varför målen inte uppnåtts i nästa medarbetarsamtal.  

En annan respondent som inte har något eget balanserat målkort beskriver hur tanken med 

balanserade målkort är att dess styrmoment ska sippra genom hela organisationen. De mål och 

mätbara resultat som presenteras där ska ligga till grund för medarbetare ”nedanför” chefen 

                                                 
59

 Se bilaga 4, DeLavals 7 must win battles.  



20 

 

med balanserat målkort. Därefter ska detta styras genom kontinuerliga medarbetarsamtal, 

något som denna respondent inte tycker fungerar:   

”Det har jag aldrig upplevt, har fungerat speciellt bra. Historiskt sett har jag inte känt nån 

koppling och, där har det nog saknats lite. Jag har upplevt det som att nåt budskap 

försvann på vägen innan det kom ner till mig, haha. Lite så här, nu ska vi checka av det 

här, let’s do it liksom. Istället för att man känner att ”det här var nånting för mig.””  

En annan respondent beskriver hur fel det blivit på hens avdelning då cheferna i det 

balanserade målkortet satt upp inköpsmål i fasta belopp istället för i procent. När 

konjunkturen vek och produktionen i stort gick ner blev dessa inköpsmål praktiskt taget 

omöjliga att nå. Trots att avdelningen pressade kostnaderna i procent så nådde de inte det i 

fasta belopp uppsatta målet. En respondent som jobbar med finansiell kontrollering beskriver 

hur hen i sitt balanserade målkort endast haft finansiella mål som hen inte kunde påverka 

direkt. Detta gjorde att hen upplevde de uppsatta målen som diffusa och utanför hens makt att 

påverka. Samma respondent beskrev hur hen inte visste hur hens arbete mot nämnda mål 

hängde ihop med hens ersättning. En respondent berättar att de individuella målen måste vara 

knutna till något av företagets sju så kallade ”must win battles”. Hen är den enda 

respondenten som knyter samman balanserat målkort med ”seven must win battles”. Detta 

trots att det är ett mål från ledningens sida att dessa måste kunna kopplas samman.  

De flesta respondenterna är ändå på många sätt positiva till hur balanserade målkort närmast 

tvingar närmaste chef att genomföra medarbetarsamtal där varje anställd får återkoppling på 

sina personliga mål. Innan dessa balanserade målkort började användas var det många som 

helt struntade i återkoppling på uppsatta mål. Nu fungerar det kanske inte helt optimalt men 

det genomförs i alla fall medarbetarsamtal med återkoppling, något de flesta respondenter 

upplever som positivt. Målsättningen som operationaliserats i balanserade målkort blir ett 

konkret diskussionsunderlag som gör det lättare för den anställde att veta vad som är 

prioriterat i verksamheten.  

4.2.2 Företagskultur och värdeord 

Kulturen på företaget upplevs som väldigt stark och de flesta respondenter lyfter fram den 

passion som finns bland medarbetarna för produkterna de levererar. Att företaget skapar 

produkter som sätter mat på bordet åt människor runt om i världen är något som skapar en 

glädje i att gå till jobbet. Berättelserna om introduktionsprogrammet skiljer sig åt mellan 

respondenterna. Många lyfter särskilt fram bondgården som finns i anslutning till kontoret 

som något som skapar en genuin och handfast känsla för den produkt som företaget utvecklar: 

”Det är ju speciellt med dom här korna. Det finns ju många komänniskor om man säger så, 

haha. Och det är ju jätteroligt med den här gården, då blir det ju liksom lite genuint på det 

sättet. Det här är ju liksom på riktigt, man går upp dit och sätter upp prylar, och det luktar 

liksom ko. Det blir ju på riktigt, det är jättekul. Och det påverkar ju kulturen, det finns 

stort engagemang.” 
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Att gå en snabbkurs i att mjölka kor förekommer i samtligas introduktionsprogram, detta 

moment lyfts också fram som väldigt roligt och lärorikt. Samtliga respondenter har också 

någon gång varit på studiebesök ute på fältet och hos kunder tillsammans med en så kallad 

servicetekniker som monterar och servar företagets maskiner. Detta är ingen del av 

introduktionen utan ett moment som ledningen vill att vardera medarbetaren ska genomgå 

kontinuerligt med ca 1-2 års intervall. Utöver mjölkningskursen verkar introduktionen ske på 

olika sätt på vardera avdelningen, det viktiga verkar vara att komma in i verksamheten snabbt 

för att på så sätt lära sig rutiner och arbetssätt. En respondent berättar att hens introduktion till 

stor del bestod av korta möten/intervjuer med hens blivande medarbetare. Generellt tycks 

introduktionen, förutom mjölkkursen, ske ad hoc på vardera avdelningen.  

Flera respondenter pratar mycket om en kultur där det finns en vilja att hitta syndabockar för 

misstag som begåtts. Här presenteras fler negativa aspekter av företagets kultur. En 

respondent pratar om vad hen väljer att kalla blame-kultur
60

 som får medarbetare att bli rädda 

för att fatta egna beslut. En respondent beskriver hur medarbetare inte litar på att de har rätt 

kompetens eller rätt befogenheter att ta beslut. Hen säger att beslut tas men att det vanligtvis 

kommer någon annan person och reviderar beslutet till något sämre. Det upplevs som att man 

inte har rätt att ta beslut inom sin befogenhet, vilket får enkla beslut att ta orimligt lång tid. 

Samtidigt menar flera respondenter något paradoxalt att doer’s
61

 premieras i hög mån. En 

annan respondent är inne på samma sak och pratar mycket om att man som medarbetare gärna 

förankrar sina beslut hos flera personer så att man inte behöver stå ensam med hundhuvudet 

om något skulle gå fel:  

”Utan istället för att man vågar ta det beslutet själv så vill man gärna ha en annan eller en 

tredje eller en fjärde person som också får bli informerad och dras liksom in i det beslutet 

som både hängslen och svångrem och så vidare. Det förlamar ju och det gör ju allting mer 

komplicerat och det tar mycket tid åt saker… Vilket suger resurser helt enkelt.” 

Företagets fyra värdeord är people, passion, professional och partnership men dessa är det få 

av respondenterna som kan nämna. De flesta är införstådda med att det finns fyra värdeord 

och många kan nämna passion. En respondent tycker att företaget tenderar att ha mer passion 

än professionalism. Folk vill gärna utveckla avancerade tekniska lösningar, utan att riktigt 

tänka ett steg längre, att någon kund ska ha ett behov och vilja vara villig att betala dyrt för 

samma produkt. En annan respondent beskriver hur positionen som marknadsledande i över 

100 år har fått konsekvenser för företagskulturen. Hen beskriver en viss belåtenhet och 

inåtvändhet i företagskulturen som kan göra att konkurrenter underskattas: 

”Sen har vi en viss konservatism som är ganska mansdominerad, det finns en risk att man 

får ett synfält som blir, särskilt om man jobbat länge, som egentligen blir ”så här gör vi”, 

man blir lite förbisprungen av konkurrenter. Tänk er själva att vi har vart 

marknadsledande i 129 år. Det som är väldigt positivt just nu, är att vår företagskultur 

utmanas av det faktum att konkurrenterna börjar springa mycket fortare och det kommer 
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möjliggöra att vi inte kan ha lika internfokuserad kultur, vi har en kultur som är alldeles 

för internfokuserad och internpolitisk.” 

En annan respondent berättar att företaget säljer väldigt mycket på varumärket men att det 

håller på att förändras. Kunderna börjar värdera konkurrenterna lika mycket som företaget så 

det gäller att förändra förhållningssättet om man vill fortsätta vara världsledande. Samma 

respondent beskriver också vad hen upplever som en kraftig diskrepans mellan bilden 

företaget kommunicerar av sig själv och den bild som många på företaget i själva verket har. 

På frågan om företagets värdeord svarar hen:  

”Om jag måste svara rakt fram så skulle jag säga att det bara är ord. Det är klart att det 

finns people passion partnership men det är mycket corporate. Man säljer någonting. Jag 

tror att tidigare hade vi mer av den här kopplingen. Nu känns det lite som att vi säljer 

fortfarande den bilden men vi är inte riktigt där längre. Företaget är inget fancy bolag, 

och våra kunder är inga fancy kunder. Och sen med alla bilder också, när man visar unga 

fina människor. Det kändes lite mer Stureplan än Tumba på företaget.” 

Samma respondent beskriver hur hen tycker att företaget förändrats de senaste åren. Företaget 

har enligt respondenten gått mot att bli mer amerikanskt, går företaget bra anställs folk, går 

företaget dåligt sparkas folk. Hen beskriver hur familjekänslan som fanns förut på bolaget har 

försvagats. Hen berättar också hur glappen mellan de högsta cheferna och tjänstemännen 

upplevs ha ökat. Hen saknar kontakten som fanns tidigare med de högsta cheferna, nu upplevs 

de sitta mer isolerat än när respondenten började på företaget.  

4.3 Kompetens 

Även i styrningen av kompetensutveckling och informationshantering verkar det finnas 

tämligen stora variationer mellan de olika avdelningarna på företaget. Naturligtvis skiljer sig 

informationshantering åt mellan exempelvis en stödjande juristfunktion och en innovativ 

produktutvecklingsfunktion. Något som gäller generellt för alla avdelningar är att initiativet 

till kompetensutveckling till fullo hänger på individen. Tas inget initiativ kommer sannolikt 

ingen chef och propsar på att kurser eller motsvarande bör genomföras. Vad gäller 

informationshantering är personligt nätverk en viktig faktor. Många respondenter lyfter fram 

social kompetens och interna kontakter som en avgörande faktor för att få del av avgörande 

information.  

4.3.1 Kompetensutveckling 

Nästan samtliga respondenter pekar på kompetensutveckling som något som helt och hållet 

ligger på individens ansvar. Senioritet är något som en respondent lyfter fram som en 

avgörande faktor, är du ny på företaget finns en vilja från handledare och närmaste chefen att 

hitta och välja relevanta kurser. Men efter något år hamnar istället hela fortbildningsansvaret 

på den enskilde individen. En respondent beskriver kompetensutvecklingssituationen så här: 

”Jag skulle nog säga att den är väldigt trög och väldigt frånvarande, generellt. Nu har jag 

senast här i år fått gått en utbildning som är extern utanför företaget. Men förutom det så 
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är det extremt begränsat med utbildningar… Det är väl dels kanske att man ska uppfylla 

vissa delar om det är det man tycker. Eller om man snarare alltså vill ge en liten morot till 

den anställde då. Det kan jag säga är ganska obefintligt.” 

En annan respondent beskriver en närmast motsatt situation. Hen berättar hur närmaste chefen 

verkligen uppmuntrat till utbildning genom att föreslå kurser i allmänhet, men även specifika 

kurser som chefen tyckte respondenten borde gå för att utvecklas i sin yrkesroll. Samma 

respondent beskriver dock hur hen vet hur det brukar gå till på företaget och att ovan nämnd 

chef troligtvis är något av ett unikum på företaget. En annan respondent bekräftar tidigare 

nämnd bild av den enskilde medarbetaren som den pådrivande faktorn i 

kompetensutvecklingsarbetet. Hen lyfter dock fram vissa organisationsförändringar som en 

möjlig pådrivare till generell kompetensutveckling, då på hela avdelningen i stort.  

Många respondenter tycker att kompetensutvecklingen fungerar bra på företaget. De flesta 

beskriver hur de alltid fått tillstånd att gå kurser om de själva hittat något de velat gå. En 

respondent beskriver hur närmaste chef ställer sig till hens anspråk på kompetensutveckling: 

”Jag har aldrig haft problem om jag kommer upp till min chef och säger ”jag skulle vilja 

delta i den här kursen för att lära mig”, det är ok nästan jämnt. Det måste självklart vara 

rimligt, alltså kostnad och vad jag gör, men annars har det funkat väldigt bra, när jag vill 

göra någon utbildning.” 

En respondent pekar på bristen på systematik i utbildningsplanen. I och med att så mycket 

ansvar läggs på individen blir andelen utbildning åter en fråga om vem som ligger på mest 

och vem som har bäst kontakt med sin chef. Respondenten berättade om hur hen tyckte att 

HR-avdelningen skulle ta ett större ansvar och följa upp medarbetarnas utbildningsplaner 

bättre. Det skulle synliggöra problemen som finns på vissa avdelningar och i förlängningen 

kunna skapa en bättre standard för kompetensutvecklingsarbetet på företaget. Hen beskriver 

hur det skulle vara tidskrävande att göra all denna uppföljning men att informationen som 

uppföljningen genererar antagligen skulle vara väldigt värdefull för styrningen av 

kompetensarbetet på företaget. En annan respondent menade på att det är omöjligt att tvinga 

människor i högre positioner till utbildning och att dessa helt enkelt måste ta initiativet själva. 

Hen menar att utbildningen skulle bli värdelös om inte initiativet kom från medarbetarna 

själva.  

4.3.2 Informationshantering 

Många respondenter beskriver vikten av personligt nätverk och sociala relationer för att få 

tillgång till information. En respondent berättar om vikten av social kompetens för att erhålla 

information nödvändig för att fatta beslut. En annan respondent beskriver hur hen upplever att 

vissa håller på information som är nödvändig för att kunna ta just rätt beslut: 

”Vi får inte alltid reda på hur försäljningen går till exempel. Vilket man tycker är 

jättekänslig information, vilket jag kan ifrågasätta för det tycker jag är en förutsättning för 

att kunna ta rätt beslut. Sen kanske inte den kommer alla till del... Den kommer lite mer 

hierarkiskt beroende på hur det är strukturerat. Man släpper inte på all information, man 
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tenderar att gärna vill hålla på den. Man är lite rädd att den, information är bra så att 

säga, det man är rädd för att den ska skada istället för att se det som något som faktiskt 

ger bättre beslut om alla har rätt information.” 

En annan respondent beskriver hur informationsdelningen går till på dennes avdelning. 

Respondenten beskriver hur hen känner sig trygg i sin yrkesroll tack vare att hen när som 

helst och utan tvekan kan höra med sina kollegor. Hen beskriver kollegorna som den utan 

tvekan viktigaste informationskanalen. Personen beskriver att hen troligtvis skulle få problem 

att få fram nödvändig information för att klara arbetet utan den nämnda kollegan. En annan 

respondent beskriver hur nästan allt hen lärt sig på företaget har varit genom person till 

person- interaktion med kollegor på avdelningen. Hen berättar att det skulle vara praktiskt 

taget omöjligt att genomföra arbetet baserat på information hämtad från policydokument, 

arbetsbeskrivningar, intranät eller dylikt. En respondent beskriver senioritet och erfarenhet 

som viktiga faktorer för tillgång till rätt information: 

”Jag har ju varit här ett tag så jag vet ju ganska tydligt vem jag ska prata med för att få 

rätt information. Men jag tror inte det är lika enkelt för andra att veta det, för du kan inte 

läsa ut det från ett organisationsschema. För mig personligen så brukar det inte vara 

något problem att hitta rätt person att prata med. Men det beror inte så mycket på hur vi 

är organiserade eller vilken information som finns på intranätet, för där finns det mer att 

göra. För det här att jag vet vem jag ska gå till det beror liksom bara på erfarenhet. Där 

tror jag att för många andra så skulle det behövas mer och bättre verktyg för att veta det. 

För det är just den här tvärkommunikationen som inte fungerar riktigt bra.” 

En respondent berättar hur hen upplever det finnas en brist på kvalitetsinformation. Det finns 

för lite tydlig information och för mycket information med låg kvalité. Hen beskriver 

företagets största utmaningar på området som en sållningsprocess där tydliggörande av 

kvalitativ information måste ske. Personen beskriver hur intranätet inte fungerar som det 

borde. Informationen finns kanske där men den drunknar i ovidkommande information som 

gör att medarbetare drar sig för att använda befintliga system och istället förlitar sig på 

kollegors kunskaper.  

4.3.3 Samarbete 

Nivån på hur samarbetet fungerar varierar kraftigt mellan olika avdelningar. De respondenter 

som arbetar på avdelningar med mycket samarbete internationellt beskriver hur det verkar 

råda brist på helhetssyn. Avdelningarna agerar ibland som om de agerade i en egen värld. En 

respondent beskriver en ”gör det själv”-kultur som gör att kommunikationen mellan 

avdelningar inte alltid fungerar helt naturligt:  

”Men jag tror att vi har väldigt mycket kvar att göra när det gäller processarbete och 

organisationsoptimering… för att just kunna få till en naturlig kommunikation och ett 

samarbete som inte är bundet till en ”gör det själv”-kultur, vi har ganska mycket ”gör det 

själv” kultur vilket i viss mån kan vara bra och spegla våra kunders arbetssätt. I alla fall 

våra internationella kunder, samtidigt kan det vara ganska suboptimerat när det gäller att 
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få en organisation att fungera väldigt väl och vi använder kanske inte resurserna på det 

bästa sättet, du får arbeta för mycket parallellt med andra.” 

En annan respondent beskriver vad hen upplever som övermätning och att denna övermätning 

sinkar samarbetet mellan avdelningarna. I förlängningen hindrar det nya kanske 

framgångsrika affärsmöjligheter från att se dagens ljus:  

”Jag mäts på det här
62

 och inget annat. Så det spelar inte så stor roll. Om någon kommer 

och säger, ’ska vi inte göra en kampanj, vi tar en av era produkter och du kommer inte se 

försäljningen men vi kommer sälja mycket mer, under den här gruppen’. Tveksamt 

eftersom jag mäts på den. Varför ska jag göra det då. Om man inte har den tanken, att det 

här är bra för företaget och att man låser sig i sin värld. Problemet är att många mäts på 

det sättet. Om vi pratar globalt är det ännu mer tydligt.” 

En respondent berättar om samarbetet på sin avdelning som välfungerande. Hen berättar om 

hur två avdelningar fusionerat och att många oroat sig för att bakgrunden som två enheter 

skulle skapa en splittring i den nya funktionen. Något som inte alls skett. Att alla sitter i 

samma byggnad och äter i samma matsal lyfts också fram som något som främjar samarbetet 

mellan avdelningarna. För att vara ett storföretag upplevs samarbetet mellan avdelningarna av 

många respondenter ändå fungera förvånansvärt bra. I alla fall de avdelningar som sitter på 

huvudkontoret, där finns förutsättningar för fungerande samarbete. En annan respondent 

bekräftar bilden av samarbetet som något bristande. Hen beskriver hur kommunikationen 

mellan avdelningarna ofta brister och att fokus oftast ligger på att lösa den egna avdelningens 

uppgifter och problem, istället för att ha företagets bästa i fokus och samarbeta. Återigen 

nämns det personliga nätverket som ett smörjmedel i samarbetet. På frågan om hur samarbetet 

fungerar svarar hen: ”I alla surveys brukar vi ju scora rätt dåligt på det här på företaget, vill 

man ha någonting gjort så är ju ett personligt kontaktnät väldigt bra”. Det är fler som lyfter 

upp bristen på samarbete som en känd brist på företaget. En respondent beskriver hur vissa 

medarbetare använder sig av okonventionella vägar för att få igenom beslut och att de på så 

sätt bryter mot regler på företaget. Något som skapar irritation hos respondenten och som hen 

menar bidrar till dubbelarbete.  

En annan respondent berättar hur hen under sin tid på företaget upplevt att samarbetet 

förbättrats avsevärt. Personen poängterar dock att det finns väldigt mycket kvar att göra och 

att samarbetet mellan avdelningarna inte fungerar så bra som det borde. Personen pratar om 

en brist på processenligt arbete för effektivisering, att rutiner för samarbete och 

kommunikation mellan avdelningarna verkar saknas. Något som skapar en inbyggd 

ineffektivitet i sättet företaget arbetar på.  
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4.4 Engagemang  

Praktiskt taget samtliga respondenter är positiva till att arbeta på företaget och säger explicit 

att de trivs på sin arbetsplats. Detta gäller oavsett vilken avdelning respondenterna arbetar på. 

Det märks en stor skillnad på de som jobbat länge på företaget och de som är nya eller endast 

jobbat några år. De som jobbat mer än tio år är generellt sett mer positiva än de som jobbat 

lite kortare. De flesta ser inga problem med att jobba kvar på företaget i flera år framåt, 

däremot är utvecklingsmöjligheterna och möjligheterna att klättra i organisationen till viss del 

oklara. Många respondenter nämner också ett glastak i hierarkin som gör att möjligheterna att 

klättra minskar avsevärt. Möjligheterna att prova på nya saker horisontellt i hierarkin är 

däremot något som nämns i väldigt positiva ordalag. Vad gäller återkoppling (feedback) 

skiljer det sig åt från avdelning till avdelning, avdelningschefens inställning till återkoppling 

har betydelse för om medarbetaren får feedback utöver de schemalagda medarbetarsamtalen.  

4.4.1 Återkoppling 

Flera respondenter beskriver hur kulturella skillnader kan få vanlig återkoppling att framstå 

som rena utskällningar när den kommer från chefer från andra länder. ”Svenskar är mer 

inlindande och konstruktiva medan exempelvis tyskar är mer rakt på det felande”. Något som 

en respondent beskriver som alltför strängt. Men när respondenten vant sig vid rak kritik 

upplevde hen det som skönt att få rak feedback på det som gjorts dåligt, det ledde till 

förbättring. Att vissa beslut måste förankras och stötas med flera personer får även problem 

när återkoppling ska ges på genomfört arbete. En respondent beskriver hur det kan vara svårt 

att veta vem som är huvudperson och står bakom ett projekt eller arbete, och att feedbacken 

på så sätt faller mellan stolarna. Då ett arbete genomförts i någon slags konsensus på 

avdelningen är det svårt att både ge positiv feedback samt konstruktiv negativ kritik. En annan 

respondent beskriver hur den svenska försiktigheten och rädslan för att ge negativ kritik 

upplevs som vilseledande:  

”Jag tror att det är en stor risk när man inte har väldigt högt i tak och inte möjliggör 

konstruktiv feedback, positiv eller negativ. Om du inte får feedback då har du ingen aning, 

om folk säger att det ’där var bra’. Om jag lägger ner en kvarts miljon kronor och 33 % av 

min arbetstid som är ungefär ganska mycket min livstid under min period och får höra ’det 

är bra’. Då har jag faktiskt ingen aning, vadå bra? På vilket sätt bra? … det blir för lite, 

särskilt konstruktiv negativt ärlig… Man ska ha sju positiva feedbacks för att ge riktig 

kritik, det är det förhållandet. Vilket innebär ungefär 12 % av det du säger får vara kritiskt 

om det ska funka överhuvudtaget, men om du inte har tolv procent då tror jag att du 

ljuger.” 

En respondent som jobbat på flera olika avdelningar på sistone beskriver hur det sättet att ge 

återkoppling på och mängden återkoppling skiljer sig markant mellan avdelningarna. Där hen 

jobbar nu ges återkoppling på arbetet kontinuerligt, samtidigt som hen får formell 

återkoppling i form av medarbetarsamtal 1-2 gånger per år. Ett system som respondenten är 

väldigt nöjd med. Det är fler respondenter som beskriver hur återkoppling sker löpande i 

arbetet och att det fungerar väldigt bra. Medarbetarna bollar med närmaste chef när de gjort 



27 

 

färdigt ett moment och får därefter konstruktiv kritik. En respondent beskriver hur det i hens 

profession finns en kultur av väldigt rak kommunikation, något som utomstående tenderar att 

uppleva som att konflikt föreligger. Hen betonar att det sällan råder konflikt, tvärtom leder 

jargongen till färre missförstånd och bättre beslut.  

4.4.2 Utvecklingsmöjligheter 

De respondenter som jobbat mer än endast några år har samtliga flyttat runt mellan olika 

tjänster och avdelningar inom företaget. Utvecklingsmöjligheterna horisontellt i 

organisationen är enligt de flesta respondenter enorma. Denna möjlighet beskrivs som en av 

de starkaste orsakerna till att så många väljer att arbeta kvar på företaget i så många år. Detta 

är följden av en omfattande internrekrytering. Det verkar dock finnas ett tak för hur långt man 

som medarbetare kan nå. En respondent svarar så här på frågan om utvecklingsmöjligheter 

inom företaget: ”Vi verkar var inne i en fas där vi inte lyfter folk internt till högre poster utan 

man plockar in utifrån. Det är egentligen en symbolfråga som tyder på att man inte riktigt 

litar på, eller inte tycker det finns kvalité i mellancheferna på bolaget.” I viss mån 

internrekryteras det men till de högre posterna lyfter man gärna in folk utifrån bolaget. En 

annan respondent beskriver hur hen tycker sig se samma människor rotera runt på olika 

positioner, något som hen är kritisk mot:  

”Det är ett syndrom kan man säga på det här företaget att det är samma gubbar på olika 

tjänster, samma gubbar kan liksom inte vara bra på så många olika saker. Att man 

rekryterar så internt kan man ju ställa sig lite tvivelaktig till för samma folk går runt. Och 

jag tror inte att det alltid är så att dom är dom som är bäst lämpade utan man skulle nog 

kunna hitta en bättre lösning. Bara för att man har varit jättebra på det ena, är det säkert 

att man är jättebra på det nya? Det tror jag inte alltid.” 

En annan respondent betonar att kön verkar spela stor roll för utvecklingsmöjligheterna. Det 

sitter ingen kvinna i företagets ledningsgrupp och hen säger sig se ett glastak vilket inga 

kvinnor tar sig ovanför. Tjejer värderas på ett annat sätt än killar. Kanske för att det är ett så 

mansdominerat företag. Hen säger samtidigt att det finns enorma möjligheter att röra sig runt 

på mellanchefsnivå för att på så sätt utvecklas i yrkesrollen. En annan respondent beskriver 

möjligheterna till utveckling som enorma, förutsatt att man som individ är flexibel och villig 

att utbilda sig.  

4.4.3 Värdering av företaget som arbetsgivare 

Samtliga respondenter berättar att de gärna skulle rekommendera företaget som arbetsgivare 

för släkt och vänner. Många respondenter beskriver en känsla av stolthet och belåtenhet som 

hänger ihop med att arbeta på företaget. En respondent säger: ”Det här företaget borde 

egentligen vara ett av världens bästa företag. Nu har vi varit marknadsledande i 129 år, jag 

vet inte hur många företag som har varit det, men inte många, så vi är ju förmodligen ett av 

världens bästa företag.” Denna inställning delar hen med flera respondenter. Samtidigt som 

samtliga respondenter skulle rekommendera företaget som arbetsgivare är det flera som lägger 

in ett förbehåll i den rekommendationen: 
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”Det beror på vilken typ av individ det är. Jag rekryterar ju ändå folk, och för mig är det 

jätteviktigt att det inte är dom här som har behov av struktur. För har man behov av att 

regler finns, regler följs, att allt är superstrukturerat, då kommer man inte trivas på 

företaget. Så ingen förbehållslös rekommendation.” 

Många betonar möjligheterna som kommer med företagets internationella närvaro som något 

väldigt positivt. Det gör också att det blir en internationell prägel även på kontoret i 

Stockholm, något som samtliga respondenter beskriver som något positivt och stimulerande. 

Att företagets produkter i förlängningen sätter mat på bordet åt människor runt om i världen är 

något som lyfts fram som en stark motivator att arbeta kvar på företaget. Effektivisering och 

förbättring av de produkter som företaget saluför får positiva effekter för bönder runt om i 

världen. Det är svårt att finna en baksida vilket gör det lätt att stå för produkterna företaget 

producerar. Det skönjs dock ett visst missnöje i företagets synlighet, människor i allmänhet 

har inte så stor kännedom om företagets ställning på världsmarknaden: 

”Vi är ett nischföretag så bönderna vet vilka vi är, men dom som är utanför branschen, det 

är lite orättvist på något sätt. Det är kanske oförtjänt att vi inte har högre status och 

igenkänning, för hur kul är lastbilar egentligen jämfört med det vi gör, vi ska inte tracka 

på lastbilar, de har avancerad teknik i sig, men när du kombinerar människa, teknik och 

djur. Det ställer krav, i en miljö som är väldigt påfrestande också, mycket vatten, mycket 

smuts, mycket damm. En ingenjör som löser dom gåtorna kan förmodligen lösa ganska 

mycket. Global närvaro och bland dom mest avancerade robotteknikerna i världen.” 

Det är flera respondenter som beskriver stämningen på företaget som närmast familjär, trots 

att det är ett globalt bolag. Medarbetarna hälsar på varandra i korridorerna och man bryr sig 

om varandra. Samtidigt är det flera respondenter som beskriver hur den välkända och 

uppskattade stämningen har förändrats de senaste åren. De respondenter som arbetat länge på 

företaget beskriver hur stämningen blivit något sämre med åren.  
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att behandla det insamlade empiriska materialet utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter. Vi kommer presentera analysen utifrån de forskningsfrågor som 

formulerats i uppsatsens syfte och frågeställningar för att på så sätt behålla fokus på de 

essentiella delarna av vår omfattande empiri. Studiens syfte har varit att undersöka vilka 

delar av de fyra idealdimensionerna i Alvesson och Kärremans modell som ett namngivet 

svenskt industriföretag kan sägas använda sig av för kunskapshantering. Den andra frågan 

strävar till att ta reda på var i denna matris samma företag befinner sig? Hur styr företagets 

ledning arbetet med att dela och hantera kunskap? I följande avsnitt strävar vi mot att skapa 

en förståelse för empirin utifrån våra teoretiska ramar med syftet att besvara dessa frågor.  

5.1 Hur förhåller sig målföretagets kunskapshantering till de fyra 

idealdimensionerna i Alvesson och Kärremans modell ”Model of 

managerial intervention”?  

Nedan kommer vi att beskriva vilka delar av resultatet som styrker vardera delen av Alvesson 

och Kärremans modell. Vi kommer presentera de fyra fälten var för sig för att på ett enkelt 

sätt tydliggöra vilka element som passar in i vartdera fältet.   

5.1.1 Community 

Vi har i empirin kommit fram till att person till person- interaktion mellan medarbetarna på 

företaget ges väldigt stor betydelse för kunskapsdelning. Nästan samtliga respondenter 

poängterar att det personliga nätverket är av yttersta vikt för att få del av information och 

kunskap. Även social kompetens lyfts av många respondenter fram som en förutsättning för 

att kunna tillgodose sig nödvändig kunskap. En respondent beskriver att hen känner sig trygg i 

sin yrkesroll tack vare att hen när som helst kan fråga sina kollegor om hjälp. Det verkar var 

så kunskapsutbytet går till normalt sett. Kollegorna är den överlägset viktigaste 

informationskällan. Samme respondent beskriver hur hen antagligen skulle få problem att få 

fram korrekt information om hens närmaste kollega slutade på avdelningen. Något som 

uppenbarligen gör kunskapssituationen på just den avdelningen väldigt sårbar. En respondent 

säger i intervjun att hen fått praktiskt taget all information genom person till person- 

interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. Samma person berättar att hen omöjligen skulle 

kunna göra sitt arbeta baserat på information i policydokument, intranät eller dylikt. Hens 

förmåga att kunna genomföra sitt dagliga arbete och få nödvändig information är alltså till 

nästan 100 % beroende av social interaktion på avdelningen. Vetskapen om vart medarbetarna 

ska gå för att få rätt kunskap verkar i mångt och mycket vara baserat på erfarenhet, det verkar 

inte gå att läsa ut genom något organisationsschema eller motsvarande. Senioritet blir då en 

avgörande faktor för tillgången till rätt information och kunskap.  

Kollegornas hjälp och kunskap via social interaktion är också av yttersta vikt vid företagets 

introduktionsprogram. Förutom en standardiserad mjölkningskurs som samtliga nyanställda 

deltar i verkar den mesta av introduktionen ske helt beroende på avdelning och chef. Detta är 

något typiskt för community som ett sätt att styra kunskap på. Kunskapsöverföringen 

koordineras snarare än att kontrolleras och fokus ligger på social interaktion istället för 
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tekniska hjälpmedel. Detta behöver inte på något sätt vara en dålig modell för introduktion, en 

risk är dock att bristen på struktur och standardisering gör att vissa viktiga delar av 

introduktionen faller mellan stolarna.  

Bristen på struktur verkar vara genomgående vad gäller kunskapsdelning på företaget. En 

respondent beskriver hur hen inte skulle rekommendera företaget som arbetsgivare till en vän 

som är i behov av struktur och att regler följs. Fler respondenter beskriver liknande känslor, 

mycket av kunskaps- och informationsdelning tycks ske ad hoc, alltså att den ter sig olika från 

situation till situation. Det enda säkra med kunskapsdelning är att den nästan alltid sker 

ostrukturerat och i person till person- format, alltså genom social interaktion. En stor risk med 

detta är att enormt mycket kunskap riskerar att gå förlorat om en nyckelperson byter 

avdelning eller helt slutar på företaget. En annan risk är att de medarbetare som inte har bra 

och välfungerande relationer med andra på avdelningen riskerar att bli utan vital kunskap.  

Kompetensutvecklingen på företaget styrs i princip helt av medarbetarnas egna initiativ att 

delta på kurser eller motsvarande. Bra nätverk och god relation med närmaste chef verkar vara 

nyckelfaktorer för att få möjlighet att genomgå fortbildningsaktiviteter sanktionerade av 

företaget. De flesta är noga med att påpeka att det sällan är problem att få godkänt om man 

som medarbetare hittat en kurs, däremot är den bristande systematiken i 

utbildningsplaneringen något som stör vissa respondenter. Detta synsätt hänger väl ihop med 

community som ett sätt att styra kunskap på företag. En syn på kunskap som något som delas 

genom koordinering snarare än ren kontroll, samt att kunskapen delas genom sociala 

relationer snarare än tekno-strukturellt.   

5.1.2 Normative Control 

Enligt Alvesson och Kärremans modell Model of managerial intervention är normative 

control när kunskapen styrs via ett socialt samspel men där det också finns en stark styrning 

från ledningen via rådande företagskultur. På målföretaget är den rådande företagskulturen 

mycket stark. Den beskrivs som handfast och genuin och har inte bara med företagets 

huvudsakliga industriella beskaffenhet att göra, utan också placeringen av huvudkontoret där 

man kan insupa företagets hela produktionskedja, från första till sista steg. Det genuina och 

handfasta är en del av en företagskultur som präglat målföretaget i mer än ett sekel, och som 

ledningen tryckt på, inte bara via laddade värdeord utan också via mjölkningskurser i 

introduktionen och liknande. De anställda ska ha en klar och tydlig bild av vad de bringar till 

bordet när de utför sitt arbete. En bra företagskultur ska vara uppmuntrande och ha fasta 

värderingar, den ska också ha morötter som innebär att om man gör bra ifrån sig får man ta 

del av de fördelar som framgången bringar. I och med att målföretaget både använder sig av 

balanserade styrkort för anställda lite högre upp i kedjan samt organisationsvida bonusar om 

vissa mål nås, kan man säga att ledningen främjar en miljö av kompetensutveckling där man 

om man når vissa individuella eller organisationsvida mål får belöningar. Utöver detta 

använder sig också målföretaget av värdeord som ska genomsyra det dagliga arbetet, men 

som de anställda verkar ha en något begränsad vetskap om. Det som ska sägas är dock att alla 

respondenter vid något tillfälle pratade om ”passion” vilket också verkar vara företagets 

inofficiella ledord. Målföretaget har också klara organisationsvida mål, där de sju ”must-win-
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battles”
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 är mest framträdande. Även dessa har samtliga respondenter en koppling till. Den 

rådande kulturen där ledord och klara mål är en del av det dagliga arbetet tyder på att 

ledningen styr kunskapshanteringen till de behov de känner främjar företaget bäst. Därav kan 

man utesluta att organisationen präglas av ett ”fritt flöde” av kunskap. Det finns vissa aspekter 

som ledningen påverkar för att den kunskap som präglar organisationen ska utvecklas åt det 

håll som ledningen anser vara det bästa. 

I den beslutsfattande processen på målföretaget nämner flera respondenter att det finns en viss 

ovilja till att låta anställda ta slutgiltiga beslut. Det ska helst stötas på flera olika nivåer och 

hos flera olika personer innan ett exekutivt beslut kan tas, vilket medför att man trots den 

genuina känslan av samhörighet ändå har en bestående känsla av att man inte får ta fullt 

ansvar för sina arbetsuppgifter. Detta beror sannolikt på en slitning mellan det mer renodlade 

sociala samspelet community och normative control.   

Många respondenter lyfter fram det sociala samspelet och ett aktivt nätverkande som mycket 

viktigt för arbetet ska flyta på, och för att kunna fatta beslut. Detta i sig är tydligt community-

orienterat. Å andra sidan pekar detta också på en viss styrning i och med att beslutsfattandet 

oftast inte är i individens händer utan gärna ska gå genom ett flertal personer innan det 

slutgiltiga beslutet fattas. En beslutsordning som är tydligt kulturellt betingad och som starkt 

påverkar sättet som kunskap hanteras och styrs på.  

5.1.3 Extended Libraries 

Om man hanterar kunskap enligt extended libraries i Alvesson & Kärremans modell 

fokuserar organisationen på en tekniskt uppbyggd kunskapsbas där de anställda är 

uppmanade, men inte tvingade, att hela tiden kodifiera sin kunskap för att sedan låta kollegor 

ta del av denna. Det handlar alltså om ett ständigt kunskapsöverförande, vanligtvis via 

databaser där alla anställda kan ta del av den information som finns. 

På målföretaget verkar en teknostrukturell informationsbas vara underordnad person till 

person överföringen av kunskap. De flesta respondenterna ställer sig frågande till en 

kunskapsbas och poängterar istället att de får hjälp av kollegor när det behövs. Det ska sägas 

att alla avdelningar ej är undersökta i denna studie, och att det säkerligen finns kunskapsbaser 

som går både mot extended libraries och enacted blueprints där exempelvis tillverkning av 

företagets varor sker. Men på huvudkontoret och i de icke fullt teknikintensiva avdelningarna 

på företaget är den tekniska kunskapsbasen inte speciellt utbyggd.  

Det finns system för kunskapsutbyte men de flesta medarbetare tycks föredra att lyfta frågor 

med sina närmaste kollegor istället för att använda existerande system. Den befintliga 

databasen har information i överflöd som i sin tur är av bristfällig kvalité vilket gör att de 

anställda i möjligaste mån undviker denna. För att denna kunskapsbas ska fungera som ett 

smidigt sätt att inhämta kunskap på behövs den bristfälliga informationen sållas bort och 

ersättas med kvalitetsfylld sådan. Databasen behöver uppdateras för att kunna ses som ett 

likvärdigt verktyg som den person till person- överföring som de anställda idag använder sig 
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av. På så sätt säkras kunskapen och avdelningen blir inte fullt lika sårbar för eventuella 

avhopp från medarbetare med nyckelkompetens.  

5.1.4 Enacted blueprints  

Det finns inte speciellt mycket som tyder på att företaget använder sig av enacted blueprints 

som ett sätt att styra och förmedla kunskap på, sånär som på någon eller några få avdelningar. 

Vid användning av Enacted blueprints kodas i princip all kunskap för att kunna förmedlas 

vidare genom vanligtvis datorer. De ingenjörer vi pratat med nämner ritningar och andra 

dokument som används för kunskapsdelning, ett exempel på enacted blueprints som verktyg 

för kunskapsdelning. Men förutom ingenjörerna och övriga medarbetare på de allra mest 

teknikintensiva avdelningarna finns det inte mycket som tyder på kunskapshantering enligt 

enacted blueprints. 

Det är också möjligt att tolka den utbredda användningen av balanserade målkort som en 

variant av enacted blueprints. De innehåller visserligen ingen egentlig kunskap, det framgår 

dock i dem hur medarbetarens kompetensutveckling ska fortgå den närmaste tiden. Många 

respondenter menar å andra sidan hur dessa i målkorten formulerade utbildningsplaner 

tenderar att revideras under årets lopp. Det är inte heller samtliga medarbetare som får 

balanserade målkort. Tanken är att målen som formuleras i målkorten hos personer högre upp 

i hierarkin ska sippra ner till medarbetarna under. Detta gör att målkorten inte kan sägas vara 

något egentligt styrmedel för kunskap annat än på avdelningsbasis.  I och med det kan inte 

heller de balanserade målkorten ses som ett verktyg för kunskapsstyrning enligt enacted 

blueprints. 

5.2 Var i Alvesson och Kärremans modell ”Model of managerial 

intervention” hittar vi målföretaget?   

Utifrån resultatet och besvarandet av den första forskarfrågan ovan kommer vi nu att besvara 

den andra delen av frågeställningen. Det är viktigt att poängtera att väldigt få företag arbetar 

renodlat och konsekvent med ett av de fyra styrsätten. Modellen består av idealdimensioner 

och vi kommer nedan att analysera och resonera kring var det vore rimligt att placera 

målföretaget.  

Sett utifrån Model of managerial intervention är det tydligt att primärt två av de fyra 

idealdimensionerna präglar arbetet med att styra och hantera kunskap på målföretaget. På 

företaget vi undersökt läggs som tidigare nämnt enormt stor vikt vid sociala kontakter och 

nätverk. Detta faktum gäller verksamheten genomgående och präglar följaktligen också 

arbetet med att styra och hantera kunskap. Detta koordinerande snarare än kontrollerande 

synsätt är typiskt för community-dimensionen. Personer med seniora befattningar samt chefen 

på avdelningen koordinerar alltså kunskapsdelningen. Det finns inga eller väldigt få inslag av 

direkt styrning av kunskapsdelningen. Fokus på företaget ligger istället i att medarbetare 

frivilligt ska dela med sig av kunskap med kollegor på samma avdelning. Ju längre en 

medarbetare varit på arbetsplatsen desto bättre har hen lärt känna sina kollegor och i och med 

det kan personen tillskansa sig kunskap genom kontakter som skapats på avdelningen. Många 
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på företaget nya medarbetare lär sig visserligen att kunskapen nödvändig för att klara arbetet 

också finns på intranätet. Dock lär de sig samtidigt att den enklaste och snabbaste vägen till 

kvalitetskunskap går genom medarbetare på samma avdelning, alternativt kollegor på andra 

avdelningar. Som på de flesta företag finns alltså ett systematiserat informationsutbyte via 

intranätet, det används dock inte i tillräcklig mån för att företaget ska kunna sägas använda sig 

av extended library som medel för kunskapsdelning. Infrastrukturen finns i och med det 

gemensamma intranätet, informationen tycks också finnas. Däremot finns varken kulturen 

eller viljan att ändra rådande metoder för delande av kunskap på arbetsplatsen.  

De två dimensioner som faller under ”kontroll” istället för ”koordinering” är normative 

control och enacted blueprints. Den sistnämnda av de två finns det inte mycket spår av på 

målföretaget förutom på de allra mest teknikintensiva avdelningarna där information lagras i 

ritningar och andra dokument som på så sätt styr arbetet. I övrigt kan inte kunskap sägas 

kodas och lagras i it-system i någon större utsträckning. Målföretaget kan således inte sägas 

använda sig av enacted blueprints i den meningen. Företaget har dock väldigt stark kultur. 

Denna kultur är väldigt starkt rotad i företaget och genomsyrar mycket av arbetet i 

verksamheten, så även sättet att arbeta med kunskapsdelning. Normative control kategoriseras 

enligt Alvesson och Kärreman som ett av ledningen kontrollerande snarare än koordinerande 

sätt att hantera och styra kunskap på företaget. Detta då kulturen på företaget ofta är svår att 

gå emot som enskild medarbetare. Kulturen på företaget präglas bland annat av en vilja att 

förankra även enkla beslut med kollegor och medarbetare. Beslut måste vara välgrundade och 

många intressenter ska säga sitt innan arbeten sjösätts. Denna förankringsbenägenhet med 

tillhörande blame-inslag tycks skapa ett klimat där kunskapen inte tillåts flöda helt fritt. I och 

med den kultur där många har saker att säga om arbeten och beslut blir kunskap och 

information något som medarbetare tenderar att hålla på. På företaget premieras de som får 

saker gjort, så kallade doer’s, detta verkar få medarbetare att vilja involvera sig och bidra till 

andras arbeten. Konsekvensen av detta blir i förlängningen att kunskapsflödet på 

avdelningarna inte blir helt fritt. Den enskilde medarbetaren tjänar helt enkelt inte på att dela 

med sig av all nödvändig kvalitetsinformation, istället involverar sig medarbetarna i varandras 

arbeten och bidrar genom delaktighet.  

Företaget använder primärt sociala verktyg (community och normative control) som medel för 

interaktion i kunskapsdelning. De mer teknostrukturella medlen extended library och enacted 

blueprints ges inte till närmelsevis lika mycket utrymme i sättet som ledningen medvetet eller 

omedvetet styr och främjar kunskapsdelning på företaget. De båda sociala verktygen 

community och normative control skiljer sig åt på flera sätt, framförallt i graden av styrning. 

Tanken bakom community som styrmedel för kunskap är som bekant att ledningen ska ha en 

koordinerande roll i kunskapsdelningen. Med normative control blir mängden styrning större 

då kulturen har en mer kontrollerande kraft. Företaget kombinerar alltså dessa två strategier 

för styrning och hantering av kunskap.  
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5.2.1 Model of Managerial Intervention 
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I den rödmarkerade cirkeln i matrisen ovan placerar vi målföretaget utifrån den empiri vi 

samlat in och analyserat. Anledningen till att cirkeln inte är högre upp i matrisen är att 

företaget trots allt har tekniska system för kunskapsdelning och att de i viss mån också 

används. Det gör att cirkeln hamnar lite närmare skiljelinjen mellan teknostrukturell och 

social interaktion. Större delen av cirkeln finns i dimensionen för community, detta då 

resultatet visat att den sociala interaktionen och nätverkandet spelar en väldigt stor roll för 

kunskapsdelningen. Företagskulturen är också av väldigt stor vikt, därför är en del av cirkeln 

inom dimensionen för normative control.   
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6 Diskussion 

I denna del tillåter vi oss att mer subjektivt resonera om de slutsatser vi dragit i analysdelen. 

Vi kommer nedan att sammanfatta några tankegångar samt idéer på förbättring inom 

området kunskapsdelning som uppkommit under arbetet med uppsatsen. Vi resonerar också 

kring den metod vi använt för insamling av data. Avslutningsvis ger vi förslag på framtida 

forskning inom området.  

Inledningsvis vill vi poängtera att vi inte undersökt samtliga avdelningar och att det således 

inte är helt lätt att dra generella slutsatser om ett globalt och heterogent företag. Nedan 

resonerar vi kring de slutsatser vi ändå tillåter oss att göra.  

Kunskapsdelningen på företaget som vi har undersökt präglas väldigt mycket av 

medarbetarnas sociala interaktion. Person till person- interaktion är den överlägset viktigaste 

källan till kunskap, något som kan verka naturligt men som inte är helt oproblematiskt. Som 

nämnt i analysen ges medarbetarnas sociala färdigheter väldigt stor vikt i kunskapsdelningen. 

Den med bäst nätverk och bäst relationer kommer antagligen att vara den medarbetaren som 

får tillgång till kvalitetsinformation snabbast. Detta får som konsekvens att de medarbetare 

som inte är utåtriktade, nätverkande och sociala i sin disposition får ett sämre utgångsläge i 

tillgängligheten på information nödvändig för att kunna göra bra ifrån sig i arbetet. Det är 

naturligt att premiera social kompetens och det är något som de flesta företag explicit säger 

sig göra. Däremot är god social förmåga ingen garanti för att god kompetens på andra 

områden, områden som antagligen är betydligt högre värderade i yrkesrollen än social 

kompetens.  

Ovan nämnd väg för kunskapsflöde kommer också med en förhållandevis hög sårbarhet för 

nyckelpersoners avhopp. Även om en god överlämning sker är det oundvikligt att personen 

som slutar inte tar med sig väldigt mycket implicit kunskap när hen slutar. Ett 

kunskapsdelningssystem som dessutom bygger till väldigt stor del på social interaktion blir 

väldigt sårbart för pensioneringar eller avhopp i andra former. En senior medarbetare på 

avdelningen är antagligen den med bäst nätverk på avdelningen, det i kombination med hens 

erfarenhet gör sannolikt denne till en nyckelkompetens på avdelningen. Med bättre system för 

kodifiering och lagring av kunskap blir avhopp inte lika kritiska för avdelningar då de seniora 

medarbetarna förhoppningsvis delat med sig av sina kunskaper på ett mer explicit 

systematiserat plan än endast via person till person- interaktion.  

Vad gäller formell kompetensutveckling genom kurser och dylikt är företaget väldigt 

frikostiga, något som naturligtvis är endast positivt. Initiativet till kurserna ligger dock i 

princip uteslutande hos den enskilde medarbetaren, något som missgynnar de medarbetare 

som inte är bekväma med att ta för sig på egen hand. De medarbetare som har balanserade 

målkort har i dessa oftast en plan för utbildning. I och med att alla medarbetare inte har 

balanserade målkort med utbildnings- och karriärplaner blir vägen till fortbildning i viss mån 

otydlig. Det får också konsekvensen att kompetensutveckling endast ges i mån av tid, något 

som sällen upplevs finnas på kort sikt. Företaget prioriterar och premierar 

kompetensutveckling på ett rent ekonomiskt plan, men i och med att planeringen av 

densamma inte görs fullgott tenderar den att ibland falla mellan stolarna. Att karriärvägarna är 
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otydliga verkar också ha viss påverkan på de anställdas engagemang. Vissa respondenter 

upplever sig ha nått någon slags glastak, vilket de inte upplever sig kunna nå över. Den 

känslan är kritisk och kan få duktiga medarbetare att söka sig till andra företag. Ett sätt att 

komma till rätta med denna brist på engagemang är att tydliggöra karriärvägar och möjliga 

steg inom företaget även för de medarbetare som inte har balanserade målkort.  

I analysen beskriver vi vad flera respondenter benämnt som en blame-kultur. Vissa 

medarbetare upplever inte klimatet som särskilt uppmuntrande eller förlåtande vid 

misslyckanden. Något som vi kopplar samman med den stora viljan att förankra beslut och 

projekt hos flera kollegor. blame-kulturen verkar på ett paradoxalt sätt hänga samman med en 

benägenhet att premiera så kallade doer’s, alltså personer som får mycket saker genomförda. 

Kollegor involverar sig och vill gärna ha ära av varandras arbete, för att framstå som personer 

som får mycket gjort. Samtidigt vill ingen stå ensam med hundhuvudet för ett projekt om det 

skulle misslyckas. Då involverar hellre medarbetarna flera kollegor för att på så sätt sprida 

risken och slippa att ensamma ta skulden för ett eventuellt misslyckande. Denna arbetsprocess 

får som konsekvens att kunskapsflödet hämmas, vissa medarbetare håller hellre på kunskapen 

än att fritt dela med sig av den. Istället för att på ett altruistiskt sätt dela med sig av kunskapen 

så involverar sig medarbetarna i varandras arbeten för att på så sätt få ära för slutprodukten. 

Detta får konsekvenser för kunskapsflödet på avdelningen. Kunskapen flödar men långt ifrån 

helt fritt, istället för att dela hela sin kunskap till en kollega tenderar medarbetaren att vilja ha 

ära i det slutgiltiga verket. Om medarbetarna gavs större möjlighet till att på egen hand driva 

projekt med hjälp av kollegors kunskap men utan att de lägger sig i för mycket skulle 

produkten sannolikt bli minst lika bra. Skillnaden skulle vara att beslut och projekt troligtvis 

skulle kunna genomföras betydligt snabbare. En förutsättning för detta är dock att rådande 

blame-tendenser reduceras eller försvinner. Naturligtvis ska medarbetarna ta ansvar för sitt 

arbete. Problemet nu är att kreativitet och nyskapande till viss del hämmas då riskerna vid ett 

misslyckande inte väger upp vinsterna av en vågad satsning. Som det ser ut nu så sprids också 

äran över en stor grupp medarbetare då beslut och projekt förankrats och påverkats av flera. 

Det finns naturligtvis fördelar med dessa konsensusliknande arbetsprocesser men det bör 

finnas medvetenhet om de negativa konsekvenser samma metoder har. 

Implementerandet av TM-konceptet PE kan mycket väl hjälpa till att komma till rätta med 

vissa av dessa problem. Vi tror inte att konceptet i sig är någon mirakelkur som kommer lösa 

alla problem som finns med styrning, kompetens samt engagemang. Däremot tror vi att 

företaget med hjälp av konceptet kan lokalisera dels organisationsomfattande problem samt 

även lokala problem relaterade till de tre pelarna. Utifrån den data som samlas in kommer 

företaget kunna vidta punktåtgärder. En sådan skulle kunna vara att utveckla IT-systemen för 

kunskapsdelning, för att på så sätt förenkla kunskapsdelningen på avdelningarna. En annan 

åtgärd är som ovan nämnt att skapa tydligare karriärvägar för att på så sätt bibehålla 

engagemanget hos enskilda medarbetare.  

Vad gäller Alvesson och Kärremans modell Model of managerial intervention är denna 

deskriptiv snarare än normativ. Den målar inte ut något sätt att arbeta med kunskap som bättre 

eller sämre, den beskriver endast olika sätt att styra kunskap. Vi tror dock att företaget skulle 

tjäna på att använda sig av metoden extended library mer. Enligt den så ska all nödvändig 
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kunskap finnas tillgänglig i diverse olika system, tillgänglig för samtliga medarbetare. Detta 

system är mindre sårbart för avhopp, mängden kontrollutövande från ledningens sida är dock 

begränsat. Informationen finns tillgänglig men det finns inget krav på att strikt följa de 

direktiv och planer som finns i informationsbaserna. Dessa används alltså vid behov men 

finns lättillgängliga och uppdateras ständigt och på ett enkelt sätt av medarbetarna, som med 

fördel kan uppmuntras att delge sin kunskap. På så sätt blir inte avdelningarna lika känsliga 

för avhopp och pensioneringar. Det borde också kunna få vikten av nätverk och goda 

relationer för kvalitetsinformation att minska, något vi tror skulle främja kunskapsdelningen.   

Vi tror att det skulle gå att förbättra kunskapsflödet genom ett långsiktigt arbete med att få 

bukt med den så kallade blame-kulturen. Det i kombination med utveckling av de IT-system 

för kunskapsdelning som finns skulle sannolikt leda till ett förbättrat kunskapsflöde. 

Medarbetarbetare som får ökade befogenheter att ensamma slutföra projekt, via avdelningens 

samlade kompetens i IT-system för kunskapsdelning, bör kunna leda till snabbare projekt 

samt högre mån kreativa och riskabla projekt. När medarbetarna på företaget ensamma vågar 

stå för deras verk utan att få skuld och skam vid misslyckande blir troligtvis benägenheten att 

vara kreativ och risktagande större. Något som vi tror gynnar graden av innovation och 

nytänkande samt arbetsprocess.   

6.1 Metoddiskussion 

Vårt tillvägagångssätt under studiens genomförande har haft både för- och nackdelar. Vi vill 

här föra ett kritiskt resonemang kring den metod vi använt oss av och hur den kan ha påverkat 

resultatet. 

Vi har byggt vår studie på kvalitativa intervjuer, där vi också till viss del utgått ifrån ett 

bekvämlighetsurval då vi själva inte valde respondenterna. Detta har tidigare påpekats i 

metodavsnittet, men vi vill återigen säga att det hade funnits fördelar med att själva få sköta 

hela urvalet. Bland annat hade vi då kunnat sprida våra intervjuer över en större del av 

populationen, vilket i slutändan kanske hade gett oss ett mer generaliserbart resultat. Däremot 

anser vi dock att det inte bara var nackdelar med hur urvalet gjordes, i och med att vi inte 

hade något bortfall som i sin tur hade kunnat påverka resultatet i en negativ riktning. Vi kan 

vidare konstatera att det finns vissa svårigheter med att få ett generaliserbart resultat på ett så 

pass globalt företag som DeLaval. Hade vi haft tid att resa runt till olika platser i världen och 

intervjua medarbetare hade vi med större säkerhet kunnat uttala oss resultatets 

generaliserbarhet. Tyvärr har tidsramen varit en aning begränsad och vi har därmed fått nöja 

oss med intervjuer baserade utifrån huvudkontoret i Stockholm.  

Valet av metod för insamlande av data har varit positivt då vi ville ha en nyanserad bild av 

organisationen trots den begränsade tidsramen, något som ett mer kvantitativt metodval inte 

hade kunnat ge oss. I en mer omfattande studie kring KM anser vi dock att en kombination av 

både intervjuer och enkäter vore det bästa förfarandet. Med en kombination av dessa skulle vi 

ha kunnat få både ett djup och ett brett urval, vilket hade gjort att vi med större säkerhet skulle 

kunnat uttala oss om hur organisationen hanterar kunskap. Dessutom hade vi kunnat göra en 
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jämförelse mellan intervjusvar och enkätfrågor för att på så sätt avhjälpa intervjuareffekten en 

aning. 

En viss grad av påverkan från vår uppdragsgivare på DeLaval har infunnit sig under arbetets 

gång. Detta är ingenting vi vill sticka under stol med. Bland annat har detta inneburit att det 

funnits en konflikt mellan att vi å ena sidan skrivit en c-uppsats för Uppsala universitet och å 

andra sidan gjort en studie för DeLaval. Vid arbetets början hade vi en del huvudbry kring hur 

vi skulle få till den pedagogiska ansatsen samtidigt som vi skulle kunna ge vår uppdragsgivare 

på DeLaval det dem förväntade sig. Detta har dock löst sig under arbetets gång i och med att 

vi kunde koppla TM konceptet (People Equity) till vår modell för KM. Vi anser att det finns 

en klar koppling mellan dessa båda, och att TM till stor del handlar om att bevara och 

utveckla kunskap. Att vi skrivit på uppdrag har också haft fördelar. Det har gett oss ett 

naturligt driv i arbetet då vi inte har velat göra vår uppdragsgivare besviken. Eftersom vi 

också haft separata deadlines med vår kontakt på DeLaval har vi fått en kontinuitet som andra 

som inte skriver på uppdrag kanske saknar.   

Vi vill också förtydliga att det inte finns så mycket tidigare forskning kring konceptet People 

Equity. PE är på många sätt ett renodlat management-koncept varför vi valt att inte använda 

oss av konceptet i vår analys.  

6.2 Framtida forskning 

Båda författarna till denna uppsats hade ett genuint intresse för KM innan arbetets början. Det 

har varit väldigt intressant att undersöka KM i kombination med TM då det skrivs och 

diskuteras väldigt mycket om dessa två begrepp i fackpress samt i HR-branschen i stort. Det 

skulle vara väldigt intressant att undersöka samma företag efter att de implementerat PE-

konceptet. Vad fick det för konsekvenser? Blev resultatet som väntat? Kan ledningen i 

framtiden komma till rätta med personalrelaterade problem lättare och mer specifikt tack vara 

konceptet? Eller är konceptet endast ännu ett management-koncept som sätter nya namn på 

gamla problem och teorier? Detta är saker vi skulle vilja forska vidare om i en longitudinell 

studie. Det vore också intressant att undersöka IT-systemen för kunskapsdelning mer 

ingående. Vi vet nu att de inte fungerar speciellt bra på företaget, vad är det som inte 

fungerar? Vad gör ett system för kunskapsdelning bra eller dåligt? Hur görs ett sådant system 

användarvänligt och hur får man personalen på företaget att använda gängse system? Då 

åtminstone vi i Sverige med stormsteg närmar oss ett mer renodlat kunskapssamhälle vore det 

också intressant att forska vidare kring hur denna utveckling skapar marknad för olika 

kunskapsdelningssystem samt hur företag i allmänhet hanterar frågor som rör 

kunskapshantering i ett alltmer kunskapsintensivt näringsliv.  
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Bilaga 1. Intervjuguide, svenska 

 

 

Inledande frågor 

1. Hej och tack för att du tar dig tid med intervjun, skulle du kunna börja med att berätta 

lite om din yrkesverksamma bakgrund? 

2. Hur länge har du jobbat på Delaval? 

3. Vilken roll har ni inom organisationen? 

Alignment: 

1. Känner du att du vet vad organisationens övergripande mål är? (och hur den planerar 

att nå dem). 

2. Känner du att din enhet har kunskapen för hur ni ska gå till väga för att nå enhetens 

mål? 

3. Känner du att dina individuella mål klart knutna till enhetens och organisationens mål 

i stort? 

4. Har ni ett belöningssystem? Och i så fall hur ser det ut? 

5. Hur fungerar samarbetet mellan de olika avdelningarna på företaget? 

(Kunskapsutbyte, prova på? Osv.) 

6. Beskriv hur du upplever Delavals företagskultur. 

7. Har Delaval några värdeord, och i så fall vilka är de? (passion, människor, 

professionalitet, partnerskap) 

8. Genomgick du något introduktionsprogram, och i så fall hur såg det ut (kortfattat)? 

Capabilities: 

1. Hur upplever du att emotionell intelligens, även kallat social kompetens, värderas på 

företaget? 

2. Tycker du att din enhet har de verktyg och resurser som krävs för att kunna möta 

kundens förväntningar? 

3. Har ni all information ni behöver för att kunna möta kundens förväntningar (dvs. kan 

ni besvara eventuella frågor som uppstår osv.)  

4. Mäter ni kundnöjdhet? I så fall hur ofta, och hur? 

5. Känner du att du har den kompetens och utbildning som krävs för att kunna utföra ditt 

jobb väl? 

6. Hur fungerar samarbetet på avdelningen? 

7. Hur går kompetensutvecklingen till, enligt dig? (Hur stort inflytande har du över din 

egen kompetensutveckling? 

Engagement: 

1. Hur trivs du med Delaval som arbetsgivare? 

2. Hur är stämningen på din enhet? 



 

 

3. Skulle du kunna tänka dig att rekommendera Delaval som arbetsgivare till vänner och 

anhöriga? 

4. Hur trivs du med din närmaste chef? 

5. Hur jobbar ni med feedback på din enhet? Uppföljningsmöten osv.? 

6. Känner du att du har utvecklingsmöjligheter inom organisationen? 

7. Vart ser du dig själv om tre år? 

Avslutande frågor: 

1. Är det något du känner att du vill tillägga?  

2. Om vi under arbetet med rapporten upplever att vi vill ställa några kompletterande 

frågor är det då okej att vi kontaktar dig via email eller telefon? 

3. Tack så hjärtligt för din tid!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide, engelska 

Background check 

4. Hi, and thank you for taking the time to do this interview, can you begin by telling us 

about your career background?  

5. For how long have you been a part of Delaval? 

6. What is your role in the organization? 

Alignment  

9. Would you say that you have a clear picture of the organizational goals, and how the 

organization plans to reach these goals? 

10. Do you feel that your unit has the knowledge of how to go about achieving unit goals? 

11. Do you feel that your individual goals have a clear connection towards your unit, and 

the organizational goals?  

12. Does the organization have a compensational & beneficial system, if so, how does it 

work? 

13. How does to cooperation between the different departments of the company work?  

(In terms of knowledge sharing, trying different things and so on.) 

14. Describe how you experience Delaval’s corporate culture. 

15. Does Delaval have any words of value? If so, can you recite them? (passion, people, 

professionalism, partnership) 

16. Did you go through any introduction program, and if you did how was it, in short? 

Capabilities: 

1. How would you say that emotional intelligence, or social competence, is valued 

throughout the organization? 

2. Do you feel that you have the tools and resources needed to meet the customer’s 

expectations?  

3. Does your unit have all the information needed to be able to meet the customers’ 

expectations? (In the sense of being able to answer questions that arise during 

customer meetings) 

4. Do you regularly evaluate customer satisfaction? If you do, how often, and how? 

5. Do you feel that you have the education and training required to perform well? 

6. How does the cooperation in your department work? 

7. How does competence development work, according to you? (how big a influence do 

you have over your own competence development?) 

Engagement: 

1. Are you satisfied with Delaval as your employer? 

2. How would you describe the atmosphere in your unit? 

3. Would you recommend Delaval as an employer to family and friends? 

4. Are you comfortable with your closest manager? 



 

 

5. Do you work with feedback on your unit? For instance follow-up meetings? 

6. Do you feel that you are able grow within the organization?  

7. Where do you see yourself in three years?  

Finishing up: 

1. Anything you want to add to the interview? 

2. If the need arises to follow up with some questions as we progress with this report, 

will it be OK for us to contact you via email or phone? 

3. Thank you for your time! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Missivbrev  

Dear Mr. or Mrs.  

As a part of our Bachelor Thesis at Uppsala University we have been asked by the Senior 

Vice President HR at DeLaval, Mr. Mikael Landberg to conduct a series of interviews in 

relation to Delavals People Equity. The intention of this survey is to get a clearer picture of 

where DeLaval as an organization lies in relation to the three pillars of People Equity: 

Alignment, Capabilities and Engagement. The interview will take approximately 45 minutes.  

 

Participation in this study is entirely voluntary. All information you provide will be 

considered confidential unless otherwise agreed to, and the data collected will be kept in a 

secure location and confidentially disposed off in five years time. This means that we under 

no circumstances will use your personal information as a part of our results.  

 

Since the purpose of measuring DeLavals People Equity is to make the organization more 

effective and streamlined towards the same goals, we hope that you as a valuable part of 

DeLaval will take your time to help us with this survey. If you have any question regarding 

this survey, please do not hesitate to contact us.  

Thank you in advance for interest and assistance in this survey.  

 

 

Best Regards, 

Jesper Castenfors & Zakarias Challis, Uppsala 7
th

 of November.    

Jesper.Castenfors@gmail.com +46 ** *** ** ** 

Z.Challis@hotmail.com +46 ** *** ** ** 
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Bilaga 4. DeLavals 7 must win battles 

 

 


