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Sammanfattning 
I detta examensarbete studeras teknologihanteringsfrågor inom en FoU-avdelning på ett 
högteknologiskt företag. Frågor kring hur teknologi bevaras och utvecklas inom två 
teknikområden på företaget Saab Bofors Dynamics AB undersöks. Teorier från 
ämnesområdena Management of Technology och Knowledge Management används för 
att belysa detta. Empirin i examensarbetet är insamlad via en intervjubaserad fallstudie 
med respondenter från teknikområde Mekanik och Elektronik. Genom intervjuerna 
identifieras faktorer som bevarar och utvecklar teknologi. Många av faktorerna ger 
upphov till kunskapsöverföringar om teknologi, som identifieras både innanför och 
utanför företaget. Vidare behandlas hur olika grader av kunskap kan påverka 
hanteringen av teknologikunskap. Examensarbetet visar tydliga kopplingar mellan 
empiri och vald teori, trots att faktorer som bevarar och utvecklar teknologi inte verkar 
ha behandlats specifikt i litteraturen tidigare. Likheterna mellan de båda studerade 
teknikområdena är många. Exempelvis värderar båda två faktorn Produktutvecklings-
projekt högt när teknologi ska bevaras eller utvecklas. De skillnader som finns mellan 
teknikområdena förklaras ofta av teknologiernas olika karakteristika. Exempelvis är 
teknologin inom mekaniken äldre och mer mogen än teknologin inom elektroniken. 
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Abstract 
This thesis studies Technology Management issues within an R&D-department in a 
high-tech firm. Questions about how technology is maintained and developed are 
studied within two technology fields, in the company Saab Bofors Dynamics AB. 
Theories in Management of Technology and Knowledge Management are used to study 
this matter. The empirical work is made through an interview based case study, with 
respondents from the technology fields of Mechanics and Electronics. Different factors, 
that affect the preservation or the development of technology, are identified with the 
interviews. Many of these factors cause knowledge transfers of technology, both 
internal and external of the firm. Further, there is a discussion of how different grades of 
knowledge affect management of technology knowledge. This thesis shows clear 
connections between the chosen literature and the empirical study, despite the fact that 
the field of this thesis has not specifically been studied earlier. The result shows that 
there is conformity between the studied technology fields. For instance, both fields 
highly value the factor Product development projects, when it comes to maintain and 
develop technology. The differences between the two technology fields are often 
explained by the different characteristics of the fields. For instance, the technology 
within Mechanics is older, as well as more mature compared to Electronics. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel ger en introduktion för läsaren till ämnesområdet Management of 
Technology, som studien inriktar sig på. Problemområdet i detta kapitel mynnar ut i 
forskningsområdet ”hantering av teknologiska resurser och teknologisk kompetens 
inom den högteknologiska industrin”, som senare definieras mer specifikt i kapitel 3. 
Forskningsproblem. 

1.1. Inledning 
Dagens samhälle präglas allt mer av den ökande och ofta multinationella konkurrensen 
mellan företagen. Ett lands välstånd kan starkt påverkas av stora företags agerande. 
Företag i Sverige är inte sällan kända för hög teknologisk kompetens och hög kvalitet. 
Tack vare tidig satsning på teknologiutbildningar inom utbildningsväsendet, har Sverige 
klarat den globala konkurrensen bra hittills. Den högteknologiska industrin producerar 
varor och tjänster, som baseras på FoU från flera teknologiska områden. Nu när allt fler 
länder skapar liknande nationella förutsättningar för högteknologisk industri, många 
gånger till lägre kostnader, föds ny konkurrens från nya aktörer inom den 
högteknologiska industrin. Det blir allt viktigare att effektivt utnyttja och utveckla 
befintliga teknologiska resurser och kompetens, för att kunna bemöta morgondagens 
konkurrens. 

1.2. Bakgrund 
Företag som lyckas bättre än sina konkurrenter får sin framgång ofta ur innovation, som 
många gånger är teknologibaserad. Företag kan skapa stora konkurrensfördelar genom 
innovation av den teknologi man har eller utvecklar (Chiesa, 2001). Med teknologi 
menas all den kunskap, produkter, processer, verktyg, metoder och system som används 
vid skapandet av varor eller tjänster (Trott, 1998). Teknologi kan hjälpa företag att nå 
konkurrensfördelar och långsiktig lönsamhet (ibid). Nästan alla innovationer, speciellt 
teknologiska, sker inom organisationer.  Forskningen kring organisationer och 
management av dessa är ett brett område där inga enkla svar existerar (ibid). 
 
Information är en nyckelfaktor i innovationsprocessen och är en del av det som 
stimulerar fram kunskap samt kompetens (Trott, 1998). Forskningen pekar på att 
förändringstakten inom affärsvärlden och konkurrenssituationen förändras snabbt och 
att teknologiutvecklingen är en av de större orsakerna till detta (Chiesa, 2001). Den 
teknologiska förändringstakten är idag hög och snabbt växande, förmågan att producera 
ny kunskap ökar samtidigt som förmågan och hastigheten att ackumulera och dela 
kunskap ökar (ibid). Osäkerheten och riskerna med innovationsprocessen ökar med den 
teknologiska förändringshastigheten (ibid). Det är svårt att bedöma när, hur och vad 
som ska utvecklas, i och med att osäkerheten ökar med förändring (ibid). 
 



- 1. Introduktion - 
 

 
 
 -2-

De viktigaste faktorerna till den senaste tidens förändringar inom FoU är enligt 
Rothwell och Zegveld (1985 i Trott, 1998) 
 följande: 

 Teknologiexplosion: Uppskattningsvis har 90 % av befintlig teknologi 
tillkommit de senaste 55 åren. 

 Kortare teknologilivscykel: Företag måste koncentrera sig mer på 
produktutveckling då befintliga produkter allt snabbare blir omoderna. 

 Globalisering av teknologi: Allt fler länder behärskar teknologi, vilket ökar 
teknologiöverföring genom strategiska allianser och licensiering. 

 
En av de viktigaste faktorerna ovan inkluderar teknologiöverföring. Teknologi-
överföring kan definieras som den process som främjar teknisk innovation genom 
överföring av idéer, kunskap och kompetens från ledande företag, FoU-organisationer, 
högskolor och universitet, till mer generella och effektiva applikationer inom industrin 
och affärsvärlden (Trott, 1998). 
 
Teknologi kan inte utvecklas till en produkt som ska fylla en lucka i en matris, utan 
måste vara integrerad i affärsverksamheten med bland annat marknadsföring och 
distribution, för att aktivt kunna exploateras (Trott, 1998). Det är den samlade och under 
åren ackumulerade kompetensen och inte affärsstrategin som avgör hur väl en teknologi 
kan exploateras (ibid). Innovationsaktiviteterna blir allt mer kumulativa i utvecklingen 
över tiden, det som gjorts tidigare blir allt viktigare och ligger som grund för vad som 
kan göras nu och i framtiden (Chiesa, 2001). Specialisering blir allt vanligare i och med 
kumulativa naturen hos innovation (ibid). Företagen nischar in sig på specialområden 
och koncentrerar sin förmåga på några få tekniska områden (ibid). Den komplexa 
kunskapen som skapats via lärd erfarenhet och inbäddats i organisationen genom 
rutiner, processer och system, är av central betydelse (ibid). 
 
Ur tidigare forskning kan man få ett intryck av att teknologier behandlas som 
produktspecifika, det vill säga en teknologi ger upphov till en produkt. Detta kan vara 
sant i vissa fall, men stämmer inte lika väl på den högteknologiska industrin. Här ingår 
en teknologi ofta i flera olika produkter och produkterna är uppbyggda av flera olika 
teknologier. 

1.3. Problemområde 
Enligt Trott (1998) har de senaste åren vittnat om enorma förändringar inom hur företag 
sköter sina teknologiska resurser, speciellt forskning och utveckling, FoU. Inom 
industriell FoU märks detta genom en förflyttning av uppmärksamheten från ett internt 
till externt fokus. Idag handlar en stor del av FoU-management om FoU-kontrakt, FoU-
konsortium och strategiska allianser samt joint venture. Förmågan att samarbeta i 
nätverk för att få tillgång till och exploatera teknologi möjliggör ingång till nya 
områden av teknologiutveckling för företag.  
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Ledning av FoU har länge ansetts vara en slags försäkring, företag utan FoU har ansetts 
oseriösa eller fattiga. FoU skulle generera affärsmöjligheter genom vetenskapliga 
metoder (Trott, 1998). Idag anses FoU vara betydligt bredare i området 
teknologiförsörjning (ibid). Ett av de mest fundamentala områdena inom FoU-ledning 
är behovet av vetenskaplig frihet samtidigt som kravet på effektiv avkastning finns på 
FoU (ibid). Hantering av vetenskaplig frihet anknyter starkt till hur människor, kunskap 
och kompetens kan hanteras. Världsbanken argumenterar för att kunskap kanske blivit 
den viktigaste faktorn som bestämmer vår levnadsstandard, framför land, verktyg och 
arbetskraft (Dodgson, 2000). Nästan alla teknologiskt avancerade ekonomier är 
kunskapsbaserade (ibid). 
 
Enligt Leonard-Barton (1995) tävlar företag, precis som människor, med sin förmåga att 
skapa och använda kunskap. Därav är hantering av kunskap lika viktig som att hantera 
finanserna. Företag är kunskap, samlad i de anställda, hårdvara, mjukvara och 
organisationsprocesser. Viss kunskap är nödvändig för överlevnad medan 
kärnkompetens är den kunskap som skiljer företag sinsemellan och stärker 
konkurrenskraften. Management av denna strategiska kunskap är vad som bestämmer 
ett företags förmåga att överleva, anpassa sig och konkurrera. 
 
Disciplinen Knowledge Management, i sin enklaste form, handlar om att uppmana 
människor att dela kunskap och idéer för att skapa värdehöjande produkter (Chase, 1997 
i Leseure & Brookes, 2004). I motsats till fysiska produkter som förfaller när de 
används, blir kunskap större när den används och förfaller när den inte används (Sveiby, 
2001). Delad kunskap är dubbel kunskap (ibid). Nyckeln till värdeskapande inom 
företaget finns i hur effektiv kommunikation och omvandling av kunskap är (ibid). 
 
Inom Knowledge Management är kunskapsöverföring ett centralt begrepp. Enligt 
Sveiby (2001) kan ordvalet kunskapsöverföring tolkas som enkelriktad överföring, men 
så är inte fallet. Kunskapsöverföring mellan två individer tenderar att förbättra 
kompetensen hos båda och grupparbete tenderar att gemensamt utveckla kunskap. 
Eftersom kunskap inte kan styras och kontrolleras, försöker man istället skapa 
aktiviteter som möjliggör spridning av kunskap. Värdeskapandet inom företaget 
bestäms primärt av tyst eller explicit överföring av kunskap mellan individer och 
omvandlingen av kunskap från en form till en. 
 
Enligt Leseure och Brookes (2004) är Knowledge Management en populär källa för 
konkurrenskraft. Trots detta har den kritiserats för att sakna empirisk grund samt 
fixeringen vid omvandling och överföring av kunskap till kunskapsbanker med hjälp av 
IT. Kunskap skapas i ett projekt och förloras sedan. Misslyckande att överföra denna 
kunskap inom organisationen eller i värdekedjan leder till onödig aktivitet och svag 
projektprestationsförmåga. Förekomsten av flyktig kunskap försvårar projektledning, 
eftersom metoderna, verktygen och mekanismerna för att hantera flyktig kunskap inte 
nödvändigtvis är de samma som för kärnkunskap. Exempelvis finns en risk för 
informationsöverflöd om man vill hantera flyktig kunskap på samma sätt som 
kärnkunskap. Det finns en stark korrelation mellan goda projektledningsmetoder och 
bevis på att projektteam använde goda metoder för kunskapshantering. Dessutom brukar 
företag med problem inom kunskapsåteranvändning, även ha problem med 
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implementering av goda projektledningsmetoder. Exempelvis organiseras 
efterutvärdering av projekt men projektmedlemmarna avstod från att deltaga. 
Projektmanagement och Knowledge Management kan därav enbart gå hand i hand. 
(Leseure & Brookes, 2004) 
 
Forskningsområdet, som denna uppsats fördjupar sig inom, är hantering av 
teknologiska resurser och teknologisk kompetens inom den högteknologiska 
industrin. 
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2. Teori 
Detta kapitel redovisar den teori från litteraturstudien som fungerat som underlag för, 
dels den empiriska studien, och dels det analytiska arbetet. Kapitlet behandlar 
intressanta delar inom forskningsområdet Management of Technology och Knowledge 
Management. Dessa delar är bland annat, innovationsprocessen, kunskaps-
överföringar samt hantering av olika grader av kunskap. 

2.1. Management of Technology 
Management of Technology eller ledning av teknologi, är enligt Khalil (2000) ett 
tvärvetenskapligt område som integrerar naturvetenskap, ingenjörskunnande och 
kunskaper inom management. Fokus ligger på teknologi som en primär möjliggörare för 
värdeskapande inom innovationsprocessen. Värdeskapande involverar mer än bara 
pengar. Faktorer som kunskapsutveckling, intellektuellt kapital, effektiv resurs-
användning, miljövänlighet, och så vidare är viktiga. Management of Technology 
innebär ledning av de system som möjliggör skapande, förvärv och exploatering av 
teknologi. Forskning, uppfinningar och utveckling är essentiella delar för 
teknologiskapandet och teknologiförbättringen, men ännu viktigare för värdeskapandet 
inom företaget är exploateringen eller kommersialiseringen av teknologi. Det är enbart 
när teknologin kan knytas till en kund som teknologins fördelar kan realiseras. I 
nedanstående figur 2.1 illustrerar Khalil (2000) att Management of Technology består 
av en kombination av teknologiska och affärsmässiga metoder. 
 

 
 
Figur 2.1, Kärnkunskap som behövs för Management of Technology (fritt efter Khalil, 
2000) 

2.1.1. Teknologi 
Termen teknologi är ofta slarvigt använd med bred betydelse (Ford, 1996). Ofta anses 
teknologi vara något positivt som fört vårt samhälle framåt och utvecklat vår välfärd 
(ibid). Teknologi är för många företag och människor mer som en skapande dimma 
bakom ett företags produkter eller processer (ibid). Inom svenska språket finns utöver 
teknologi även termen teknik. Teknologi anses vara kunskapen om teknik, men i denna 
uppsats väljer författaren att inte göra någon skillnad mellan termerna teknik och 
teknologi. Teknologi kan definieras som all den kunskap, produkter, processer, verktyg, 
metoder och system som används vid skapandet av varor eller tjänster (Kahlil, 2000). 
Det är vanligt att främst se teknologi som hårda maskiner, men teknologi är även den 

Vetenskapliga 
och 

ingenjörsmässiga 
metoder 

Management 
of  

Ekonomiska 
och 

affärsmässiga 
metoder 

Technology 



- 2. Teori - 
 

 
 
 -6-

praktiska implementeringen av kunskap, att veta hur och varför uppgifter ska utföras 
(ibid). Teknologi är kunskap som används för skapande av produkter och effektivare 
användning av resurser (ibid). 

2.2. Innovation av teknologi 
Inom företag finns den innovativa arkitekturen som består av värdeskapande anställda 
individer och funktioner, som marknadsföring, tillverkning och FoU. Dessa funktioner 
och individer interagerar med olika kunskaps- och teknologiförsörjare i nära anknytning 
till företaget i den externa mikromiljön, se nedanstående figur 2.2. Företaget interagerar 
även med andra företag genom individer och funktioner. Interaktionerna kan ske 
exempelvis inom individers nätverk eller i form av samarbeten eller kontakter med 
leverantörer och kunder. 

 

Makromiljö 

Andra 
företag Mikromiljö 

 

Figur 2.2 Generell överblick över innovationsprocessen (fritt efter Trott, 1998) 

2.2.1. Teknologisk innovation 
Enligt Freeman (1976 i Chiesa, 2001) är teknologisk innovation en process som 
inkluderar funktioner som; teknik, design, tillverkning, management och 
marknadsföring av nya eller uppdaterade produkter, tillverkningsprocesser och 
utrustning. Innovation består av två delar, dels själva uppfinnandet, dels omvandlingen 
av uppfinning till affärsidé eller användbar applikation (Chiesa, 2001). Innovation är 
alltså uppfinnande samt exploatering av uppfinnandet (Roberts 1988). Det är svårt att 
separera produktinnovation och processinnovation, med nya produkter följer nya 
processer och vice versa (Chiesa, 2001). Innovation innefattar både större, radikala och 
mindre, inkrementella innovationer (ibid). 
 

 
Interaktion  

Företagets innovativa arkitektur  
 
 
 Företagets 
 funktioner Individer 
 
 
 

Kunskaps- och teknologiförsörjare 
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Chiesa (2001) argumenterar för att specialisering inom den högteknologiska industrin 
blir allt vanligare i och med den kumulativa naturen hos innovation. Företagen nischar 
in sig på specialområden och koncentrerar sin förmåga på några få tekniska områden. 
Genom teknologisk integration förenas olika teknologiska nischer och ger därigenom 
upphov till ny innovation. Denna innovation skapas av samverkan mellan olika 
teknologier till skillnad från innovation genom fördjupning och specialisering. 
 
Den teknologiska innovationen beskrivs ovan som en process. Denna 
innovationsprocess kan skildras på flera sätt. Traditionellt sett finns det två sätt att 
beskriva innovationsprocessen; technology push och market pull (Chiesa, 2001). 
Technology push koncentrerar ansträngningen på FoU och trycker ut produkter på 
marknaden (ibid). Det är i huvudsak den tekniska utvecklingen som styr vad som 
tillverkas och erbjuds kunderna. Market pull koncentrerar sig i sin tur på 
marknadsföring och drar till sig, på marknaden önskade, produkter från FoU (ibid). Här 
är det kundernas preferenser som styr tillverkningen och den teknologiska utvecklingen. 
I figur 2.3 nedan illustreras respektive innovationsprocess värdekedja. 
 
 

 
Figur 2.3, Technology push till vänster, Market pull till höger 
 
Senare, efter ovanstående modeller har man fogat ihop dessa synsätt till en kombination 
kallad coupling eller interactive model, med återkopplingar där både FoU och 
Marknadsföring spelar en avgörande roll (Chiesa, 2001). Här fokuseras på 
kommunikationen mellan FoU och Marknadsföring, för att på bästa sätt ta tillvara på 
möjligheter från marknaden samt möjligheter från ny FoU (ibid). I figur 2.4 illustreras 
denna modell. 
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Figur 2.4, Coupling/interactive model 
 
Dessa tre ovanstående synsätt är sekventiella, där varje avdelning eller funktion gör sin 
del och sen lämnar över till nästa (Chiesa, 2001). Den fjärde generationen synsätt 
koncentrerar sig på den teknologiska innovationen som en tvärfunktionell process där 
aktörerna i värdekedjan samarbetar i innovationsteam och även integrerar viktiga 
kunder och leverantörer i viss utsträckning (ibid). Innovationsteamen består av kunniga 
medlemmar från respektive aktör som tillsammans utvecklar produkterna efter 
aktörernas förmåga och önskemål, se figur 2.5 nedan. 
 

 
Figur 2.5, Den fjärde generationen 
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Den femte generationen synsätt på innovationsprocessen går ännu längre än fjärde 
generationen. Den har en helt integrerad innovationsprocess med starka kopplingar till 
leverantörer och kunder samt horisontell integration och allians till de viktigaste av 
dessa (Rothwell, 1994). Fokus ligger på kvalitet, snabbhet och flexibilitet, för att snabbt 
kunna anpassa sig till förändring (ibid), se figur 2.6 nedan. 
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Figur 2.6, Den femte generationen 
 
Som tidigare framfört är det innovationsprocessen som uppfinner och exploaterar 
uppfinnandet. Chiesa (2001) identifierar fyra kärnprocesser som ytterligare strukturerar 
upp innovationsprocessen: 

1. Generering av nya produktkoncept, är en process som samlar teknologi och 
marknadsbehov för att utveckla nya produktkoncept. 

2. Teknologiförvärv, utvecklar och styr teknologin. Denna process hanterar 
teknikförvärv och är nödvändig för produkt- och processinnovation genom 
intern FoU eller andra medel. 

3. Produktutvecklingsprocessen, för nya produktkoncept, genom utveckling och 
tillverkning, till marknaden. 

4. Produktionsprocessinnovation, är processen som uppfinner och utvecklar nya 
produktionsprocesser. 
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Chiesa (2001) beskriver en av ovan identifierade kärnprocesserna teknologiförvärv, med 
följande stöd- och underprocesser. 
Formulering av teknologistrategi: 

 Förståelse för trender inom existerande och framtida teknologier. 
 Bedömning konkurrenters teknologiska förmåga. 
 Identifiering av kommande teknologier. 
 Förståelse för kärnteknologier och kärnkompetenser inom organisationen. 
 Skapande av krävda kärnkompetenser, baserat på den teknologiska förmågan 

samt marknadens behov. 
 Relaterande av teknologin till affärsmål och affärsstrategi. 

Val, generering och sökning efter teknologi: 
 Val av källor till teknologier, exempelvis intern FoU, extern allians eller köp. 
 Val av FoU-projekt. 

Management av intellektuellt kapital: 
 Skydd av intellektuellt kapital, exempelvis patent. 
 Exploatering av intellektuellt kapital, exempelvis utlicensiering. 

2.2.2. Teknologisk kompetens 
Innovationsprocesserna i högteknologiska företag är starkt beroende av företagets 
teknologiska kompetens. Dodgson (2000) har identifierat följande resurser och 
innovativa förmågor som definierar teknologisk kompetens. 
Resurser: 

 Inneboende kunskap och erfarenhet hos ledare och personal. 
 Företagets rutiner, mönster och planer för beteende och organisation. 
 Teknologibas; fabriker, maskiner samt FoU. 
 Externa nätverk med exempelvis kunder, samt horisontella samarbeten. 
 Finansiella resurser 

Innovativa förmågor: 
 Prognostisering. 
 Sökande och val av information, teknologi och marknad. 
 Förvärv och skydd av nya resurser och möjligheter. 
 Implementering av förändring och nya strategier inom teknologi- och 

affärsstrategi, eller omvandling av teknologiplaner till teknologirevisioner. 
 Integrering av olika funktioner och divisioner, eller externa och interna källor. 
 Koordinering av kombinationen kreativitet och entreprenörskap. 
 Lärande. 
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En av de viktigaste ovan identifierade resurserna inom teknologisk kompetens, är ett 
företags teknologibas. Enligt Trott (1998) består ett företags teknologibas, ur ett FoU-
perspektiv, av följande teknologier: 

 Kärnteknologi, används vanligtvis till alla eller de flesta produkter, ett företag 
tillhandahåller. 

 Kompletterande teknologi, är ytterligare teknologier som är essentiella i 
företagets produktutveckling. 

 Perifer teknologi, definieras som teknologi som inte nödvändigtvis integreras i 
produkten men vars applikation bidrar. 

 Uppkommande teknologi, är nytt för företaget, men kan ha en påverkan på lång 
sikt för produkterna. 

 
Att skilja på intern och extern teknologi är viktigt inom teknologistrategi och hantering 
av andra teknologifrågor (Ford, 1996). Intern teknologi är teknologi som företaget äger 
eller kontrollerar, möjligtvis genom egen utveckling (ibid). Extern teknologi är 
teknologi som företaget inte äger men har nytta av, exempelvis teknologi som har 
utvecklats av andra företag som följer med varor eller tjänster (ibid).  Viktiga beslut om 
teknologi ska utvecklas internt, externt eller genom en kombination av intern och extern 
utveckling i ett samarbete, måste diskuteras (Trott, 1998). Vid anskaffning av teknologi 
måste företag även tänka på vilken kontroll man vill ha över teknologin (ibid). 
Teknologi som innebär radikala förändringar och flera nya produktmöjligheter vill man 
kanske ha större kontroll över och bör därmed vara internt utvecklad (ibid).  

2.2.3. Teknologistrategi 
Olika typer av företag skaffar enligt Ford (1996) teknologi på olika sätt eller via olika 
källor. Företag kan kategoriseras efter detta i följande kategorier: 
Leverantörsdominerade företag, finns främst inom jordbruk, bygg- och 
tillverkningsindustrin, samt inom finansiella och kommersiella tjänsteindustrin. 
Företagen tenderar att vara små med liten eller ingen intern FoU eller ingenjörsmässig 
kapacitet. Denna kategori av företag har inga styrkor inom produkt- eller 
processteknologi själva, utan konkurrerar genom att köpa in teknologi i form av 
produkter som matchar deras kunders behov. Skalintensiva företag, finns inom den högt 
mekaniserade tillverkningsindustrin. Processteknologi är kritiskt för dessa företag och 
förbättras ofta med hjälp av en intern produktionsingenjörsavdelning. 
Vetenskapsbaserade företag, finns principiellt inom, kemi-, elektronik-, el-, telekom-, 
dator-, medicin-, och biokemiindustrin. Huvudkällan för teknologi till produkter och 
processer är intern FoU med nära anknytning till grundforskning vid exempelvis 
universitet. Företag i denna kategori är ofta stora och genererar ny teknologi till företag 
i de andra kategorierna. Specialiserade utrustningsleverantörer, är relativt små och 
specialiserade företag och utgör en viktig teknologikälla till skalintensiva och 
vetenskapsbaserade företag. Teknologiöverföringen sker dock åt båda hållen. De 
specialiserade företagen får ofta hjälp av de större med erfarenhet, testutrustning, 
design- och utvecklingskapacitet. De större företagen får i sin tur inte bara teknologin i 
de köpta produkterna, utan även teknologiskt kunnande och erfarenhet. 
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På samma sätt som inom företagsstrategilitteraturen i allmänhet, finns det vitt skilda 
åsikter om vad teknologistrategi är och hur lätt den är att definiera, använda och 
förändra. För teknologibaserade firmor, det vill säga företag som förlitar sig på 
teknologi för att kunna konkurrera, omfattar teknologistrategi; definition, utveckling, 
och användning av teknologiska kompetenser för att bilda konkurrenskraft (Dodgson, 
2000). Enligt Ford (1996) bör en teknologistrategi belysa följande frågor: Vilka är de 
teknologiska tillgångar som gårdagens, dagens och framtidens framgångar grundas på? 
Kan dessa tillgångar delas upp i de som är kärntillgångar och de som är mer perifera? 
Hur kan styrkan i tillgångarna värderas relativt företagets konkurrenters tillgångar, och 
hur kan styrkan bevaras samt ökas? Hur kan högsta möjliga avkastning på gjorda 
investeringar inom en specifik teknologi nås och försäkras? 
 
För många företag är FoU inget mer än en livförsäkring. Ju snabbare utveckling inom 
branschen, desto större behov finns av försäkring genom satsning på FoU. Med detta 
synsätt missar många företag att se FoU:s roll i företagets teknologistrategi. För att se 
både långsiktig teknologisk och konkurrensmässig påverkan av stora FoU-satsningar, 
behöver man beakta FoU med ett bredare strategiskt synsätt jämfört med en dyr 
långsiktig försäkring. Rollen FoU har inom teknologistrategi kan beskrivas med fyra 
huvudfunktioner: Support, tillhandahåller teknisk support för existerande affärsenheter 
och produktionslinjer genom sunda interna relationer och förståelse för marknadens 
behov. Access, håller företaget uppdaterat inom extern utveckling av relevant teknologi. 
Funktionen utvecklar tillgång till externa teknologinätverk som är en nyckelpåverkare 
för strategiskt teknologibeslutsfattande. Förbättring, söker mindre inkrementella 
förbättringar eller nya kombinationer av existerande teknologier. Upptäckande, initierar 
och driver forskningsprojekt, både internt och externt, för att skaffa ny teknologi och 
information om deras potential för företaget. (Ford, 1996) 

2.3. Knowledge Management 
Senaste tidens skifte, från en industriell ekonomi till en kunskapsekonomi, skapar nya 
krav på ledning av företag (Miller & Morris, 1999). Fokus har flyttats från att hantera 
hårda tillgångar, arbetskraft och hård teknologi, till att hantera tyst och explicit kunskap, 
samt affärsprocesser (ibid). Implikationerna på ledning är betydande eftersom ledning 
av processer och kunskap kräver andra ledningssätt och –metoder, än vad använts 
tidigare (ibid). Att utveckla, tillvarata och återanvända kunskap, är centrala företeelser i 
organisationer idag (Braf, 2000). Knowledge Management eller kunskapshantering kan 
ses från två olika håll, antingen som ett informationshanteringsverktyg eller som ett 
strategiskt verktyg (ibid). Det första synsättet fokuserar på att samla in och lagra 
aktörers kunskap, för att sedan göra informationen tillgänglig inom organisationen 
vanligtvis genom IT (ibid). Problemet med detta synsätt är att man delvis försummar 
kunskapen (ibid). Det andra synsättet utgår från att kunskap är en organisations 
viktigaste resurs, vilken måste spridas på ett bättre sätt (ibid). Det strategiska synsättet 
betonar, ledningens stöd, god kommunikation, kultur, belöningssystem och förmåga att 
dela kunskaper, för att skapa förutsättningar för framgångsrik och effektiv Knowledge 
Management (ibid). Med Knowledge Management eftersträvas bland annat att sprida, 
hantera och utveckla medarbetarnas kunskap för att öka organisationers 
handlingsförmåga, värdeskapande och konkurrenskraft (ibid). 
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Kunskapshantering eller Knowledge Management ses ofta av cheferna som program för 
att återskapa eller förvara värdefull kunskap exempelvis i databaser. Cheferna oroar sig 
dock för att de anställda ska uppfatta initiativet för ett teknologidrivet formellt program, 
som en toppstyrd byråkrati av kunskap med motsatt resultat. Generellt förekommer 
dock problem inom kunskapshantering vid följande händelser, nedskärningar, 
omorganisationer, avslutande av lång relation med leverantör, projektteam avgår, hög 
omsättning, stora åldersskillnader inom en enhet, eller betydande företagstillväxt. 
(Leseure & Brookes, 2004) 

2.3.1. Kunskapsbas 
Ett företags kunskapsbas illustreras av Trott (1998) med nedanstående figur 2.7. 
Kunskapsbasen består av den i företaget samlade kunskapen. Utöver interna relationer 
och kontakter inom företaget, påverkar interaktion med omvärlden i stor utsträckning. 
Viktiga aktiviteter som påverkar kunskapsbasen är, rekrytering av rätt medarbetare, 
intern FoU, teknologispaning, marknadsundersökning, andra företag, databaser, 
samarbeten, nätverkade, konferenser med mera. Genom dessa aktiviteter kan företagets 
kunskapsbas, utöver bevaras, utvecklas med ny kunskap från exempelvis andra företag 
och forskningskontrakt. Intern FoU kan utveckla befintlig likväl ny kunskap och 
teknologispaning respektive marknadsundersökningar ger kunskap kring framtida 
möjligheter. 
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Andra företag Teknologispaning och 
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Kunskapsbas 

Intern FoU 

Figur 2.7, Aktiviteter som tillsammans hjälper till att bevara ett företags kunskapsbas 
(fritt efter Trott, 1998) 
 
Leseure och Brookes (2004) har identifierat några nyckelproblem som företag ofta 
stöter på vid skapande av en kollektiv kunskapsbas. Dessa är, motiv för att bidra, 
kunskapsägare, och livscykelhantering av kunskap. Det finns ofta få motiv för anställda 
att bidra till uppbyggnad av en kollektiv kunskapsbas, och det ägnas inte tillräckligt 
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med tid till utvärdering och återkoppling. Utvärdering upplevs ineffektivt då det inte ger 
direkta resultat och tar tid från ”riktigt” arbete. Motivatorerna till att bidra kopplas ofta 
till professionell kultur, individuell drivkraft, önskan att framstå som proaktiv, personlig 
uppskattning, och så vidare. Vid konstruktion av en kunskapsbas är det nödvändigt att 
knyta individer eller grupper som ägare till kunskap och detta har visat sig svårt. 
Problemet med detta bidrar till svårigheter med kunskapsöverföringen då det är svårt att 
avgöra vem som är kunskapsägare. Kunskap har även en livscykel, precis som andra 
tillgångar. Formulering av ny kunskap och innovation upplevs alltid som en utmaning 
till existerande kunskapsbas. En nyckelfaktor, när en kunskapsbas byggs upp, blir 
således att nå en strategisk balans mellan stabilitet och innovation. 
 
Inom kunskapsbasen finns kunskap som är personlig, inbäddad samt fundamental för 
effektivt arbete. Denna kunskap kallas tyst kunskap och experter eller gurus har ofta en 
nyckelroll inom utveckling och spridning av denna kunskap. Experterna är väldigt 
erfarna individer som ofta är förvaringsplatser för kritisk kunskap inom projektteam 
eller hela organisationen. Även om experter kan fungera väldigt effektivt för att hantera 
tyst kunskap, kan dessa orsaka problem eftersom experter kan bli gatekeepers och 
flaskhalsar. Resterande organisation kan i vissa fall drabbas av ”kunskapslathet”, då 
experten alltid finns tillhands med kunskapen (Leseure & Brookes, 2004). 
 
Något som bör hanteras inom ett företags kunskapsbas är balansgången mellan 
effektivitet och kreativitet i företaget, se figur 2.8 nedan. På ena sidan kräver företag 
stabilitet och rutiner för att klara dagliga uppgifter effektivt och snabbt för att klara den 
löpande konkurrensen (Trott, 1998). På andra sidan behöver företag utveckla nya idéer 
och produkter för att kunna konkurrera långsiktigt (ibid). Självfallet finns det ingen 
generell lösning för alla företag på detta problem. Ofta är effektiviteten lättare att 
hantera än kreativiteten, mycket på grund av den högre mätbarheten. I nedanstående 
stycke finns ett antal faktorer Dodgson (2000) anser påverkar projektprestation och 
därmed även effektiviteten.  
 

 
Figur 2.8, Kampen mellan effektivitet och kreativitet (fritt efter Trott, 1998) 
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Ett sätt att hantera kunskap i innovationsprocessen är att arbeta i projektform. Vidare 
kan ett större projekt vara uppdelat i mindre underprojekt. Dodgson (2000) nämner ett 
antal relativt enkla faktorer som förstärker eller försvagar projektprestation och rankat 
dessa efter hur viktiga de är, se tabell 2.1. 
 

Rank Drivande Hindrande 

1 Professionellt utmanade och 
stimulerande arbete Oklara projektmål 

2 Känsla av prestation Otillräckliga resurser 

3 Lämplig erfarenhet och 
kompetens hos ledare Rollkonflikt och maktbråk inom team 

4 Bra övergripande ledning och 
ledarskap Brist på förtroende till team 

5 Lämplig erfarenhet och 
kompetens hos personal Bristfällig arbetssäkerhet 

6 Professionell tillväxtpotential Överdrivna förändringar av projektram,     
-specifikation, -schema, och -budget 

 
Tabell 2.1, Faktorer som förstärker projektprestation (Dodgson, 2000) 

2.3.2. Kunskapsöverföring 
Knowledge Management handlar till viss del om spridning av kunskap innanför 
företaget och utanför. I nedanstående avsnitt illustreras denna spridning med hjälp av 
Sveibys (2001) kunskapsöverföringar mellan och inom tre områden som ett 
kunskapsföretag är beroende av. Dessa tre områden är: Individuell kompetens, som 
består av kompetens hos de anställda från alla funktioner. Extern struktur, som består av 
relationer till kunder och leverantörer samt företagets rykte eller ansikte utåt. Intern 
struktur, som består av patent, koncept, modeller, dator- och administrationssystem, 
som skapats genom internt arbete. Strukturen är oberoende av individer och finns kvar 
även om stora mängder av de anställda lämnar företaget. HR, management, finans och 
IT brukar räknas till internstruktur, då de bevarar organisationen 
 
Nedanstående nio kunskapsöverföringar finns i de flesta organisationer, men de tenderar 
att inte vara hanterade av en koherent strategi eftersom ledning ofta saknar insikt i vad 
Knowledge Management kan ge (Sveiby, 2001). I figur 2.9 illustreras de tre områdena 
med ringar och kunskapsöverföringarna av pilar. 
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Figur 2.9, De nio kunskapsöverföringarna (fritt efter Sveiby, 2001). 
 
Kunskapsöverföring mellan individer 
Kunskapsöverföring mellan individer handlar om hur man bäst möjliggör 
kommunikation mellan de anställda inom organisationen i syfte att sprida kompetens, se 
figur 2.10 nedan. Förtroende är en av de viktigaste möjliggörarna för att få människor 
att dela med sig av kunskap. Aktiviteter som främjar kunskapsdelning mellan individer 
har fokus på; förtroendebyggande, möjliggörande av team-aktiviteter, introduktions-
program, arbetsrotation, mentorprogram, och så vidare. (Sveiby, 2001) 
 
 

 
 
Figur 2.10, Helheten kan bli mer än summan av delarna (fritt efter Trott, 1998). 
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Kunskapsöverföring från individer till extern struktur 
Kunskapsöverföring från individer till extern struktur handlar om hur organisationens 
anställda för över kunskap till den yttre världen och ökar kompetensen hos kunder, 
leverantörer och andra intressenter. Aktiviteter som främjar denna kunskapsöverföring 
har fokus på, att möjliggöra för medarbetare att hjälpa kunder lära sig om produkter, 
arbetsrotation med kunder, hålla produktseminarier och kundutbildning. (Sveiby, 2001) 
 
Kunskapsöverföring från extern struktur till individer 
Anställda lär sig mycket av återkoppling från kunder, leverantörer och samhälle. 
Kunskapsöverföring från extern struktur till individer handlar om hur organisationens 
anställda kan lära sig från extern struktur och öka sin kompetens via kunder, 
leverantörer och intressenter. Aktiviteter som främjar detta fokuserar på skapandet och 
underhållet av goda relationer mellan organisationens individer och den externa 
strukturen. (Sveiby, 2001) 
 
Kunskapsöverföring från individuell kompetens till intern struktur 
Under 1990-talet gjordes stora investeringar i att föra över individuell kompetens till 
datoriserade kunskapsbanker, för att kunna delas inom hela organisationen. 
Kunskapsöverföring från individuell kompetens till intern struktur handlar om hur man 
kan förbättra överföringen från individer till system, verktyg, mallar och modeller. 
Aktiviteter som möjliggör detta är fokuserade på verktyg, mallar processer och system, 
som förenklar och effektiviserar delning av kunskap. (Sveiby, 2001) 
 
Kunskapsöverföring från intern struktur till individuell kompetens 
När kompetens väl fångats in i ett system, är det viktigt att göra den tillgänglig för 
individerna så att de kan öka sin handlingskraft, för att investeringen inte ska vara 
bortkastad. Denna kunskapsöverföring handlar om hur man kan förbättra individers 
kompetens genom system, verktyg, mallar och modeller. Aktiviteter med fokus på, 
förbättring av människa-maskin-gränssnitt, handlingsbaserade läroprocesser, 
simulationer och interaktivt elektroniskt lärande, möjliggör denna kunskapsöverföring. 
(Sveiby, 2001) 
 
Kunskapsöverföring inom extern struktur 
Kunskapsöverföring inom extern struktur handlar om vilken kunskap om företaget 
kunder leverantörer och intressenter förmedlar mellan sig. Vidare utvecklar denna 
kunskapsöverföring hur företaget kan möjliggöra kommunikation inom extern struktur, 
för att höja den externa strukturens kompetens. Aktiviteter som främjar detta fokuserar 
på, partnerskap och allianser, förbättring av organisationens image, höjning av 
kvaliteten på erbjudanden, produktseminarier och alumniprogram. (Sveiby, 2001) 
 
Kunskapsöverföring från extern till intern struktur 
Kunskapsöverföring från extern till intern struktur handlar om vilken kunskap 
organisationen kan inhämta från yttre världen och hur den kan konverteras till handling. 
Undersök hur kundernas, leverantörernas och andra intressenters kompetens kan 
förbättra organisationens system, verktyg, processer och produkter. Aktiviteter som 
främjar detta fokuserar på, arbete med kundklagomål, skapande av allianser för att 
skapa nya idéer, FoU-allianser, och så vidare. (Sveiby, 2001) 
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Kunskapsöverföring från intern till extern struktur 
Kunskapsöverföring från intern till extern struktur handlar om hur organisationens 
system, verktyg, processer och produkter, kan förbättra kompetensen hos kunder, 
leverantörer och övriga intressenter. Aktiviteter som främjar detta fokuserar på, att göra 
organisationens system, verktyg och processer effektivare inom kundservice, extranät, 
produktspårning, helpdesk, e-handel, och så vidare. (Sveiby, 2001) 
 
Kunskapsöverföring inom intern struktur 
Den interna strukturen är den stödjande ryggraden i organisationen, och handlar om hur 
organisationens system, verktyg, processer och produkter effektivt kan integreras. 
Aktiviteter som främjar detta fokuserar på, strömlinjeformning av databaser, byggande 
av integrerade databassystem, förbättring av kontorslayout, och så vidare. (Sveiby, 
2001) 

2.3.3. Hantering av olika grader av kunskap 
Ovanstående avsnitt beskriver olika vägar kunskaper sprids genom, men tar ingen 
hänsyn till vilken grad kunskapen som hanteras ligger på. I nedanstående text beskrivas 
två grader av kunskap, kärnkunskap samt flyktig kunskap, och hur dessa hanteras i 
företag via kunskapshanteringssystem enligt Leseure och Brookes (2004). 
 
Kärnkunskap är besläktad med företagets kärnkompetens och är kunskap som behöver 
behållas samt vårdas i företaget för långsiktig framgång inom projekt. Kärnkunskap är 
en form av generisk projektkunskap. Projektteam utvecklar ofta och skapar nya former 
av kärnkunskap. Flyktig kunskap är projektspecifik kunskap som är användbar i ett 
specifikt projekt, men har låg sannolikhet att användas igen och har samma livslängd 
som projektet. Projektteam skapar eller utvecklar sällan flyktig kunskap och inhämtas 
ofta externt från exempelvis kunder, leverantörer eller reglementen. Bara med stor 
försiktighet kan man säga vilken kunskap som är kärnkunskap och vilken som är 
flyktig, då detta är mycket företagsspecifikt. 
(Leseure & Brookes, 2004) 
 
Ett av de vanligaste sätten att hantera kunskap är via kunskapshanteringssystem. De 
finns många sätt att beskriva kunskapshanteringssystem. Det Leseure och Brookes 
(2004) beskriver, delar upp systemet i tre lager: 

1. Infrastruktur, är hårdvaran eller mjukvaran som möjliggör kommunikation 
mellan nätverksmedlemmar. 

2. Informationsstruktur, är formella regler som styr utbytet mellan aktörer på 
nätverket genom att tillhandahålla en uppsättning av kognitiva resurser. 
Exempelvis metaforer och gemensamt språk som förklarar och förtydligar 
händelser. 

3. Informationskultur, är ett lager av bakgrundskunskap, som aktörerna kan ta för 
givet, och är inbäddat i de sociala relationerna i arbetet. Denna kulturkunskap 
definierar begränsningar med kunskaps- och informationsdelning 
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Leseure och Brookes (2004) beskriver med hjälp av ovanstående tre lager, Infrastruktur, 
Informationsstruktur och Informationskultur, hur företag hanterar kärnkunskap och 
flyktig kunskap i kunskapshanteringssystem. 
 
Infrastruktur vid hantering av kärnkunskap: 

 Strategisk kännedom om kärnkunskap identifierar, ”fickor” av kunskap, vem 
som äger och använder kunskap, kompletterande relationer mellan experter, och 
intressekonflikter mellan ägare eller ägare och användare. 

 Generisk infrastruktur; kontorsbibliotek är vanligt för förvaring av kärnkunskap 
och dessa kan vara så enkla som en samling heterogena dokument, 
företagsuniversitet är en mer avancerad version av generisk infrastruktur, 
projekterfarenhetsmanagers är specialiserade projektkunskapsbibliotekarier eller 
mellanhänder. 

 Specifik teknisk infrastruktur; utveckling av specifik dedikerad infrastruktur för 
en viss typ av kunskap, kan vara expert- eller datasystem. 

 Specifik organisationsstruktur, för mer effektiv management av kärnkunskap; 
virtuella organisationer med virtuella team och experter samlade inom en viss 
typ av kunskap fungerar som effektiv support till projektteam. 

Informationsstruktur vid hantering av kärnkunskap: 
 Användning av standardformat, mallar, procedurer och modeller. 
 Strategisk balans mellan spontanitet och kontroll; för att undvika onödig 

byråkrati och en svårtolkad kommunikationsdjungel. 
Informationskultur vid hantering av kärnkunskap: 

 Horisontell samarbetskultur, istället för tidsödslande letande i formella arkiv 
efter lösningar, kan en expert snabbt konsulteras med större framgång. 

 Överföring av arv mellan olika åldersgenerationer av anställda, kan lösas genom 
mentorprogram eller arbetsrotation av anställda. 

 Rekrytering, val och arbetsatmosfär, företag vill anställa ”rätt” personer som 
passar till företagets arbetskultur och kan integreras i existerande projektteam, 
tekniska färdigheter kommer på andra plats i valet, arbetsmiljön ska vara vänlig, 
trevlig och flexibel för att underlätta samarbete genom socialisering samt för att 
hålla kvar anställda. 

 Inblandning i social konstruktion av kunskap, olika sätt finns för att föra ner det 
strategiska tänkandet till projektteam, vanliga sätt är; kartor, memos, nyhetsbrev, 
flygblad och informella studiecirklar. 

 Läromekanismer, toppledning, projektledning och projektteam samlas för att 
dela sina uppfattningar om projekt, vanligast är utvärdering efter projektets 
avslut eller andra aktiviteter. 

 
Infrastruktur vid hantering av flyktig kunskap: 

 Medlemskap i intressegrupper, föreningar, med mera, är ett traditionellt sätt att 
skaffa flyktig kunskap. 

 Företagsbibliotek, kan vara en bra källa till kunskap om reglementen och 
teknologiska trender. 

 Kunskapsdelande intranät, vem-vet-vad-databaser är populära och effektiva för 
flyktig kunskap och kan lätt utvecklas till vad-vet-vem-databaser. 
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Informationsstruktur vid hantering av flyktig kunskap: 
 Groupware-system, är nyckelförbättrare när det gäller spridning och diskussion 

om flyktig kunskap. 
 Procedurer och modeller, hjälper att se till att bland annat reglementen följs. 

Informationskultur vid hantering av flyktig kunskap: 
 Medverka för att få en erkännande-kultur, minskar motstånd från 

kunskapsbärarna, som genom denna blir framlyfta istället för undanfösta av 
systemet. 

 Behålla befintlig kultur genom nyhetsbrev, studiecirklar och undervisning, med 
information om aktuell teknologi. 

 Samarbete i värdekedjan, leverantörer kan ofta användas för anskaffning av 
flyktig kunskap. 

 
Investering i ett avancerat it-system för kunskapshantering är bortkastade pengar, om 
klimatet inom företaget är konkurrensmässigt (Sveiby, 2001). I detta fall kommer bara 
skräp att delas eftersom ingen vill dela med sig av sin speciella kompetens (ibid). 
Kunskapsdatabaser förbättrar inte individers förmåga att agera, om inte databasen är 
gjord väldigt interaktiv (ibid). 
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3. Forskningsområde 
Detta kapitel specificerar forskningsområdet ”hantering av teknologiska resurser och 
teknologisk kompetens” med hjälp av relevant teori, till att undersöka vilka faktorer 
som bevarar och utvecklar befintlig intern teknologi samt utvecklar ny teknologi. Sist i 
detta kapitel redogörs studiens avgränsningar till bland annat valda teknikområden. 

3.1. Problemdiskussion och syfte 
Inom området Management of Technology diskuteras bland annat teknologistrategi, 
innovation och teknikhantering, medan området Knowledge Management bland annat 
diskuterar kunskapsöverföring och kunskapshanteringsproblem. Dock finns det en 
avsaknad av ett djupare resonemang kring ytterligare fördjupning om faktorer som 
bevarar eller utvecklar teknologi i ämnesområdena och endast en allmän generell bild 
ges.  
 
Inom Management of Technology diskuteras ofta övergripande bilder av ledning och 
organisation av teknologi, kategorisering av denna och idag fokuserar forskningen på 
externa sätt att anskaffa teknologi. Forskning kring identifiering och värdering av 
interna funktioner och aktiviteter som bevarar och utvecklar befintlig samt ny teknologi, 
saknas i stor utsträckning. Med hjälp av områden inom Knowledge Management, ökas 
sannolikheten att identifiera och värdera fler av dessa faktorer, än vid tillämpning av 
delar inom enbart Management of Technology. Anledningen till att inte enbart använda 
Knowledge Management är att området många gånger saknar fokus på FoU och ser 
saker ur ett mer generellt perspektiv. Dessutom behövs den övergripande bild 
Management of Technology ger av den högteknologiska industrin. Kombinationen av 
Management of Technology och Knowledge Management kan underlätta djupare 
studier av teknikhanteringsfaktorer. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer, exempelvis 
aktiviteter och funktioner, som bevarar och utvecklar befintlig intern teknologi 
samt utvecklar ny teknologi inom FoU i den högteknologiska industrin. 

3.2. Forskningsfrågor 
Många företag saknar idag kunskap kring vilka faktorer som hjälper att bevara befintlig 
teknologi i företaget. Detta kan vara till nackdel vid exempelvis omorganisationer, då 
faktorer som bevarar relevant teknologi riskerar försvinna. Detta leder till den första 
forskningsfrågan som lyder: 
 

1. Vilka faktorer bevarar intern befintlig teknologi? 
 
Även de faktorer som utvecklar befintlig intern teknologi är ofta dåligt kartlagda och 
outtalade. Olika idéer kring vad som egentligen utvecklar teknologi kan leda till 
onödiga konflikter, missförstånd och ineffektivitet. Detta leder till den andra 
forskningsfrågan som lyder: 
 

2. Vilka faktorer utvecklar intern befintlig teknologi? 



- 3. Forskningsområde - 
 

 
 
 -22-

 
Ny teknologi kan innebära slutet eller den stora framgången för ett företag. Möjligheter 
inom externa uppköp och samarbeten är ofta i fokus, men även de interna faktorerna 
som på olika sätt utvecklar ny teknologi är intressanta. Detta leder till den tredje 
forskningsfrågan som lyder: 
 

3. Vilka faktorer utvecklar ny teknologi? 
 

3.3. Avgränsningar 
Detta arbete syftar att ge en första explorativ orientering av de faktorer som bevarar och 
utvecklar befintlig intern teknologi samt utvecklar ny teknologi inom FoU i den 
högteknologiska industrin. Rapportens fokus är på interna faktorer som bevarar och 
utvecklar befintlig intern teknologi samt hur dessa interagerar med externa. Faktorer 
som påverkar val av externt anskaffningssätt av ny teknologi, undersöks och utvecklas 
inte i rapporten. Eftersom faktorer som inhämtar och utvecklar ny teknik ofta är åt det 
externa hållet, förskjuts vikten i denna rapport mer till de bevarande och utvecklande 
faktorerna. 
 
Studien utförs på ett relativt stort företag inom försvarsindustrin och likheter existerar 
sannolikt inom övrig högteknologisk industri, även om detta inte bevisas genom detta 
arbete. Vidare är studien begränsad till FoU-delen i företaget och försöker inte direkt 
uttala sig om andra avdelningar eller områden. Studien belyser vidare enbart 
teknikområdena Mekanik samt Elektronik eftersom de inte innehåller hemligstämplad 
information i lika stor utsträckning som övriga teknikområden och sekretess eller 
hemligstämpling av rapporten kan minimeras. Eventuella paralleller och tolkningar 
inom andra teknikområden överlåts till läsaren och behandlas inte i detta arbete. 
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4. Metod 
Detta kapitel förklarar hur arbetet genomförts med hjälp av en fallstudie på företaget 
Saab Bofors Dynamics. Två respondenter har intervjuats och nedan utvecklas 
datainsamlingsmetoden. Vidare redogörs vilka metodproblem som identifierats och hur 
dessa hanterats. 

4.1. Forskningsansats 
Detta arbete påbörjades i befintlig forskning som beskrev betydelsen utav ledning av 
teknologi och teknologiskt kunnande. Genom denna studie vidareutvecklades denna 
forskning ytterligare genom en explorativ studie inom vad som påverkar bevaring och 
utveckling av teknologi. Således kan forskningsansatsen anses deduktiv med induktiva 
inslag. Resultatet av studien grundades på subjektiva bedömningar, gjorda av 
intervjuade respondenter. Genom analys av resultatet har arbetet försökt att uppnå 
objektivitet. Härav kan studien anses vara kvalitativ. 

4.2. Undersökningsmetod 
Arbetet gjordes genom en fallstudie inom FoU-avdelningen på Saab Bofors Dynamics 
AB, eftersom en fallstudie är lämplig vid varför-, vad-, och hur-frågor (Saunders, 2003). 
Anledningen till att en fallstudie valdes, framför en enkätundersökning som annars kan 
användas vid vad- och hur-frågor inom managementstudier (ibid), var att denna typ av 
information som rör kärnkompetenser ofta är så pass känslig att många företag inte vill 
lämna ut den. Genom valet av fallstudie fick företaget en känsla av kontroll och önskad 
diskussion om fenomenet kunde fås. Utöver detta fanns ett genuint intresse från 
företagets sida för studien. En skrivbordsundersökning inom bakgrundsmaterial från 
företaget, samt en litteraturstudie inom området genomfördes, för att erhålla underlag 
för studien. 

4.3. Datainsamlingsmetod 
Data till empirin samlades in vid fyra respektive tre intervjutillfällen från två 
teknikområden, Mekanik respektive Elektronik. Intervjuerna hölls ungefär en gång per 
vecka och pågick i cirka två timmar vid varje tillfälle. I huvudsak intervjuades två 
individer inom FoU-avdelningen på Saab Bofors Dynamics, avdelningscheferna för 
teknikområde Mekanik respektive Elektronik. Intervjuerna var personliga intervjuer på 
respektive respondents egna kontor i Linköping. Respondenterna fick vid första tillfället 
tala fritt om sitt teknikområde, för att sedan efter egna kunskaper utveckla ett 
resonemang kring sökta faktorer. Under efterföljande intervjuer identifierades 
ytterligare faktorer vid diskussioner kring bakgrundsteori och faktorer som endast 
identifierats av den ena respondenten, värderades av den andra och vice versa. Något 
formellt frågeformulär skapades inte för den första fasen eftersom underlag i litteraturen 
till stor del saknades om specifika faktorer. 
 
Senare vid ytterligare beskrivning av identifierade faktorer användes två olika rutnät. Ett 
med plats för relativ värdering och viktning, samt ett som grundats på teori inom 
kunskapsöverföring. Det första rutnätet baserades på av respondenterna identifierade 
faktorer. Dessa radades upp och respondenterna fick kryssa i utifall respektive faktor 
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bevarade, utvecklade befintlig, och/eller utvecklade ny teknologi. Efter detta fick 
respondenterna värdera sina kryss relativt varandra kategorivis och kort motivera sitt 
kryss. Det andra rutnätet bestod av Sveibys (2001) kunskapsöverföringar på x-axeln och 
de av respondenterna identifierade faktorerna på y-axeln. Respondenterna fick kryssa i 
rutnätet vilka kunskapsöverföringar de tyckte fanns inom respektive faktor. 
 
Litteratursökningen gjordes till stor del med hjälp av sökningar i Libris och i 
källförteckningar inom intressant litteratur. Dessutom användes de elektroniska 
databaserna Ebsco och Emerald för att finna ytterligare källor och yngre information. 
Sökorden som användes i sökmotorerna var: Technology, acquisition, RnD, R&D, 
research, development, management, knowledge, evaluation, strategy, innovation, MoT, 
teknologi, teknik, hantering, försörjning, förvärv, anskaffning, utveckling, strategi, FoU, 
kunskap. 

4.4. Urval 
Valet av företaget Saab Bofors Dynamics grundades, utöver intresse från företagets 
sida, på Saab Bofors Dynamics långa historia inom teknologi och stora satsningar inom 
FoU. Dessutom ökade den geografiska närheten möjligheten till personliga intervjuer. 
Mekanik- och Elektronikavdelningen valdes med anledning av att teknologin från dessa 
områden ingår i alla företagets produkter samt för att undvika sekretess. Valet av 
respondenter grundades på att dessa två avdelningschefer förutom insikt inom den egna 
avdelningen i Linköping, även hade det övergripande ansvaret för teknikförsörjnings-
frågor inom sitt respektive teknikområde. 

4.5. Metodproblem 
Validiteten kan ha påverkats negativt på grund av bristen av specifik teori om faktorer, 
dock fanns det rikligt med litteratur för att skapa en grundförståelse för studien. För att 
höja validiteten skickades information kring vad som skulle diskuteras till respektive 
respondent inför varje möte så att de skulle hinna förbereda sig. Validiteten kan ha 
påverkats negativt av att empirin baserats på respondenternas subjektiva åsikter och 
svar. För att säkerställa validiteten delades intervjutillfällena upp i fyra respektive tre 
tillfällen, som resulterade bland annat i diskussioner om faktorerna från olika vinklar 
och ett större djup. Ett större antal respondenter hade kunnat stärka trovärdigheten 
ytterligare. Reliabiliteten av studien stärktes genom att intervjuerna ägde rum inom en 
för respondenten trygg hemmiljö. Dessutom höjdes reliabiliteten av att påverkan mellan 
respektive respondent minimerats då de inte fått fri tillgång till varandras svar, och 
påverkan från intervjuaren försökts minimeras till frågor och förklaringar vid 
tveksamheter. Vidare är intervjuerna gjorda av en person och respondenterna har fått 
möjligheten att kontrollera sina svar, vilket påverkar reliabiliteten positivt. Reliabiliteten 
hos använd litteratur ansågs hög, delvis på grund av god överensstämmelse mellan olika 
källor. 
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5. Empiri 
Detta kapitel redogör intressant data om valt studieobjekt. Inom empirin används 
termen ”Forskning och teknik”, FoT vilket motsvarar ”Forskning och utveckling”, FoU 
i teorin. Kapitlet ger först en allmän beskrivning av företaget och branschen, för att 
sedan beskriva studerade teknikområden och fördjupa sig inom dessa. Respondenterna 
är källor till beskrivningarna om de två teknikområdena. 

5.1. Företags- och branschpresentation 

5.1.1. Försvarsindustrin 
Branschen kännetecknas av hög konkurrens med stor sekretess, men samarbeten är 
vanliga. Produkterna kännetecknas av långa livscykler och hög prestanda eftersom 
dessa är de främsta konkurrensmedlen framför pris. Trots produkternas långa livslängd 
utvecklar man dessa kontinuerligt med uppdateringar av olika komponenter. Av den 
långa livscykeln följer även att man har en lång eftermarknad på bland annat 
reservdelar. (Saab Bofors Dynamics, 2000) 
 
Livslängden på krigsmateriel är lång, som regel 15-30 år och utvecklingskostnaderna är 
höga. De alltmer begränsade serier, som det svenska försvaret behöver, kan inte 
ensamma bära kostnaderna för forskning, utveckling och produktion. Försvarsindustrin 
behöver tillgång till en internationell marknad och till internationellt samarbete. Mot 
bakgrund av bland annat den svenska försvarsmaktens krympande materielanslag och 
den vikande internationella försvarsmaterielmarknaden konstateras att ett väsentligt 
utökat internationellt samarbete framstår som en förutsättning för den svenska 
försvarsindustrins överlevnad och för Försvarsmaktens anpassningsförmåga. Länderna i 
Europa känner väl till att man i fortsättningen inte har råd att utveckla större 
vapensystem på egen hand. Man inser också att det stora antalet nationella 
försvarsindustrier är irrationellt i ett läge när marknaderna krymper. I USA har en halv 
miljon arbetstillfällen försvunnit under en omfattande strukturomvandling, som 
resulterat i ett fåtal mycket stora försvarsindustrier. De europeiska leverantörerna 
närmar sig nu varandra för att skapa en motvikt till giganterna i USA. Från svensk 
horisont har vi redan sett några exempel på detta i samarbetet mellan Saab och BAE 
SYSTEMS. I Europa är de regelverk, som styr exporten av försvarsmateriel likartade. 
Tillämpningen skiljer sig dock ofta på väsentliga punkter, där Sverige intar en hållning 
som tillhör de mest restriktiva. (Försvarsindustriföreningen, 2004) 
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5.1.2. Saab 
Saab är ett av Sveriges största företag och omsätter 17000 miljoner kronor årligen. Med 
14000 anställda är Saab ett av världens ledande högteknologiska företag med   80 % av 
verksamheten inom försvarsindustrin och resterande 20 % inom flyg- och 
rymdindustrin, se figur 5.1. Saab koncernen består av flera enheter med Saab Bofors 
Dynamics som en viktig del av Saabs försvarsverksamhet. Saab består av 
affärsområdena: Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical 
Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space, och Saab Aviation 
Services. (Saab, 2004) 
 

 
Figur 5.1, Saab har verksamhet inom försvars-, flyg- och rymdindustrin.  

5.1.3. Saab Bofors Dynamics 
Med 1460 anställda omsätter Saab Bofors Dynamics 2850 miljoner kronor per år, varav 
den större delen är från export. Mer än 50 % av de anställda är verksamma inom 
utveckling och teknik, där man har ett nära samarbete med sina kunder. Exempelvis kan 
Saab Bofors Dynamics få rena forskningsuppdrag från Försvarets materielverk, FMV. 
Kunderna är främst Svenska försvarsmakten samt andra länders försvarsmakter. Saab 
Bofors Dynamics säljer inte till vem som helst, utan bara till stora institutionella kunder. 
Endast stater som är godkända av regering och riksdag får köpa svensk försvarsmateriel. 
Saab Bofors Dynamics består av följande affärsområden: Air/Sea Missile Systems, Air 
Defence Missiles och Land Missile Systems. (Saab Bofors Dynamics, 2000) 
 
Air/Sea Missile Systems tillhandahåller flygvapnet och flottan med flyg-mot-flyg 
missilsystem, antiskepp missilsystem samt elektrooptiska spanings och 
övervakningssystem. Air Defence Missiles tillhandahåller bärbara och fordonsburna 
missilsystem mot lufthot. Land Missile Systems tillhandahåller missilsystem för större 
eller bepansrade markmål. Se figur 5.2. (Saab Bofors Dynamics, 2000) 
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Figur 5.2, Saab Bofors Dynamics utvecklar främst missilsystem. 
 
Saab Bofors Dynamics styr sin teknikförsörjning via olika teknikområden. Dessa är: 
Framdrivnings- och flygteknik, Styr- och systemteknik, Optronisk målsökar- och 
zonrörsteknik, Radarmålsökar- och radarzonrörsteknik, Signaturanpassning, 
Materialteknik och mekanik (kallas enbart Mekanik i denna rapport), Stridsdels- och 
verkansteknik, Miljötålighetsteknik, Elektronik, Programvara, samt Modellering och 
simulering. (Saab Bofors Dynamics, 2000) 

5.2. Teknikområde Mekanik 
Mekanik är ett av Saab Bofors Dynamics teknikområden med ca 160 anställda. Inom 
detta område utvecklas metod och teknik inom mekanik och materialteknik. 
Materialteknik styr utvecklingen inom mekanikkunskap. Man kan se en tydlig 
utvecklingstrend inom materialteknik från metall via bakelit, plast och nu olika 
kompositmaterial. Även tillverkningstekniken styr utvecklingen med aktuella tekniker 
inom bland annat höghastighetsfräsning, vattenskärning och ytbehandling. Tekniken 
inom teknikområdet är i allmänhet mogen och har långa livscykler. Materialteknik har 
ungefär tio års cykler medan tillverkningsteknik har fem till tio års cykler. 
Teknikområdet Mekanik är uppdelat i åtta underteknikområden och specialiseringar. 
Mekanikavdelningen är i tillväxt med större teknisk bredd som följd. I princip har alla 
anställda en mycket specialiserad kompetens som man är specialist inom. Personalen är 
spridd på fyra orter med en relativt bred åldersfördelning. Linjechefen är den som har 
huvudansvaret för kompetensöverföringar mellan projekt och personal. Det är alltså 
linjechefen som ska se till att aktiviteter för kompetensöverföring genomförs. 
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De olika underteknikområdena till Mekanik är: 
 Mekanikkonstruktion: ca 100 personer har kompetens inom detta område, 

aktuella projekt är produktutvecklingsprojekt samt FoT-projekt 
 Elmekanik-konstruktion: ca 10 personer har kompetens inom detta område, 

aktuella projekt är produktutvecklingsprojekt samt FoT-projekt 
 Installation: ca 10 personer har kompetens inom detta område, aktuella projekt 

är produktutvecklingsprojekt 
 Materialteknik: ca 10 personer har kompetens inom detta område, aktuella 

projekt är produktutvecklingsprojekt samt FoT-projekt 
 Analys: ca 30 personer har kompetens inom detta område, aktuella projekt är 

produktutvecklingsprojekt samt FoT-projekt 
 Mekaniska komponenter: ca 5 personer har kompetens inom detta område, 

aktuella projekt är produktutvecklingsprojekt 
 Miljötålighetsteknik: ca 10 personer har kompetens inom detta område, aktuella 

projekt är produktutvecklingsprojekt samt FoT-projekt 
 Produktionsanpassning och –support: ca 30 personer har kompetens inom detta 

område, aktuella projekt är produktutvecklingsprojekt 

5.2.1. Faktorer 
De faktorer som bevarar och utvecklar befintlig intern teknologi samt utvecklar ny 
teknologi inom teknikområde Mekanik beskrivs i nedanstående stycken. 
 
Produkt-, FoT-, metodik- och processutvecklingsprojekt 
Det viktigaste för bevarande och utveckling av teknik är givetvis att det finns projekt att 
arbeta med, både FoT- och produktutvecklingsprojekt. Beställningar på 
utvecklingsprojekt från exempelvis Försvarets materielverk, FMV är grundläggande, då 
varje nytt projekt bevarar befintlig teknik. Det finns även internt finansierade projekt 
samt samarbetsprojekt. Metodik- och processutvecklingsprojekt försöker förbättra 
arbetsprocesser samt metodik. Utvecklingsprojekten är ofta uppbyggda av faser med 
utvärdering och redovisning efter slutförd fas, exempelvis kundmöten med utvärdering 
av design och uppdragsredovisning. 
 
Rekrytering/åldersspridning 
Teknikområde Mekanik strävar efter en så bred åldersstruktur på personalen som 
möjligt.  Personalomsättningen är låg och många anställda närmar sig pensionering. 
Den äldre delen av personalen har lång erfarenhet, hög kompetens, förståelse och 
erfarenhet av Saabs verksamhet. De yngre kommer ofta från universitet eller högskola 
och har nytt tänkande och teknik med sig. Tanken bakom åldersspridningen är att 
minska risken att tappa viktig teknik, genom att de äldre för över kunskap, innan de 
pensioneras, till de yngre och de yngre kan på detta vis successivt ta över från de äldre. 
Profilen på dem som rekryteras, förutom att de ska ha rätt teknisk kompetens, beskrivs 
som att individen ska vara öppen, initiativrik och ha lätt för samarbete.  
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Kompetensbreddning 
Ofta finns en specifik teknikkompetens koncentrerad hos en individ från början. Sen 
försöker man sprida denna kompetens genom att dela ansvaret för tekniken på 
ytterligare en individ som lär sig av den första individen. Risken finns att det kan bli 
tungt för en person med ytterligare en väldigt specialiserad teknik att få ansvar för. 
Personalen på mekanikavdelningen i Linköping är dock mycket teknikintresserad och 
breddning av kompetens, från en till andra, upplevs positivt, då många värderar kunskap 
före ”karriär”. Kompetensbreddningen är viktig för att bevara teknik eftersom fler kan 
en specifik teknik och risken för att den ska försvinna minskar, då man aktivt arbetar 
med detta. 
 
Utbildning 
Arbetsuppgifterna inom mekanikavdelningen är teknikintensiva med skiftande uppgifter 
och de anställda har en hög utbildning redan när de anställs. Personalen vidareutbildas 
både internt och externt för att bevara tekniskt kunnande. I stort sett all teknisk 
utbildning är frivillig, endast vissa ledarskapsutbildningar och utbildningar i Saab 
Bofors Dynamics verksamhetssystem är obligatoriska. Ledarskapsutbildningarna bidrar 
till effektivare management av bevaring av teknik. Utbildningarna i 
verksamhetssystemet bidrar till att personal kan tillgodogöra sig kunskap lagrat i den 
interna strukturen. 
 
Seminarier 
För att ytterligare sprida tekniken förekommer det ibland att individer med speciell 
kompetens eller engagemang i speciella projekt får hålla seminarier om dessa. 
Seminarierna kan hållas lokalt på mekanikavdelningen, mekanikavdelningen på annan 
ort eller för hela Saab Bofors Dynamics eller Saab, beroende på innehåll. Seminarierna 
är ofta frivilliga för deltagarna, de sker under arbetstid och hjälper till att sprida 
kompetens och framförallt information kring vilken kunskap som finns i företaget samt 
vart man kan finna den. Denna spridning av kunskap och information hjälper till att 
bevara och utveckla tekniken. Lösningen på ett problem kan redan finnas inom 
mekanikavdelningen i Linköping, på mekanikavdelningen vid en annan ort, eller 
någonstans inom Saab Bofors Dynamics eller Saab. Även personaltidningen Transfer 
ger delvis samma resultat angående var en viss teknik finns.  
 
Mässor och konferenser 
På mässor och konferenser kombineras produktutställning och marknadsföring, med 
föreläsningar om teknik. Deltagandet vid mässor och konferenser ger således 
information angående utvecklingen av ny teknik, men kan även utveckla den befintliga. 
 
Personalomsättning och personallån 
Försvinner en individ abrupt eller om man har för många uppdrag och personalen inte 
räcker till finns möjlighet att låna folk från andra liknande enheter inom Saab. Inom 
Saab främjas även att byta jobb inom koncernen och personalomsättningen på 
Mekanikavdelningen är låg. 
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Konsulter 
Teknikområdet Mekanik har för närvarande ungefär 20 externa konsulter anställda för 
tillfället. Detta medför ett kontinuerligt kompetensutbyte mellan anställda och konsulter 
som hjälper till att utveckla befintlig och ny teknik. 
 
Interna kontakter och möten 
De informella kontakterna internt på arbetet anses mycket viktiga. Stort utbyte av 
information och erfarenheter sker vid kafferaster, korridorsmöten, men även vid 
formella avdelningsmöten. Stormöten, där alla på avdelningen är närvarande och 
diskuterar, förekommer. 
 
Lokaler och geografisk spridning 
Teknikområdet Mekanik är spritt på fyra orter, vilket gör dagliga informella kontakter 
mellan personalen begränsad. I Linköping finns även viss lokal spridning av 
mekanikavdelningen, som också minskar informella möten. Inget speciellt är gjort för 
att öka de informella kontakterna arbetsmiljömässigt.  
 
Teknikgrupp 
För varje teknikområde finns en teknikgrupp med medlemmar från de olika orterna som 
teknikområdet finns representerat vid. Inom teknikgruppen informerar man och 
diskuterar FoT, behov av nya FoT-projekt samt befintlig och ny teknik. Man arbetar 
ofta i projekt som spänner över flera orter och teknikgrupperna blir då nödvändiga. På 
detta sätt kan antalet kontakter ökas, då den lokala personalen informeras om 
kompetenser vid annan ort och har möjlighet att utföra ”studiebesök”. Även vid besök 
på andra orter är de informella kontakterna viktiga. Utbyte sker då i två led, dels mellan 
individen på besök och de besökta individerna, och dels när individerna efter besöket 
sprider kunskap bland sina hemkollegor på orterna.  
 
Databaser 
Teknikområdet Mekanik försöker hålla en databas med viktiga projekt. Efter viktiga 
projekt skrivs som regel en rapport med information om kostnader, utvecklings- och 
tekniska problem samt lösningar till dessa. Det medges dock att på grund av tidsbrist 
görs inte detta för alla projekt. Det finns även en databas med rapporter om 
teknikutveckling från FoT-projekt för materialteknik och mekanik. Denna är åtkomlig 
för anställda via intranätet, men få verkar använda den, troligtvis på grund av dålig 
marknadsföring. 
 
Internt samarbete 
Samarbete mellan marknadsavdelningen och utvecklingsavdelningen ger 
kompetensutbyte. Personal på marknadssidan ökar sin tekniska kompetens samtidigt 
som FoT lär sig mer om marknad och kund. Dessutom har den tekniska personalen en 
stor möjlighet att lära av kundens tekniska kompetens vid dessa möten. Samarbeten 
mellan olika teknikområden förekommer inom produktutveckling i den mån att man 
diskuterar olika tekniska lösningar på problem. 
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Externt samarbete 
Mekanikavdelningen samarbetar med underleverantörer, partners och kunder, främst 
inom produktutveckling. Inom teknikutveckling samarbetar man istället främst med 
forskningsinstitut som Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, samt med högskolor och 
universitet. 
 
Externa kontakter 
Teknikområdet Mekanik har kontakter med forskningsinstitut, högskolor, universitet, 
leverantörer, kunder, och så vidare. Dessa är inte samarbeten, utan exempelvis 
personliga nätverk, kontakter med potentiella kunder och leverantörer, eller kontakter 
med studenter. 

5.2.2. Värdering faktorer 
I tabell 5.1 nedan finns de viktigaste faktorerna som bevarar och utvecklar befintlig 
teknologi samt utvecklar ny teknologi. Faktorerna är värderade av respondenten längs 
en skala från ett till tio relativt varandra kolumnvis. För att få ett godtyckligt antal 
faktorer, har jag valt de med högst värdering inom varje kategori. Dessa är faktorer med 
vikt nio och uppåt för teknikbevarande faktorer, samt vikt åtta och uppåt för faktorer 
som utvecklar befintlig och ny teknik. Dessa vikter är markerade med ljusgrönfärg i 
tabellen. En komplett tabell med värderingar för alla faktorer finns i bilaga 1. I bilaga 2 
återfinns motiveringar till alla faktorer, som beskriver hur faktorer bevarar och utvecklar 
befintlig och ny teknik. 
 

Faktor

Teknik-
bevarande 
faktorer

Relativ 
vikt 1-10

Teknik-
utvecklande 

faktorer
Relativ 

vikt 1-10

Ny teknik-
utvecklande 

faktorer
Relativ 

vikt 1-10
Produktutvecklingsprojekt x 10 x 10 x 8
FoT-projekt (internt eller 
externt finansierade) x 2 x 7 x 10
Rekrytering x 8 x 8 x 4
Äldre arbetar med yngre x 10 x 10
Kompetensbreddning x 8 x 8
Inskolning av nyanställda x 8 x 8
Seminarier, mässor och 
konferenser x 4 x 8 x 8

Interna informella kontakter x 9 x 7 x 3
Internt samarbete x 8 x 8 x 8
Samarbete med 
underleverantörer, partners, 
etc. x 8 x 8 x 8
Samarbete med 
forskningsinstitut, 
högskolor, etc. x 4 x 7 x 9

Externa kontakter (nätverk) x 4 x 8 x 8  
 
Tabell 5.1, De viktigaste faktorerna med värdering inom Mekanikområdet. 
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Motivering till viktiga faktorer som bevarar befintlig teknologi i företaget: 
 Produktutvecklingsprojekt: Bevarar teknik eftersom kunskapen om tekniken 

används aktivt inom arbetet. Många nya koncept bygger på vidareutveckling av 
befintliga projekt. 

 Äldre arbetar med yngre: Överföring av teknikkunskap minimerar risken att den 
ska försvinna. 

 Interna informella kontakter: Teknikkunskapsöverföring mellan personal. 
 
Motivering till viktiga faktorer som utvecklar befintlig teknologi i företaget: 

 Produktutvecklingsprojekt: Vidareutveckling av befintliga produkter kräver 
arbete med vidareutveckling av befintlig teknik. 

 Rekrytering: Nya individer med ny kunskap utvecklar och ifrågasätter befintlig 
teknik, nya personer har nya infallsvinklar, nytt tänkesätt som kan befrukta 
befintlig teknik med nya idéer. 

 Äldre arbetar med yngre: Två olika nivåer av kunskap möts och utvecklas, t ex 
yngre ger nya infallsvinklar på befintlig teknik. 

 Kompetensbreddning: Olika nivåer av kunskap möts och utvecklas, skapar nya 
infallsvinklar. 

 Inskolning av nyanställda: Nya individer med ny kunskap utvecklar och 
ifrågasätter befintlig teknik, nya personer har nya infallsvinklar, nytt tänkesätt 
som kan befrukta befintlig teknik med nya idéer. 

 Seminarier, mässor och konferenser: Utvecklar befintlig kunskap hos individer 
och skapar nya infallsvinklar. 

 Internt samarbete: Kunskaper från andra områden påverkar utvecklingen, 
kunskapsöverföring kan ge nya tänkesätt angående befintlig teknik. 

 Samarbete med underleverantörer, partners, etc.: Kunskapsöverföring kan ge 
nya tänkesätt angående befintlig teknik. 

 Externa kontakter (nätverk): Diskussioner om utveckling, problem och 
lösningar, kunskapsöverföring kan ge nya tänkesätt angående befintlig teknik. 

 
Motivering till viktiga faktorer som utvecklar ny teknologi: 

 Produktutvecklingsprojekt: Arbete med implementering av ny teknik, som regel 
finns ett inslag av helt ny teknik som utvecklas och realiseras. 

 FoT-projekt (internt eller externt finansierade): Arbete med utveckling av ny 
teknik och studerar möjligheten att realisera helt ny teknik. 

 Seminarier, mässor och konferenser: Kunskapsinhämtning och vidareutbildning 
inom ny teknik. 

 Internt samarbete: Nya kunskaper från andra områden påverkar utvecklingen, 
kunskapsöverföring och kreativa möten. 

 Samarbete med underleverantörer, partners, etc.: Källa till ny teknik, kunskaps-
överföring av ny teknik. 

 Samarbete med forskningsinstitut, högskolor, etc.: Källa till ny teknik, 
kunskapsöverföring av ny teknik. 

 Externa kontakter (nätverk): Diskussioner kring ny teknik, kunskapsöverföring 
av ny teknik. 
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5.2.3. Kunskapsöverföringar 
Flertalet av de identifierade faktorerna ger upphov till överföring av kunskap om teknik. 
I tabell 5.2 nedan redovisas vilka kunskapsöverföringar respondenten identifierat inom 
de viktigaste faktorerna från tabell 5.1. Om en faktor exempelvis ger upphov till 
kunskapsöverföring mellan individer, markeras detta med ett kryss. En komplett lista på 
dessa kunskapsöverföringar med alla faktorer finns i bilaga 3. 
 

Kunskaps-
överföringar Mellan 

individer

Från 
individer 

till 
extern 

struktur

Från 
extern 

struktur 
till 

individer

Från 
individer 
till intern 
struktur

Från 
intern 

struktur 
till 

individer

Inom 
extern 

struktur

Från 
extern 

till 
intern 

struktur

Från 
intern 

till 
extern 

struktur

Inom 
intern 

struktur

Produkt-
utvecklings-
projekt x x x x x x x x x
FoT-projekt 
(internt eller 
externt 
finansierade) x x x x x x x x
Rekrytering x
Äldre arbetar 
med yngre x x
Kompetens-

x

breddning x x

Inskolning av 
nyanställda x x
Seminarier, 
mässor och x x x x x
Interna 
informella 
kontakter x x
Internt 
samarbete x x x x
Samarbete 
med under-
leverantörer, 

x

x

x

partners, etc. x x x x x x
Samarbete 
med 
forsknings-
institut, 
högskolor, 
etc. x x x x x x
Externa 
kontakter 
(nätverk) x x x x x

Faktorer

 
 
Tabell 5.2, Identifierade kunskapsöverföringar inom viktiga faktorer. 
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5.2.4. Hantering av olika grader av kunskap 
Även om det inte finns något formellt kunskapshanteringssystem inom teknikområdet, 
kan det finnas flera informella sätt som kunskap hanteras på. Oavsätt om hanteringen är 
formell eller informell, kan det vara bra att veta hur olika grader av kunskap hanteras 
och kan hanteras. I nedanstående avsnitt beskrivs detta genom att skildra infrastruktur, 
informationskultur och informationsstruktur inom kunskapshantering. 
 
Infrastruktur vid hantering av kärnkunskap 
Inom Mekanikavdelningen finns en strategisk kännedom om kärnkunskapen. Generisk 
infrastruktur finns i form av pärmar och handböcker i bokhyllor på olika ställen, ett 
informellt företagsuniversitet i viss omfattning, samt informella projekterfarenhets-
ledare. Den specifika tekniska infrastrukturen består av materialdatabaser och den 
specifika organisationsstrukturen har virtuella/informella team av stödjande experter. 
Experterna i organisationen innehar kritisk kunskap och blir inom Mekanikavdelningen 
ibland flaskhalsar. 
 
Informationsstruktur vid hantering av kärnkunskap: 
Inom teknikområdet Mekanik finns användning av standardformat, mallar och 
procedurer. Hur dessa används finns beskrivet i verksamhetssystemet på intranätet. Man 
anser sig även ha uppnått en strategisk balans mellan spontanitet och kontroll av 
kommunikationen. 
 
Informationskultur vid hantering av kärnkunskap 
Mekanikavdelningen har en horisontell samarbetskultur, där man lätt kan rådfråga en 
expert. Det finns formella och informella sätt för överföring av arv mellan olika 
åldersgenerationer av anställda. Vid rekrytering är den tekniska grundkompetensen 
fundamental vid val, utöver detta värderas den sociala kompetensen högt och experter 
kan väljas bort framför sociala människor. Arbetsmiljön upplevs som mycket bra med 
högt i tak, kreativ miljö och prestigelöshet. Inblandning i social konstruktion av 
kunskap hos anställda, sker via samtal och ibland via e-post, för att föra ned strategiskt 
tänkande. Läromekanismer i form av projektutvärdering finns i viss mån, men dessa kan 
förbättras. 
 
Infrastruktur vid hantering av flyktig kunskap 
Medlemskap i intressegrupper, föreningar, och så vidare förekommer inom 
teknikområdet. Intranätet och verksamhetssystemet fungerar lite som företagsbibliotek 
när kunskap om reglementen och teknologiska trender behövs. Vem-vet-vad-databaser 
existerar inte, även om det är lätt att knyta olika kunskaper till olika individer. Dock 
finns en viss grovsortering i organisationsschemat. 
 
Infomationsstruktur vid hantering av flyktig kunskap 
Det finns inga specifika groupware-system, som förmedlar kommunikation via dator 
inom grupper. Procedurer och modeller, som underlättar exempelvis att reglementen 
följs, finns inom verksamhetssystemet. 
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Infomationskultur vid hantering av flyktig kunskap 
En ”medverka-för-att-få-erkännande-kultur” som lyfter fram kunskapsbärarna existerar. 
Formella aktiviteter för att behålla befintlig kultur finns inte. Samarbete i värdekedjan 
finns med leverantörer. 

5.3. Teknikområde Elektronik 
Teknikområdet Elektronik har ca 100 anställda spridda på fyra olika orter. De anställdas 
kompetens överlappar varandra väl eftersom de olika underteknikområdena bygger på 
samma grunder och likheterna är stora. Teknikområdet utvecklar metod och teknik inom 
digital- och analogelektronik. Inom elektronik försvinner gammal teknik relativt snabbt. 
Exempelvis slutar vissa gamla komponenter att tillverkas helt eller blir ersatta av nya 
uppdaterade komponenter. När komponenter försvinner måste man göra vissa 
ändringar, främst vid nybeställningar. Inom den digitala delen sker utvecklingen fort 
enligt Moore’s lag, som kortfattat säger att var 18:e månad fördubblas prestandan. Inom 
den analoga delen sker utvecklingen inte i lika rask takt då tekniken är mer mogen, här 
är det ungefär tio års cykler mellan teknikskiften. Kompetensen inom befintlig teknik 
finns lika länge som den ingår i aktivt producerade produkter, och avtar successivt när 
den försvinner ur produktionen. Support- och underhållsarbete bevarar även gammal 
teknisk kompetens. 
 
De olika underteknikområdena till Elektronik är: 

 Elektroniksystem: ca 45 personer har kompetens inom detta område och ett par 
av dessa har jobbat aktivt med ett utvecklingsprojekt inom metodik angående 
samsimulering av hård- och mjukvara. 

 Datorsystem: 10-15 personer har kompetens och följer utvecklingen inom detta 
område. 

 Digitalteknik: 20-25 personer har kompetens inom detta område. Ett 
examensarbete har gjorts om ny teknik. 

 Analogteknik: ca fem personer har kompetens inom detta område. 
 Elmiljö: 2-3 personer har kompetens inom detta område och ett av försvarets 

materielverk finansierat utvecklingsprojekt pågår angående känslighet för 
påstrålade fält. 

 SAT/EFI (Safety Arming Triggering/Expoading Foil Initiator): ca en person har 
kompetens inom detta område och inga utvecklingsprojekt har genomförts. 

 Uppbyggnadsteknik: 8 personer har kompetens inom detta område och man 
deltar i FoT-projekt med övrig svensk försvarsindustri. 

 Strömförsörjning: 1-2 personer har kompetens inom detta område och inga FoT-
projekt har genomförts. 

 Länksystem/Kommunikation: ca fem personer har kompetens inom detta 
område och inga speciella FoT-projekt har genomförts. 

 Datainsamling: 3-4 personer har kompetens inom detta område och 
utvecklingsprojekt har genomförts. 



- 5. Empiri - 
 

 
 
 -36-

5.3.1. Faktorer 
De faktorer som bevarar och utvecklar befintlig intern teknologi samt utvecklar ny 
teknologi inom teknikområde Elektronik beskrivs i nedanstående stycken. 
 
Produkt-, FoT-, metodik- och processutvecklingsprojekt 
Det viktigaste för bevarande och utveckling av teknik är givetvis att det finns 
utvecklingsprojekt att arbeta med. Beställningar på utvecklingsprojekt från exempelvis 
FMV är grundläggande. Internfinansiering av FoT inom elektronikområdet sker 
huvudsakligen via produktsatsningar inom företaget. Varje nytt projekt bevarar befintlig 
och utvecklar både ny och befintlig teknik. Teknikinsamling via 
produktutvecklingsprojekt är viktig. Här utreds behov och realisation av tekniken. 
Produktutvecklingsprojekten inhämtar mer ny teknik än FoT-projekten, och utvecklar 
tekniken eller metodiken som finns. Den starkaste drivkraften bakom utvecklingen av 
ny teknik är efterfrågan på fler funktioner. Prestanda är oftast viktigare än kostnad. 
Inom projektet STRIX reducerades dock kostnaden genom utbyte av gammal teknik 
mot ny. Metodik- och processutvecklingsprojekt försöker förbättra arbetsprocesser samt 
metodik. Utvecklingsprojekten är uppbyggda av faser med utvärdering och redovisning 
efter slutförd fas, exempelvis kundmöten med utvärdering av design och 
uppdragsredovisning. 
 
Rekrytering/åldersspridning 
Teknikområde Elektronik strävar efter en så bred åldersstruktur på personalen som 
möjligt. Personalen är från alla generationer, men få är 60-talister. Den äldre delen av 
personalen har hög kompetens, förståelse och erfarenhet av Saabs verksamhet. De yngre 
kommer ofta från universitet eller högskola och har nytt tänkande och teknik med sig. 
Tanken är att minska risken att tappa viktig teknik på grund av åldersspridningen, 
genom att de äldre för över kunskap, till de yngre och de yngre kan på detta vis 
successivt ta över från de äldre. Profilen på dem som rekryteras, förutom att de ska ha 
rätt teknisk kompetens, beskrivs som att individen ska vara öppen, initiativrik och ha 
lätt för samarbete.  
 
Kompetensbreddning 
Inom underteknikområdet Analogteknik förekommer en viss informell kompetens-
breddning från den äldre generationen till den yngre, för att hålla kvar kunskaper om 
analogsimulering. Inom övriga områden är kompetensnyanserna små och liknar redan 
varandra, vilket gör specifik formell kompetensbreddning är överflödig. De informella 
kontakterna bidrar till kunskapsspridning mellan vissa individer, medan andra föredrar 
att hämta kunskap själva. 
 
Utbildning 
Arbetsuppgifterna inom Elektronikavdelningen är teknikintensiva och de anställda har 
redan när de anställs en hög utbildning. Personalen vidareutbildas genom interna kurser 
inom verktyg och genom ”learing by doing” inom teknik. All verktygs-utbildning är 
grundläggande för att kunna arbeta och således obligatorisk. Teknik-utbildningen är 
medarbetarnas personliga ansvar på grund av tillvägagångssättet. De interna 
ledarskapsutbildningarna bidrar till effektivare management av bevaring av teknik. Via 
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en återkommande aktivitet kallad ”Management Review” läser man av behov av ledare 
och kandidater för ledarskapsutbildning. Utbildning i verksamhets-systemet bidrar till 
att personal kan tillgodogöra sig kunskap lagrat i den interna strukturen. 
Verksamhetssystemet finns lagrat på intranätet och efter en introduktionskurs är det upp 
till de anställda att själva fortsätta studera. 
 
Seminarier 
För att ytterligare sprida tekniken förekommer det ibland att individer med 
specialintresse eller engagemang i vissa FoT-projekt får hålla seminarier om dessa. 
Seminarierna kan hållas lokalt på elektronikavdelningen eller elektronikavdelningen på 
annan ort. Seminarierna är ofta frivilliga för deltagarna, de sker under arbetstid och 
hjälper till att sprida kompetens och framförallt information kring vilken kunskap som 
finns samt vart man kan finna den. Denna spridning av kunskap och information hjälper 
till att bevara och utveckla tekniken. Lösningen på ett problem kan redan finnas inom 
elektronikavdelningen i Linköping eller på en annan ort. Även personal-tidningen 
Transfer ger delvis samma resultat angående var en viss teknik finns, men på en högre 
nivå. 
 
Mässor och konferenser 
På mässor och konferenser kombineras produktutställning och marknadsföring, med 
föreläsningar om teknik. Deltagandet vid mässor och konferenser ger således 
information angående utvecklingen av ny teknik, men kan även utveckla den befintliga. 
Ofta lanseras nya verktyg på mässor, utan att vara helt verifierade. Dessa lånas och 
testas av Elektronikavdelningen, men det är inte ovanligt att de efter en kort tid 
försvinner från marknaden. 
 
Personalomsättning och lån 
Försvinner en individ abrupt eller om man har för många uppdrag och personalen inte 
räcker till, kan personal lånas internt inom Saab Bofors Dynamics. Det har även 
förekommit enstaka utlån inom Saab till Flygsidan. Inom Saab främjas jobbyte inom 
koncernen och personalomsättningen på Elektronikavdelningen är för närvarande låg. 
Intressanta och roliga projekt är fundamentala för att hålla personalomsättningen nere. 
Detta har märkts vid tidigare projektbrist mellan år 1999 och 2001 då 
personalomsättningen ökade. 
 
Konsulter 
Teknikområdet Elektronik har fler än 20 externa konsulter anställda för tillfället. Detta 
medför ett kontinuerligt kompetensutbyte mellan anställda och konsulter som hjälper till 
att utveckla befintlig och ny teknik. 
 
Interna kontakter och möten 
De informella kontakterna internt på arbetet anses mycket viktiga. Utbyte av 
information och erfarenheter sker främst vid för- och eftermiddagsfika men även vid 
avdelningsmöten. Formella möten förekommer med diskussioner angående teknik. 
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Lokaler och geografisk spridning 
Teknikområdet Elektronik finns på fyra orter. I Linköping är man spridda på tre 
våningsplan och personalen är placerade i närheten av relevant labbplats. Utöver 
fikarum är inget aktivt gjort för att öka informella möten. Mellan de olika orterna är de 
informella kontakterna få och kan möjligen förbättras genom nya projektarbeten. 
 
Metodik/Teknikgrupp 
Det finns en kombinerad metodik- och teknikgrupp, som arbetar med metodik- och 
teknikutvecklingsprojekt. Dessa projekt är antingen internfinansierade eller finansierade 
av FMV. Inom teknikområde Elektronik har metodik/teknikgruppen medlemmar från de 
olika orter teknikområdet finns representerat vid. Inom gruppen informerar man och 
diskuterar FoT, behov av nya FoT-projekt samt befintlig och ny teknik. Det har 
förkommit att man arbetat i projekt som spänner över flera orter och 
metodik/teknikgruppen har då bidragit. Genom detta sätt kan antalet kontakter ökas, då 
den lokala personalen informeras om kompetenser vid annan ort och har möjlighet att 
utföra ”studiebesök”. Även vid besök på andra orter är de informella kontakterna 
viktiga. Utbyte sker då i två led, dels mellan individen på besök och de besökta 
individerna, och dels när individerna efter besöket sprider kunskap bland sina 
hemkollegor på orterna.  
 
Databaser 
Projektutvärderingsrapporter ska göras med information om kostnader, utvecklings- och 
tekniska problem samt lösningar till dessa, men har hittills detta fungerat sporadiskt och 
den senaste rapporten är för STRIX. Dessa rapporter ska lagras i en databas liksom 
rapporter om teknikutveckling från FoT-projekt. Denna är åtkomlig för anställda via 
datornätverket, men få verkar använda den, troligtvis på grund av dålig marknadsföring. 
Teknikområdet har en hemsida på intranätet med bland annat kontaktuppgifter. Internet 
är en stor tillgång som fungerar som en smidig informationskanal för komponentdata 
och teknikutveckling. 
 
Internt samarbete 
Samarbeten mellan olika teknikområden förekommer inom produktutveckling i den 
mån att man diskuterar olika tekniska lösningar på problem. Samarbete med marknads-
avdelningen är litet och begränsat. 
 
Externt samarbete 
Elektronikavdelningen är med i ett samarbete inom byggsätt och ett inom 
plastkomponenter. Ett av de viktigaste metodik/teknikprojekten, Elektronikavdelningen 
är med i, är ett samarbete mellan FMV och den svenska industrin angående byggsätt av 
elektronik. Inom detta samarbete definieras och genomförs projekt för ca två miljoner 
kronor per år sedan fem år tillbaka. Samarbetet försöker tillgodose en utveckling av 
önskad kompetens hos deltagarna inom byggsätt. Ett annat viktigt samarbete inom den 
europeiska industrin är PURE om plastkomponenter i svår miljö. Samarbetet genomför 
revisioner hos komponenttillverkarna för att utröna produkternas status. Samarbets-
projekt är en stor möjliggöraren för ny teknik eftersom samarbeten ger upphov till större 
tillverkningsserier och lönsamhet. En stor kostnadsrisk finns vid verifiering av ny 
teknik, då kostnaderna kan bli stora på grund av efterföljande omkonstruktioner. 
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Externa kontakter 
Teknikområdet Elektronik har externa kontakter som är inte samarbeten, utan 
exempelvis personliga nätverk, kontakter med konsulter, potentiella kunder och 
leverantörer, eller kontakter med studenter. Dessa externa kontakter finns främst inom 
utveckling. 

5.3.2. Värdering faktorer 
I tabell 5.3 finns de viktigaste faktorerna som bevarar och utvecklar befintlig teknologi 
samt utvecklar ny teknologi. Faktorerna är värderade av respondenten längs en skala 
från ett till tio relativt varandra kolumnvis. För att få ett godtyckligt antal faktorer, har 
jag valt de med högst värdering inom varje kategori. Dessa är faktorer med vikt sju och 
uppåt för teknikbevarande faktorer, samt vikt åtta och uppåt för faktorer som utvecklar 
befintlig och ny teknik. Dessa vikter är markerade med ljusgrönfärg i tabellen. En 
komplett tabell med värderingar för alla faktorer finns i bilaga 4. I bilaga 5 återfinns 
motiveringar till alla faktorer, som beskriver hur faktorer bevarar och utvecklar befintlig 
och ny teknik. 
 

Faktor

Teknik-
bevarande 
faktorer

Relativ 
vikt 1-10

Teknik-
utvecklande 

faktorer
Relativ 

vikt 1-10

Ny teknik-
utvecklande 

faktorer
Relativ 

vikt 1-10
Produktutvecklingsprojekt x 10 x 10 x 10
FoT-projekt (internt eller 
externt finansierade) x 8
Metodik- och 
processutvecklingsprojekt x 8 x 8
Rekrytering x 8 x 7
Äldre arbetar med yngre x 7 x 8
Vidareutbildning inom 
teknik och metodik x 8 x 8
Seminarier, mässor och 
konferenser x 8 x 7
Låg personalomsättning x 7
Byte av arbete inom Saab x 7 x 6
Samarbete med 
forskningsinstitut, 
högskolor, etc. x 8  
 
Tabell 5.3, De viktigaste faktorerna med värdering inom Elektronikområdet. 
 
Motivering till faktorer som bevarar befintlig teknologi i företaget: 

 Produktutvecklingsprojekt: Befintlig teknologi används. 
 Äldre arbetar med yngre: Äldre har kompetens som överförs till yngre. 
 Låg personalomsättning: Personal försvinner inte med kompetensen. 
 Byte av arbete inom Saab: Ger större bas av befintlig teknik. 

 



- 5. Empiri - 
 

 
 
 -40-

Motivering till faktorer som utvecklar befintlig teknologi i företaget: 
 Produktutvecklingsprojekt: Nya projekt kan behöva utveckla befintlig teknik. 
 Metodik- och processutvecklingsprojekt: Nya projekt ger successiv utveckling 

av befintlig teknik. 
 Rekrytering: Yngre kommer med nya idéer om utveckling av befintlig teknik. 
 Äldre arbetar med yngre: Yngre kommer med nya idéer om utveckling av 

befintlig teknik. 
 Vidareutbildning inom teknik och metodik: Ger ny teknik som kan utveckla 

befintlig teknik. 
 Seminarier, mässor och konferenser: Ger idéer om hur befintlig teknik kan 

utvecklas. 
 
Motivering till faktorer som utvecklar ny teknologi: 

 Produktutvecklingsprojekt: Nya projekt kan behöva ny teknik för att kunna 
realisera funktionen. 

 FoT-projekt (internt eller externt finansierade): Plocka in och testa ny teknologi. 
 Metodik- och processutvecklingsprojekt: Ny metodik kan behövas för ny teknik. 

Nya processer kan ge ny teknik. 
 Vidareutbildning inom teknik och metodik: Kurser om ny teknik. 
 Samarbete med forskningsinstitut, högskolor, etc.: Kunskap inom ny teknik 

sprids. 
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5.3.3. Kunskapsöverföringar 
Flertalet av de identifierade faktorerna ger upphov till överföring av kunskap om 
teknik.. I tabell 5.4 nedan redovisas vilka kunskapsöverföringar respondenten 
identifierat inom de viktigaste faktorerna från tabell 5.3. Om en faktor exempelvis ger 
upphov till kunskapsöverföring mellan individer, markeras detta med ett kryss. En 
komplett lista på dessa kunskapsöverföringar med alla faktorer finns i bilaga 6. 
 

Kunskaps-
överföringar Mellan 

individer

Från 
individer 

till 
extern 

struktur

Från 
extern 

struktur 
till 

individer

Från 
individer 
till intern 
struktur

Från 
intern 

struktur 
till 

individer

Inom 
extern 

struktur

Från 
extern 

till 
intern 

struktur

Från 
intern 

till 
extern 

struktur

Inom 
intern 

struktur

Produkt-
utvecklings-
projekt x x x x x x
FoT-projekt 
(internt eller 
externt 
finansierade) x x
Metodik- och 
process-
utvecklings-
projekt x x x x x x x x
Rekrytering x
Äldre arbetar 
med yngre x
Vidare-
utbildning 
inom teknik 
och metodik x x x
Seminarier, 
mässor och 
konferenser x x x x
Låg personal-
omsättning x
Byte av 
arbete inom 
Saab x x x x x
Samarbete 
med 
forsknings-
institut, 
högskolor, 
etc. x x x x x

Faktorer

 
 
Tabell 5.4, Identifierade kunskapsöverföringar inom viktiga faktorer. 

5.3.4. Hantering av olika grader av kunskap 
Även om det inte finns något formellt kunskapshanteringssystem inom teknikområdet, 
kan det finnas flera informella sätt som kunskap hanteras på. Oavsätt om hanteringen är 
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formell eller informell, kan det vara bra att veta hur olika grader av kunskap hanteras 
och kan hanteras. I nedanstående avsnitt beskrivs detta genom att skildra infrastruktur, 
informationskultur och informationsstruktur inom kunskapshantering. 
 
Infrastruktur vid hantering av kärnkunskap 
Inom Elektronikavdelningen finns en strategisk kännedom om kärnkunskapen. Någon 
uttalad generisk infrastruktur saknas, men ett mindre bibliotek med handböcker finns 
tillgängliga via intranätet. Den specifika tekniska infrastrukturen består av 
elektronikverktyg och den specifika organisationsstrukturen har virtuella/informella 
team av stödjande experter. Experterna i organisationen har kritisk kunskap. Inom 
Elektronikavdelningen blir dessa ofta flaskhalsar och orsakar i viss mån 
”kunskapslathet” hos personalen. 
 
Informationsstruktur vid hantering av kärnkunskap 
Inom teknikområdet Elektronik finns användning av standardformat, mallar och 
procedurer. Hur dessa används finns beskrivet i verksamhetssystemet på intranätet. Man 
anser sig även ha uppnått en strategisk balans mellan spontanitet och kontroll av 
kommunikationen. 
 
Informationskultur vid hantering av kärnkunskap 
Elektronikavdelningen har en horisontell samarbetskultur, där man lätt kan rådfråga en 
expert. Det finns formella och informella sätt för överföring av arv mellan olika 
åldersgenerationer av anställda. Vid rekrytering är den tekniska grundkompetensen 
fundamental vid val, utöver detta värderas den sociala kompetensen värderas lika högt 
som övrig teknisk kompetens. Arbetsmiljön upplevs trevlig och öppen. Inblandning i 
social konstruktion av kunskap hos anställda, sker via samtal och ibland e-post, för att 
föra ned strategiskt tänkande. Läromekanismer i form av projektutvärdering finns 
instruktioner för, men dessa fungerar fortfarande tveksamt. 
 
Infrastruktur vid hantering av flyktig kunskap 
Medlemskap i intressegrupper, föreningar, och så vidare är inte vanligt inom 
teknikområdet. Intranätet och verksamhetssystemet fungerar lite som företagsbibliotek 
när kunskap om reglementen och teknologiska trender behövs. Vem-vet-vad-databaser 
existerar inte, även om det är lätt att knyta olika kunskaper till olika individer. Dock 
finns en viss grovsortering i organisationsschemat. 
 
Informationsstruktur vid hantering av flyktig kunskap 
Groupware-system, som förmedlar kommunikation via dator inom grupper, finns i form 
av grupprum på intranätet. Procedurer och modeller, som underlättar exempelvis att 
reglementen följs, finns inom verksamhetssystemet. 
 
Informationskultur vid hantering av flyktig kunskap 
En ”medverka-för-att-få-erkännande-kultur” existerar som lyfter fram kunskapsbärarna. 
Formella aktiviteter för att behålla befintlig kultur finns inte. Samarbete i värdekedjan 
finns med leverantörer. 
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6. Analys 
Detta kapitel redovisar en jämförande analys mellan teori och empiri, samt mellan de 
två studerade teknikområdena. Först görs en analys av karakteristika för företaget och 
de studerade teknikområdena. Sen följer en analys av faktorer och värderingar, 
kunskapsöverföringar, och till sist hantering av olika grader av kunskap. 

6.1. Företag och teknikområden 

6.1.1. Saab Bofors Dynamics 
Saab Bofors Dynamics innovationsprocess liknar den femte generationen synsätt enligt 
Rothwell (1994). Den femte generationen synsätt på innovationsprocessen har en helt 
integrerad innovationsprocess, med starka kopplingar till leverantörer och kunder, samt 
horisontell integration och allians till de viktigaste av dessa. Inom FoU/FoT har Saab 
Bofors Dynamics ett nära samarbete med exempelvis kunden Försvarets materielverk, 
FMV.  
 
Företagsmässigt liknar Saab Bofors Dynamics mest ett vetenskapsbaserat företag. 
Vetenskapsbaserade företag finns principiellt inom, kemi-, elektronik-, el-, telekom-, 
dator-, medicin-, och biokemiindustrin. Huvudkällan för teknologi till produkter och 
processer är intern FoU med nära anknytning till grundforskning vid exempelvis 
universitet. Företag i denna kategori är ofta stora och genererar ny teknologi till andra 
typer av företag. Saab Bofors Dynamics huvudkälla till teknologi är intern FoU, även 
kontakter med akademin är viktiga. FoU:n är intern främst på grund av informations-
känsligheten på projekten och måste därför ofta hemlighållas. Trots detta förekommer 
samarbeten med konkurrerande företag för att öka konkurrensförmågan. 

6.1.2. Studerade teknikområden 
Teknikområde Mekanik har ca 160 anställda, Elektronik har ca 100 anställda och båda 
avdelningarna är spridda på fyra orter. Teknologin inom Mekanikområdet är gammal 
och mogen, medan teknologin inom Elektronikområdet är relativt ung och omogen. 
Detta innebär en snabbare utvecklingstakt och kortare teknologilivscykler inom 
teknikområde Elektronik jämfört med Mekanik. Kompetensen inom Mekanik-
avdelningen är specialiserad och de anställda mer eller mindre är specialister inom olika 
nischer. Inom Elektronikavdelningen är kompetensen relativt sett bredare, eftersom all 
kunskap bygger på samma grunder. 

6.2. Faktorer och värderingar 
Ny konkurrens från nya aktörer inom den högteknologiska industrin, kommer i allt 
större omfång från länder med lägre kostnader. Att effektivt utnyttja och utveckla 
befintliga teknologiska resurser och kompetens blir allt viktigare, för att kunna 
konkurrera. Ofta får företag sin framgång ur teknologibaserad innovation. 
Innovationsprocesserna i högteknologiska företag är starkt beroende av företagets 
teknologiska kompetens. Den teknologiska kompetensen består av bland annat av, 
kunskap och erfarenhet hos anställda, rutiner och mönster inom organisationen, 
fabriker, maskiner samt FoU, externa nätverk med exempelvis kunder och leverantörer 
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samt horisontella samarbeten. Företag kan skapa stora konkurrensfördelar genom 
innovation av befintlig teknologi och utveckling av befintlig eller ny teknologi (Chiesa, 
2001). Det som gjorts tidigare blir allt viktigare och ligger som grund för vad som kan 
göras nu och i framtiden. Den komplexa kunskapen som skapats via lärd erfarenhet och 
inbäddats i organisationen genom rutiner, processer och system, är av central betydelse. 

6.2.1. Överblick faktorer 
Vid en första anblick på matriserna med faktorer och värderingar, kan man lägga märke 
till skillnaden i antalet faktorer inom varje kategori mellan de undersökta 
teknikområdena. Teknikområde Mekanik har fler faktorer som påverkar bevarande och 
utveckling av befintlig teknik, medan Teknikområde Elektronik har fler faktorer som 
påverkar utveckling av ny teknik. Förmodligen beror dessa skillnader främst på den 
relativt stora skillnaden i mognadsgrad på teknologin mellan respektive teknikområde. 
Eftersom teknologin inom teknikområde Mekanik är mogen och utvecklingen sker 
långsamt, känns det naturligt att fokus är förskjutet mer till att bevara och utveckla 
befintlig teknik. Inom teknikområde Elektronik i sin tur sker utvecklingen snabbt och 
teknologin är relativt ung, vilket förskjuter fokus mer mot utveckling av ny teknologi. 

6.2.2. Faktorer som bevarar befintlig teknologi 
Inom teknikområde Mekanik är de två viktigaste teknikbevarande faktorerna, 
Produktutvecklingsprojekt och Äldre arbetar med yngre. Produktutvecklingsprojekten 
utvecklar befintlig teknik eftersom kunskapen om tekniken då aktivt används inom 
företaget. Många av de nya koncepten bygger nämligen på vidareutveckling av 
befintliga projekt och teknik. Även Chiesa (2001) argumenterar för produktutvecklings-
processen som en viktig del av innovationsprocessen. Att äldre medarbetare arbetar 
med yngre minimerar risken för att viktig kunskap ska försvinna. Den näst viktigaste 
faktorn är Interna informella kontakter, eftersom den skapar en teknikkunskaps-
överföring mellan personalen. 
 
Inom teknikområde Elektronik är den viktigaste teknikbevarande faktorn 
Produktutvecklingsprojekt, eftersom befintlig teknik helt enkelt används i dessa. De näst 
viktigaste faktorerna är, att Äldre anställda arbetar med yngre, Låg personalomsättning, 
och Byte av arbete inom Saab. Att äldre arbetar med yngre bevarar teknik eftersom det 
sker en kunskapsöverföring mellan individerna. Låg personalomsättning är viktig 
eftersom individer annars försvinner med kompetensen. Möjligheten att byta arbete 
inom Saab bidrar till att basen av befintlig teknik är större. 

6.2.3. Faktorer som utvecklar befintlig teknologi 
Inom teknikområde Mekanik är de två viktigaste teknikutvecklande faktorerna, 
Produktutvecklingsprojekt och att Äldre arbetar med yngre. Produktutvecklings-
projekten utvecklar befintlig teknik eftersom vidareutveckling av befintliga produkter 
kräver arbete med vidare utveckling av befintlig teknik. Att äldre medarbetare arbetar 
med yngre innebär att två nivåer av kunskap möts och utvecklas exempelvis genom att 
yngre ger nya infallsvinklar på befintlig teknik. De näst viktigaste faktorerna vid 
utveckling av befintlig teknik är, Rekrytering, Kompetensbreddning, Inskolning av 
nyanställda, Seminarier mässor och konferenser, Internt samarbete, Samarbete med 
underleverantörer och partners, samt Externa kontakter. Rekrytering är viktig för 
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utveckling av befintlig teknik eftersom nya individer med ny kunskap utvecklar och 
ifrågasätter befintlig teknik genom nya infallsvinklar och tänkesätt som kan befrukta 
befintlig teknik med nya idéer. Även Trott (1998) anser rekrytering vara en faktor som 
påverkar ett företags kunskapsbas, Kompetensbreddningen mellan medarbetare skapar 
nya infallsvinkar i och med att olika klasser av kunskap möts och utvecklas. Inskolning 
av nyanställda utvecklar befintlig teknik på samma sätt som rekryteringen. Seminarier, 
mässor och konferenser utvecklar befintlig teknik genom att utveckla befintlig kunskap 
och skapa nya infallsvinklar hos medarbetarna. Trott (1998) menar att konferenser med 
mera utvecklar kunskapsbasen i företag. De externa kontakterna medarbetarna har 
utanför företaget utvecklar befintlig teknik genom, diskussioner om utveckling, problem 
och lösningar, samt att kunskapsöverföringen kan ge nya tänkesätt. Enligt Trott (1998) 
berör även dessa personliga nätverk kunskapsbasen i företaget. Dodgson (2000) 
uppfattar dessa kontakter som en resurs för företagets teknologiska kompetens. 
 
Inom teknikområde Elektronik är den viktigaste faktorn som utvecklar befintlig teknik 
Produktutvecklingsprojekt, eftersom nya projekt kan behöva utveckla befintlig teknik. 
De näst viktigaste faktorerna är, Metodik- och processutvecklingsprojekt, Rekrytering, 
att Äldre arbetar med yngre, Vidareutbildning av medarbetare inom teknik och metodik, 
samt deltagande vid Seminarier mässor och konferenser. Metodik- och 
processutvecklingsprojekten utvecklar befintlig teknik eftersom nya projekt ger en 
successiv utveckling av befintlig teknik. Rekrytering av yngre medarbetare som 
dessutom får jobba med de äldre, ger upphov till nya idéer från de yngre om utveckling 
av befintlig teknik. Vidareutbildning inom teknik och metodik ger medarbetare nya 
kunskaper som ofta kan utveckla befintlig teknik. Seminarier, mässor och konferenser 
ger idéer om hur befintlig teknik kan utvecklas. 

6.2.4. Faktorer som utvecklar ny teknologi 
Inom teknikområde Mekanik är den viktigaste ny teknikutvecklande faktorn FoT-
projekt. Genom FoT-projekt utförs arbete med utveckling av ny teknik och studerar 
möjligheten att realisera ny teknik. Chiesa (2001) benämner denna process 
Teknologiförvärv och finner den vara en viktig del av innovationsprocessen. Den näst 
viktigaste faktorn är Samarbeten med forskningsinstitut, högskolor, etc. Samarbeten 
med forskningsinstitut som FOI eller samarbeten med högskolor och universitet, skapar 
ny teknik som kan överföras till företaget. Forskningskontrakt urskiljs av Trott (1998) 
som en faktor som påverkar ett företags kunskapsbas. De tredje viktigaste faktorerna 
som utvecklar ny teknik är, Produktutvecklingsprojekt, Seminarier mässor och 
konferenser, Internt samarbete, Samarbete med leverantörer och partners, samt 
Externa kontakter. Produktutvecklingsprojekten är viktiga för utvecklingen av ny teknik 
eftersom dessa som regel innebär arbete med utveckling, implementering och 
realisering av ny teknik. Seminarier, mässor och konferenser ger kunskapsinhämtning 
och viss vidareutbildning inom ny teknik. Interna samarbeten mellan olika avdelningar 
inom företaget innebär nya kunskaper genom kreativa möten och kunskapsöverföring 
från andra områden, som påverkar utvecklingen. Samarbeten med underleverantörer, 
partners, etc. fungerar som källa till ny teknik och kunskapsöverföring sker. Enligt Trott 
(1998) utvecklar samarbeten med andra företag kunskapsbasen. Externa kontakter 
bidrar till diskussioner om ny teknik och kunskapsöverföring mellan anställda och 
externa parter. 
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Inom teknikområde Elektronik är den viktigaste faktorn som utvecklar ny teknik 
Produktutvecklingsprojekt, eftersom nya projekt kan behöva ny teknik för att kunna 
realiseras. De näst viktigaste faktorerna är, FoT-projekt, Metodik- och 
processutvecklingsprojekt, Vidareutbildning av anställda inom ny teknik och ny 
metodik, samt Samarbeten med forskningsinstitut, högskolor och universitet. Eftersom 
FoT-projekten plockar in och testar ny teknologi, är det en viktig faktor som utvecklar 
ny teknik inom teknikområde Elektronik. Metodik- och processutvecklingsprojekten är 
viktiga vid utveckling av ny teknik, eftersom ny metodik kan behövas för ny teknik och 
nya processer kan ge ny teknik. Samarbete med forskningsinstitut, högskolor och 
universitet ser till att kunskaper om ny teknik sprids mellan parterna. 

6.2.5. Likheter och skillnader i faktorer mellan teknikområdena 
Bevara befintlig teknologi 
Produktutvecklingsprojekt är en viktig faktor inom båda teknikområdena med högsta 
vikten tio. Även motiveringarna till faktorn är likalydande. Faktorn Äldre arbetar med 
yngre är viktig för båda teknikområdena. Lite högre relativ vikt tio inom 
Mekanikavdelningen jämfört med vikt sju inom Elektronikavdelningen. Motiveringarna 
till faktorn är liktydiga och en möjlig orsak till värderingsskillnaden är en jämnare 
åldersfördelning inom teknikområde Elektronik. Interna informella kontakter värderas 
höga vikten nio inom Mekanikavdelningen och saknar signifikans inom 
Elektronikavdelningen. Mekaniks motivering till denna faktor är 
teknikkunskapsöverföring mellan medarbetare. En orsak till den stora 
värderingsskillnaden kan vara att det är viktigare att sprida kunskapen mellan individer 
inom Mekanikavdelningen eftersom varje individ har sin specialisering. Inom 
Elektronikavdelningen är skillnaden mellan individernas kompetens mindre. Låg 
personalomsättning värderas högt inom Elektronikavdelningen med vikten sju. Även 
inom Mekanikavdelningen är vikten sju, men relativt sett finns många faktorer som 
väger tyngre. Motiveringen bakom faktorerna är samma och en möjlig förklaring till 
den högre relativa värderingen in teknikområdet Elektronik, kan vara den tidigare högre 
personalomsättningen inom avdelningen. Ännu en högt värderad faktor inom 
Elektronikavdelningen med vikt sju är Byte av arbete inom Saab. Inom 
mekanikavdelningen anses faktorn inte alls påverka bevarandet av befintlig teknologi. 
Motiveringen bakom faktorn inom teknikområdet Elektronik är att byte av arbete inom 
Saab bidrar till en större bas av befintlig teknik. En möjlig orsak till skillnaden mellan 
teknikområdena att liknande elektronikkompetens finns spritt inom Saab, medan 
mekanikkompetens är mer specialiserad.  
 
Utveckla befintlig teknologi 
Produktutvecklingsprojekt värderas högt inom båda teknikområdena med högsta vikten 
tio och samma motivering. Faktorn Äldre arbetar men yngre är viktig inom 
Mekanikavdelningen med vikt tio, och vikt åtta inom Elektronikavdelningen. 
Motiveringarna bakom faktorerna skiljer sig inte och en orsak till den lilla skillnaden i 
relativ vikt kan bero på åldersstrukturen och hur specialiserad medarbetarnas kompetens 
är. Rekrytering är viktig hos båda teknikområdena med samma värdering åtta och 
liknande motivering. Seminarier, mässor och konferenser viktas också med åtta inom 
båda områdena och motiveringarna är liktydiga. Kompetensbreddning är en viktig 
faktor för Mekanikavdelningen med vikten åtta, medan faktorn helt saknar signifikans 
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för Elektronikavdelningen. Mekanikområdet motiverar faktorn med att den skapar nya 
infallsvinklar då olika klasser av kunskap möts och utvecklas. Skillnaden mellan 
teknikområdena kan bero på specialiseringen av individuell kompetens inom 
Mekanikområdet. Inskolning av nyanställda är en faktor som värderas högt av 
teknikområdet Mekanik med en åtta, men saknar signifikans inom Elektronikområdet. 
Mekanikavdelningen motiverar att faktorn är viktig eftersom nya individer med ny 
kunskap utvecklar och ifrågasätter befintlig teknik. En möjlig orsak till värderings-
skillnaden kan vara specialiseringsnivån på kompetensen hos nyanställda. 
Vidareutbildning inom teknik och metodik är mycket viktigare inom Elektronik-
avdelningen med vikt åtta jämfört med vikt ett inom Mekanikavdelningen. 
Teknikområdenas motiveringar bakom faktorerna är liknande och möjlig orsak till 
värderingsskillnaden kan vara den snabbare utvecklingstakten inom elektronik generellt. 
Internt samarbete värderas med en åtta inom Mekanikområdet och med en femma inom 
Elektroniksidan. Motiveringarna är snarlika och en orsak till värderingsskillnaden är 
svår att precisera. Möjligen samarbetar Mekanikavdelningen i större utsträckning med 
andra teknikområden och avdelningar jämfört med Elektronikavdelningen. Faktorn 
Samarbete med underleverantörer, partners, etc. värderas marginellt högre inom 
Mekanikavdelningen med vikt åtta, relativt vikt sju inom Elektronikavdelningen. 
Motiveringarna bakom är liknande. Faktorn Externa kontakter värderas med åtta 
respektive sex inom Mekanik- respektive Elektronikavdelningen. Motiveringarna är 
snarlika och orsak till värderingsskillnaden är svårt att bedöma. 
 
Utveckla ny teknik 
Produktutvecklingsprojekt är en viktig faktor på både Mekanik- och Elektroniksidan 
med vikterna åtta respektive tio.  Motiveringarna bakom faktorn är snarlika och en 
möjlig orsak till den högre värderingen för Elektronikområdet är att ny teknik utvecklas 
i större grad inom produktutvecklingsprojekt jämfört med Mekanikområdet. FoT-
projekt är en viktig faktor för båda teknikområdena Mekanik och Elektronik, med 
värderingarna tio respektive åtta. Motiveringen är snarlik och skillnaden i värdering kan 
vara att FoT-projekt är mer direkta inom Mekanikavdelningen, medan 
Elektronikavdelningens FoT-projekt ofta skapas via Produktutvecklingsprojekt. 
Samarbete med forskningsinstitut, högskolor, etc. är en viktig faktor med vikterna nio 
respektive åtta för Mekanik- respektive Elektronikområdet, och motiveringarna är 
liknande. Metodik- och processutvecklingsprojekt värderas med en åtta inom 
Elektroniksidan och endast en fyra inom Mekanikområdet. Motiveringarna är snarlika 
och skillnaden i värdering kan bero på att metodik förändras snabbare inom elektronik i 
takt med teknikutvecklingen. Vidareutbildning inom teknik och metodik värderas med 
åtta inom Elektronikavdelningen respektive sex inom Mekanikavdelningen. 
Motiveringarna bakom faktorn är snarlika och en orsak till värderingsskillnaden kan 
vara ett högre behov av vidareutbildning inom Elektronikområdet på grund av den höga 
utvecklingshastigheten inom tekniken. Seminarier, mässor och konferenser värderas 
åtta respektive sju inom teknikområdena Mekanik respektive Elektronik, och 
motiveringarna är snarlika.  Internt samarbete värderas högt på Mekaniksidan med åtta 
och lågt på Elektroniksidan med tre. Motiveringarna är snarlika och det är svårt att 
precisera orsaken till värderingsskillnaden. Möjligtvis samarbetar teknikområde 
Mekanik i större utsträckning med andra områden och avdelningar. Samarbeten med 
underleverantörer, kunder, etc. värderas inom Mekanik- och Elektronikavdelningen 
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med åtta respektive sex. Motiveringen är samma och en orsak till värderingsskillnaden 
är svår att utvärdera. Faktorn Externa kontakter värderas åtta inom Mekaniksidan och 
sju inom Elektroniksidan, med liknande motiveringar.  

6.3. Kunskapsöverföringar 
Företag konkurrerar genom sin förmåga att skapa och använda kunskap. Kunskapen är 
samlad i de anställda, hårdvara, mjukvara och organisationsprocesser. Kärnkompetens 
är den kunskap som skiljer företag sinsemellan. Hantering av denna strategiska kunskap 
bestämmer ett företags förmåga att överleva, anpassa sig och konkurrera. Knowledge 
Management handlar om att uppmana människor att dela kunskap och idéer för att 
skapa värdehöjande produkter (Chase, 1997 i (Leseure & Brookes, 2004)). I motsats till 
fysiska produkter som förfaller när de används, blir kunskap större när den används och 
förfaller när den inte används. Kunskapsöverföring mellan två individer tenderar att 
förbättra kompetensen hos båda och grupparbete tenderar att gemensamt utveckla 
kunskap. Värdeskapandet inom företaget bestäms primärt av överföring av kunskap 
mellan individer och omvandlingen av kunskap från en form till en annan. En del av 
Knowledge Management handlar om spridning av kunskap innanför respektive utanför 
företaget. Detta kan illustreras genom nio kunskapsöverföringar mellan och inom tre 
områden som ett kunskapsföretag är beroende av. De tre områdena är, individuell 
kompetens hos medarbetarna, företagets interna struktur, och omgivande extern struktur 
(Sveiby, 2001). De nio kunskapsöverföringarna finns i de flesta organisationer, men 
ofta saknas ledning av dessa. 

6.3.1. Överblick kunskapsöverföringar 
Vid en översiktlig jämförelse mellan teknikområdena finns en del skillnader i 
identifierade kunskapsöverföringar inom faktorerna. Överföring från individer till intern 
struktur har störst skillnader och synen skiljer sig nästan på hälften av alla faktorer. Vid 
fokus på varje faktor och skillnader inom identifierade kunskapsöverföringar, finns stor 
variation. En del identifierade överföringar inom vissa faktorer är identiska och andra 
skiljer sig helt mellan teknikområdena. I flertalet faktorer är dock skillnaderna små. I 
nedanstående stycke redovisas skillnaderna och likheterna mellan identifierade 
kunskapsöverföringar inom de högst värderade faktorerna i teknikområdena. 

6.3.2. Likheter och skillnader mellan teknikområdena 
Identifierade kunskapsöverföringar inom Produktutvecklingsprojekt är snarlika mellan 
teknikområdena, förutom att även överföringar inom extern struktur samt mellan intern 
och extern struktur identifieras inom Mekanikområdet. Identifierade kunskaps-
överföringar inom faktorn Äldre arbetar med yngre, är snarlika för denna faktor. 
Skillnaden är att respondenten för Mekanik även ser överföringar från intern struktur till 
individer samt inom intern struktur. Synen på kunskapsöverföringar inom Interna 
informella kontakter skiljer sig väsentligt mellan teknikområdena. Den enda överföring 
som finns inom båda områdena är överföring mellan individer, samtidigt som man inte 
finner överföringar från extern struktur till individer eller från intern struktur till 
individer signifikanta. Identifierade kunskapsöverföringar inom Låg personal-
omsättning är samma förutom att även kunskapsöverföringar mellan individer 
identifierats inom Elektronikavdelningen. Samma kunskapsöverföringar inom Byte av 
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arbete inom Saab finns inom teknikområdena med följande undantag. Inom område 
Elektronik finns överföringar mellan individer och från intern till extern struktur, medan 
inom område Mekanik finns överföringar från individer till intern struktur. Synen på 
kunskapsöverföringar inom FoT-projekt skiljer sig på flera punkter. Skillnaden är att 
teknikområde Mekanik identifierar överföringar, från individer till extern struktur, 
mellan individer och intern struktur, inom extern struktur, samt mellan intern och extern 
struktur. Synen på kunskapsöverföringar genom Metodik- och 
processutvecklingsprojekt skiljer sig på flera punkter. Teknikområde Elektronik 
identifierar överföringar, mellan individer, mellan individer och extern struktur, samt 
mellan extern och intern struktur. Identifierade kunskapsöverföringar inom Rekrytering 
är liknande mellan teknikområdena. Dock ser Elektronikavdelningen även överföring 
från extern struktur till individer, och Mekanikavdelningen överföring från individer till 
intern struktur. Kompetensbreddning har samma kunskapsöverföringar inom 
teknikområdena förutom att Mekanikområdet ser en överföring från intern struktur till 
individer. Faktorn Inskolning av nyanställda ger upphov till samma 
kunskapsöverföringar inom teknikområdena, men Elektronikområdet ser även 
överföring från extern struktur till individer. Det samma gäller faktorn Seminarier, 
mässor och konferenser, men här identifierar Elektronikavdelningen istället 
överföringar inom intern struktur. Inom faktorn Internt samarbete identifieras helt olika 
överföringar av teknikområdena. Den enda likheten är att båda inte ser överföring inom 
extern struktur. Samarbeten med underleverantörer, kunder, etc. och Samarbeten med 
forskningsinstitut, högskolor, etc., ger upphov till samma överföringar inom 
teknikområdena, men Mekanikavdelningen ser även en överföring från individer till 
intern struktur. Faktorn Externa kontakter ger upphov till samma kunskapsöverföringar 
inom de båda teknikområdena. 

6.4. Hantering av olika grader av kunskap 
Viktig kunskap som skapas inom projekt kan förloras på grund av att kunskaps-
hanteringen inom organisationen misslyckas. Detta kan ofta leda till onödig aktivitet 
och svag projektprestationsförmåga. Förekomsten av flyktig kunskap försvårar 
kunskapshantering, eftersom metoderna, verktygen och mekanismerna för att hantera 
flyktig kunskap inte nödvändigtvis är de samma som för kärnkunskap. Det finns en risk 
för informationsöverflöd om man vill hantera flyktig kunskap på samma sätt som 
kärnkunskap. Ofta tar ingen hänsyn till vilken grad kunskapen som hanteras ligger på. 
Det finns ett starkt samband mellan goda projektledningsmetoder och att projektteam 
använder goda metoder för kunskapshantering. (Leseure & Brookes, 2004) 
 
Problem som företag ofta stöter på vid kunskapshanteringssystem är, att det finns ofta få 
motiv för anställda att bidra till uppbyggnad av en kollektiv kunskapsbas. Det ägnas inte 
tillräckligt med tid till utvärdering och återkoppling. Utvärdering upplevs ineffektivt då 
det inte ger direkta resultat och tar tid från ”riktigt” arbete. Vid konstruktion av en 
kunskapsbas är det nödvändigt att knyta individer eller grupper som ägare till kunskap 
och detta har visat sig svårt. Problemet med detta bidrar till problem med 
kunskapsöverföringen då det är svårt att avgöra vem som äger kunskapen. Formulering 
av ny kunskap och innovation upplevs alltid som en utmaning till existerande 
kunskapsbas. En nyckelfaktor, när en kunskapsbas byggs upp, blir således att nå en 
strategisk balans mellan stabilitet och innovation. (Leseure & Brookes, 2004) 
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6.4.1. Hantering av kärnkunskap 
Inom både Mekanik- och Elektronikavdelningen finns strategisk kännedom om 
kärnkunskap. Det vill säga att man vet var kunskapen finns och vem som äger den.  
Teknikområdena har någon sorts generisk infrastruktur av pärmar och handböcker i 
bokhyllor eller på intranätet. Den tekniska infrastrukturen består av databaser och 
verktyg. Organisationsstrukturen har virtuella/informella team av stödjande experter. 
Experterna besitter kritisk kunskap, kan bli flaskhalsar och orsakar ”kunskapslathet” i 
viss mån inom Elektronikavdelningen. Båda teknikområdena använder standardformat, 
mallar och procedurer, som finns beskrivna på intranätet. En strategisk balans mellan 
spontanitet och kontroll inom kommunikation identifieras även. De anställda inom 
studerade teknikområden, kan lätt rådfråga en expert i den horisontella 
samarbetskulturen. Både formella och informella sätt förmedlar arv mellan olika 
generationer. Vid rekrytering värderas social kompetens lika högt som teknisk inom 
Elektronikavdelningen och högre inom Mekanikavdelningen, förutsatt att grundkraven 
är uppfyllda. Arbetsmiljön upplevs inom båda teknikområdena som positiv och öppen. 
Det strategiska tänkandet förs nedåt i organisationen främst via samtal. Läromekanismer 
finns i form av projektutvärdering, men båda områdena anser att detta bör ses över och 
urskiljer förbättringspotential. 

6.4.2. Hantering av flyktig kunskap 
Medlemskap i intressegrupper, föreningar, etc. förekommer inom Mekanik-
avdelningen, men är ovanligt inom Elektronikavdelningen. Intranätet och 
verksamhetssystemet fungerar i viss mån som företagsbibliotek när flyktig kunskap, 
som reglementen och teknologiska trender, behövs. Vem-vet-vad-databaser existerar 
inte även om det inte finns några problem att knyta olika kunskaper till olika individer. 
Det finns dock en grovsortering av kompetenser inom organisationsschemat. 
Groupware-system, som förmedlar elektronisk kommunikation mellan grupper, finns i 
form av virtuella grupprum på intranätet. Inom verksamhetssystemet finns även 
procedurer och modeller som underlättar att reglementen följs. En ”medverka-för-att-få-
erkännande-kultur” finns inom båda teknikområdena och lyfter fram kunskapsbärarna, 
istället för att glömma dem när kunskapen inhämtats. Formella aktiviteter för att bevara 
existerande kultur saknas. Och samarbeten i värdekedjan finns med leverantörer, som 
kan fungera som källa för flyktig kunskap. 

6.4.3. Likheter och skillnader mellan teknikområdena 
Skillnaderna mellan de studerade teknikområdena är små och likheterna många, inom 
hantering av olika grader av kunskap. Inom Elektronikområdet fanns en viss mån av 
”kunskapslathet” inom kärnkunskap eftersom experterna ofta finns tillhands och kan 
lösa problem. Inom Mekanikområdet förekommer medlemskap i olika föreningar och 
intressegrupper som kan vara en källa till flyktig kunskap. Generellt sett kan det vara av 
intresse att titta närmare på projektutvärderingarna för att öka den långsiktiga 
effektiviteten. Experternas roll kan också vara av intresse för att förbättra hanteringen 
av kärnkunskap. Vem-vet-vad-databaser kan underlätta om det inte är klart var kunskap 
kan hämtas och kan underlätta andra aktiviteter genom vad-vet-vem-funktionen. 
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7. Slutsatser 
Detta kapitel redovisar de slutsatser författaren gör utifrån analysen och försöker 
besvara studiens forskningsfrågor. De viktigaste faktorerna som bevarar och utvecklar 
befintlig respektive ny teknologi klargörs för respektive teknikområde. 
 
Teknologibaserad innovation är en nyckel till framgång enligt tidigare forskning. 
Kartläggningen av faktorerna i denna studie hjälper till att effektivt utnyttja och 
utveckla befintlig och ny teknologi. 
 

1. Vilka faktorer bevarar intern befintlig teknologi? 
De viktigaste faktorerna som bevarar intern befintlig teknologi inom båda 
teknikområdena är, Produktutvecklingsprojekt och Äldre arbetar med yngre. Inom 
teknikområde Mekanik är dessutom faktorn Interna informella kontakter, viktig. Och 
inom teknikområde Elektronik är även faktorerna, Låg personalomsättning och Byte av 
arbete inom Saab, viktiga. 
 

2. Vilka faktorer utvecklar intern befintlig teknologi? 
De viktigaste faktorerna som utvecklar intern befintlig teknologi inom båda 
teknikområdena är, Produktutvecklingsprojekt, Äldre arbetar med yngre, Rekrytering, 
samt Seminarier mässor och konferenser. Inom teknikområde Mekanik är även 
faktorerna, Kompetensbreddning, Inskolning av nyanställda, Internt samarbete, 
Samarbete med underleverantörer och partners, samt Externa kontakter, viktiga. Inom 
teknikområde Elektronik är även faktorerna, Metodik- och processutvecklingsprojekt 
Vidareutbildning av medarbetare inom teknik och metodik, viktiga. 
 

3. Vilka faktorer  utvecklar ny teknologi? 
De viktigaste faktorerna som utvecklar ny teknologi inom båda teknikområdena är, 
Produktutvecklingsprojekt, FoT-projekt, och Samarbeten med forskningsinstitut, 
högskolor, etc. Inom teknikområde Mekanik är även faktorerna, Internt samarbete, 
Samarbete med leverantörer och partners, Externa kontakter, samt Seminarier mässor 
och konferenser, viktiga. Inom teknikområde Elektronik är även faktorerna, Metodik- 
och processutvecklingsprojekt, samt Vidareutbildning inom ny teknik och ny metodik, 
viktiga. 
 
Analysen av de viktigaste faktorerna visar att det finns en del skillnader mellan 
teknikområdena Mekanik och Elektronik. Vid en överblick av samtliga faktorer visar 
studien inte helt oväntat, att teknikområde Mekanik fokuserar relativt sett mer på 
befintlig teknik, medan teknikområde Elektronik fokuserar mer på ny teknik. Jag anser 
att den naturliga förklaringen till detta, är skillnaden i mognadsgrad hos teknologierna 
inom respektive teknikområde. Många av skillnaderna, vid fokus på de viktigaste 
faktorerna, kan förklaras genom teknikområdenas olika karakteristika. En trolig orsak 
till skillnaderna som inte förklaras genom teknikområdenas karakteristika, är differenser 
inom vad individer uppfattar som viktigt inom respektive avdelning. En annan orsak 
kan vara olikheter mellan respondenternas uppfattning av verkligheten och verkligheten, 
men denna andel anser jag vara liten. 
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Analysen visar även en del likheter mellan teknikområdena. Många av dessa likheter 
finns troligtvis även inom andra teknikområden utöver Mekanik och Elektronik. Några 
generella slutsatser om faktorerna även är aktuella på liknande företag vågar författaren 
inte dra, men kan vara intressanta att studera i framtida studier. Sannolikt finns det även 
fler faktorer som denna studie inte identifierat och en kategorisering av identifierade 
faktorer skulle kunna hjälpa identifiering av fler faktorer i fortsatta studier. 
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8. Slutdiskussion 
Detta kapitel beskriver de slutsatser från analysen, inom kunskapsöverföringar och 
hantering av olika grader av kunskap, som inte explicit berör studiens syfte. Vidare 
nämns några förslag på fortsatt forskning. 

8.1. Kunskapsöverföringar 
Många av de identifierade faktorerna som bevarar och utvecklar teknologi, grundas på 
överföringar av kunskap om teknik. Dessa kunskapsöverföringar illustreras med nio 
överföringar mellan och inom, individuell kompetens, intern struktur och extern 
struktur. Vid en generell överblick av alla faktorer och identifierade kunskaps-
överföringar inom dessa, finns flera skillnader och likheter mellan teknikområdena. 
Flest skillnader finns inom kunskapsöverföringen Från individer till intern struktur. 
Inom de viktigaste faktorerna är skillnaden i urskiljda kunskapsöverföringar mellan 
teknikområdena störst inom, FoT-projekt, Interna informella kontakter, Internt 
samarbete, samt Metodik- och processutvecklingsprojekt. En del av dessa skillnader kan 
sannolikt förklaras av olikheter i karakteristika mellan teknikområdena. Jag antar dock 
att större delen av skillnaderna beror på olika uppfattning av de nio kunskaps-
överföringarna. Det är tydligt att respondenterna inte är vana vid att tänka i dessa 
tankebanor och att en generell uppfattning om olika kunskapsöverföringar ofta saknas. 
Fortsatta studier inom detta kan därav vara av intresse. 

8.2. Grader av kunskap 
Olika grader av kunskap försvårar kunskapshantering, då olika grader av kunskap ofta 
inte kan hanteras på samma sätt. Insikt inom vilken nivå kunskap ligger på är således 
viktigt. Ofta finns ett samband mellan goda projektledningsmetoder och goda 
kunskapshanteringsmetoder. 
 
Även om det inte finns något formellt kunskapshanteringssystem utöver 
projektutvärderingarna, är likheterna mellan teknikområdena många. Experternas roll 
inom Elektronikavdelningen kan orsaka ”kunskapslathet” bland övriga personalen och 
kan vara intressant att studera närmare. Teknikområdena har identifierat att 
projektutvärderingarna inte fungerar fulländat. Orsaken anses ofta vara att utvärderingen 
stjäl effektiv tid från andra arbeten. Andra tänkbara orsaker kan enligt mig vara en brist 
på förståelse för olika grader av kunskap hos projektmedlemmarna, eller att 
projektmedlemmarna saknar insikt i de långsiktiga fördelarna med projektutvärdering. 
Jag identifierar dock goda förutsättningar i övrigt, om skapandet av ett formellt 
kunskapshanteringssystem blir aktuellt i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Mekanik Värdering faktorer 

 



- Bilagor - 
 

 
 
 -b-

Bilaga 2, Mekanik Motivering faktorer 
Motivering till faktorer som bevarar befintlig teknologi i företaget: 

 Produktutvecklingsprojekt: Bevarar teknik eftersom kunskapen om tekniken 
används aktivt inom arbetet. Många nya koncept bygger på vidareutveckling av 
befintliga projekt. 

 FoT-projekt: Bevarar teknik eftersom kunskap om befintlig basteknik används 
aktivt inom arbetet. 

 Metodik- och processutvecklingsprojekt: Bevarar teknik eftersom kunskapen om 
basmetodik används aktivt inom arbetet. Baskunskaper ändras sällan. 

 Rekrytering: Personer med liknande teknisk kunskap är nödvändig för 
kontinuerligt ha kunskapsbärare. De nyanställda lärs upp inom befintlig teknik. 

 Äldre arbetar med yngre: Överföring av teknikkunskap minimerar risken att den 
ska försvinna. 

 Kompetensbreddning: Överföring av teknikkunskap till fler minimerar risken att 
den ska försvinna. 

 Inskolning av nyanställda: Överföring av teknikkunskap till nyanställda. 
 Utbildning inom verksamhetssystem: Underlättar spridning av teknikkunskap till 

fler. 
 Vidareutbildning inom teknik: Överföring och breddning av teknikkompetens. 
 Seminarier, mässor och konferenser: Breddning av teknikkompetens. 
 Personaltidning: Fungerar som kunskapsbank och breddar teknisk kompetens. 
 Låg Personalomsättning: Kunskap försvinner inte med anställda som försvinner, 

teknikkompetens bibehålls. 
 Konsulter: Fler jobbar med befintlig teknik, breddning av teknisk kompetens. 
 Interna informella kontakter: Teknikkunskapsöverföring mellan personal. 
 Interna formella möten: Teknikkunskapsspridning och -överföring mellan 

personal. 
 Lokaler och geografisk spridning: Möjliggör interna möten och kontakter, kan 

underlätta eller försvåra teknikspridning. 
 Teknikgrupp (informationsspridning): Sprider och breddar information och 

kompetens om befintlig teknik, speciellt mellan orterna. 
 Studiebesök inom företaget: Kunskapsöverföring, -spridning och -breddning 

mellan anställda på två orter. 
 Databaser: Kunskapsbank, underlättar inhämtning av information om befintlig 

teknik. 
 Internt samarbete: Sprider kunskap till individer inom andra teknikområden och 

affärsenheter. 
 Samarbete med underleverantörer, partners, etc.: Kunskapsöverföring av 

befintlig teknik mellan extern och intern part. 
 Samarbete med forskningsinstitut, högskolor, etc.: Kunskapsöverföring av 

befintlig teknik mellan extern och intern part. 
 Externa kontakter (nätverk): Kunskapsöverföring av befintlig teknik mellan 

extern och intern part. 
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Motivering till faktorer som utvecklar befintlig teknologi i företaget: 
 Produktutvecklingsprojekt: Vidareutveckling av befintliga produkter kräver 

arbete med vidareutveckling av befintlig teknik. 
 FoT-projekt (internt eller externt finansierade): Arbete med utveckling av 

befintlig teknik, kan vara nya kombinationer av befintlig teknik eller 
vidareutveckling av teknik. 

 Metodik- och processutvecklingsprojekt: Bra metodik underlättar arbete inom 
utveckling. 

 Rekrytering: Nya individer med ny kunskap utvecklar och ifrågasätter befintlig 
teknik, nya personer har nya infallsvinklar, nytt tänkesätt som kan befrukta 
befintlig teknik med nya idéer. 

 Äldre arbetar med yngre: Två olika nivåer av kunskap möts och utvecklas, t ex 
yngre ger nya infallsvinklar på befintlig teknik. 

 Kompetensbreddning: Olika nivåer av kunskap möts och utvecklas, skapar nya 
infallsvinklar. 

 Inskolning av nyanställda: Nya individer med ny kunskap utvecklar och 
ifrågasätter befintlig teknik, nya personer har nya infallsvinklar, nytt tänkesätt 
som kan befrukta befintlig teknik med nya idéer. 

 Utbildning inom verksamhetssystem: Underlättar individernas möjlighet att 
koncentrera sig på vidareutveckling av teknik. 

 Utbildning inom ledarskap: Bra ledarskap underlättar kunskapsöverföring 
mellan individer. 

 Vidareutbildning inom teknik: Skapar nya infallsvinklar. 
 Seminarier, mässor och konferenser: Utvecklar befintlig kunskap hos individer 

och skapar nya infallsvinklar. 
 Personaltidning: Sprider kunskap om utveckling inom teknik och skapar nya 

infallsvinklar. 
 Personallån inom Saab: Nya individer med ny kunskap utvecklar och 

ifrågasätter befintlig teknik, nya personer har nya infallsvinklar, nytt tänkesätt 
som kan befrukta befintlig teknik med nya idéer. 

 Låg personalomsättning: Upplärningssträcka inom befintlig teknik undviks och 
utveckling underlättas. 

 Byte av arbete inom Saab: Nya individer med ny kunskap utvecklar och 
ifrågasätter befintlig teknik, nya personer har nya infallsvinklar, nytt tänkesätt 
som kan befrukta befintlig teknik med nya idéer. 

 Konsulter: Nya individer med ny kunskap utvecklar och ifrågasätter befintlig 
teknik, nya personer har nya infallsvinklar, nytt tänkesätt som kan befrukta 
befintlig teknik med nya idéer. 

 Interna informella kontakter: Diskussioner om utveckling, problem och 
lösningar, ger teknikspridning samt nya infallsvinklar. 

 Interna formella möten: Diskussioner om utveckling, problem och lösningar, ger 
teknikspridning samt nya infallsvinklar. 

 Lokaler och geografisk spridning: Möjliggör möten och kontakter, nära 
geografisk kontakt underlättar kreativt tänkande. 

 Teknikgrupp (informationsspridning): Spridning av information kring teknik-
utveckling ger nya infallsvinklar. 
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 Studiebesök inom företaget: Olika varianter av kunskap möts och utvecklas ger 
nya infallsvinklar. 

 Databaser: Kunskapskälla, ger ny kunskap som kan appliceras på befintlig 
teknik och medför en vidareutveckling. 

 Internt samarbete: Kunskaper från andra områden påverkar utvecklingen, 
kunskapsöverföring kan ge nya tänkesätt angående befintlig teknik. 

 Samarbete med underleverantörer, partners, etc.: Kunskapsöverföring kan ge 
nya tänkesätt angående befintlig teknik. 

 Samarbete med forskningsinstitut, högskolor, etc.: Kunskapskälla, 
kunskapsöverföring kan ge nya tänkesätt angående befintlig teknik. 

 Externa kontakter (nätverk): Diskussioner om utveckling, problem och 
lösningar, kunskapsöverföring kan ge nya tänkesätt angående befintlig teknik. 

 
Motivering till faktorer som utvecklar ny teknologi: 

 Produktutvecklingsprojekt: Arbete med implementering av ny teknik, som regel 
finns ett inslag av helt ny teknik som utvecklas och realiseras. 

 FoT-projekt (internt eller externt finansierade): Arbete med utveckling av ny 
teknik och studerar möjligheten att realisera helt ny teknik. 

 Metodik- och processutvecklingsprojekt: Arbete med utveckling av metoder 
som underlättar utvecklingsarbete av ny teknik. 

 Rekrytering: Anställning av personal med kunskaper inom ny teknik. 
 Utbildning inom ledarskap: Bra ledarskap underlättar ett kreativt arbetsklimat. 
 Vidareutbildning inom teknik: Kunskapsinhämtning och vidareutbildning inom 

ny teknik. 
 Seminarier, mässor och konferenser: Kunskapsinhämtning och vidareutbildning 

inom ny teknik. 
 Personaltidning: Informationsspridning och vidareutbildning inom ny teknik. 
 Interna informella kontakter: Kreativa diskussioner kring ny teknik, kan skapa 

ny teknik. 
 Lokaler och geografisk spridning: Möjliggör möten och kontakter, närhet 

underlättar kreativa och informella möten. 
 Internt samarbete: Nya kunskaper från andra områden påverkar utvecklingen, 

kunskapsöverföring och kreativa möten. 
 Samarbete med underleverantörer, partners, etc.: Källa till ny teknik, 

kunskapsöverföring av ny teknik. 
 Samarbete med forskningsinstitut, högskolor, etc.: Källa till ny teknik, 

kunskapsöverföring av ny teknik. 
 Externa kontakter (nätverk): Diskussioner kring ny teknik, kunskapsöverföring 

av ny teknik. 
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Bilaga 3, Mekanik Kunskapsöverföringar  
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Bilaga 4, Elektronik Värdering faktorer 
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Bilaga 5, Elektronik Motivering faktorer 
Motivering till faktorer som bevarar befintlig teknologi i företaget: 

 Produktutvecklingsprojekt: Befintlig teknologi används. 
 Äldre arbetar med yngre: Äldre har kompetens som överförs till yngre. 
 Kompetensbreddning: Befintlig teknik sprids till fler. 
 Inskolning av nyanställda: Äldre har kompetens som överförs till yngre. 
 Utbildning inom verksamhetssystem: Verksamhetssystemet baseras på befintlig 

teknik. 
 Personallån inom Saab Bofors Dynamics: Överföring av teknik mellan 

individer. 
 Låg personalomsättning: Personal försvinner inte med kompetensen. 
 Byte av arbete inom Saab: Ger större bas av befintlig teknik. 
 Konsulter: Överföring av teknikkompetens mellan individer. 
 Lokaler och geografisk spridning: Möjliggör exempelvis fikasnack. 
 Studiebesök inom företaget: Överföring av teknikkompetens mellan individer. 
 Databaser: Kunskapsbank med bland annat komponentdata och ”Application 

notes” (beskrivningar av uppbyggnad och kretslösningar). 
 Internt Samarbete: Överföring av teknikkompetens mellan individer. 

 
Motivering till faktorer som utvecklar befintlig teknologi i företaget: 

 Produktutvecklingsprojekt: Nya projekt kan behöva utveckla befintlig teknik. 
 Metodik- och processutvecklingsprojekt: Nya projekt ger successiv utveckling 

av befintlig teknik. 
 Rekrytering: Yngre kommer med nya idéer om utveckling av befintlig teknik. 
 Äldre arbetar med yngre: Yngre kommer med nya idéer om utveckling av 

befintlig teknik. 
 Vidareutbildning inom teknik och metodik: Ger ny teknik som kan utveckla 

befintlig teknik. 
 Seminarier, mässor och konferenser: Ger idéer om hur befintlig teknik kan 

utvecklas. 
 Personaltidning: Artiklar ger idéer om hur befintlig teknik kan utvecklas. 
 Personallån inom Saab Bofors Dynamics: Ger ny teknik från de som lånas in. 
 Byte av arbete inom Saab: Utbyte av teknik mellan individer ger idéer och 

intryck som ger utveckling av befintlig teknik. 
 Konsulter: Ger ny teknik som kan utveckla befintlig. 
 Interna informella kontakter: Diskussion om teknikutveckling ger nya idéer om 

vidareutveckling av befintlig teknik. 
 Interna formella möten: Diskussion om teknikutveckling ger nya idéer om 

vidareutveckling av befintlig teknik. 
 Lokaler och geografisk spridning: Placering av personal så teknologin sprids 

genom informella diskussioner. 
 Metodik/teknikgrupp (informationsspridning): Sprider ny teknik som kan 

utveckla befintlig teknik. 
 Studiebesök inom företaget: Kan ge idéer om hur befintlig teknik kan utvecklas. 
 Databaser: ”Application notes” och interna databaser om exempelvis nya 

komponenter, utvecklar befintlig teknik med ny information. 
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 Internt Samarbete: Utbyte av teknik mellan individer ger idéer och intryck som 
ger utveckling av befintlig teknik. 

 Samarbete med underleverantörer, partners, etc.: ny teknik som kan utveckla 
befintlig. 

 Externa kontakter (nätverk): Inhämtning av idéer kan ge utveckling av befintlig 
teknik. 

 
Motivering till faktorer som utvecklar ny teknologi: 

 Produktutvecklingsprojekt: Nya projekt kan behöva ny teknik för att kunna 
realisera funktionen. 

 FoT-projekt (internt eller externt finansierade): Plocka in och testa ny teknologi. 
 Metodik- och processutvecklingsprojekt: Ny metodik kan behövas för ny teknik. 

Nya processer kan ge ny teknik. 
 Rekrytering: Behöver rekrytera personer med kompetens inom ny teknik. 
 Kompetensbreddning: Individer med ny kompetens sprider kunskapen vidare. 
 Vidareutbildning inom teknik och metodik: Kurser om ny teknik. 
 Seminarier, mässor och konferenser: Leta efter, värdera och ta hand om ny 

teknik. 
 Personaltidning: Artiklar om ny teknik. 
 Personallån inom Saab Bofors Dynamics: Personer som lånas in har kunskap 

inom ny teknik som sprids inom Saab Bofors Dynamics. 
 Konsulter: Personer som tas in har kunskap inom ny teknik som sprids inom 

Saab Bofors Dynamics. 
 Interna informella kontakter: Tips och lösningar vid fikat eller i korridoren 

angående ny teknik. 
 Interna formella möten: Redovisning av ny teknik som kan användas. 
 Lokaler och geografisk spridning: Möjliggör tips och lösningar vid fikat eller i 

korridoren angående ny teknik. 
 Metodik/teknikgrupp (informationsspridning): Avsikten med gruppen är att ta in 

ny teknik. 
 Studiebesök inom företaget: Inhämtar idéer och hur andra har använt ny teknik. 
 Databaser: Intranät med bland annat ”application notes”, extranät eller Internet 

med exempelvis komponentdatabaser från leverantörer, är källor till ny teknik. 
 Internt Samarbete: Kunskap inom ny teknik sprids inom Saab Bofors Dynamics. 
 Samarbete med underleverantörer, partners, etc.: Kunskap inom ny teknik 

sprids. 
 Samarbete med forskningsinstitut, högskolor, etc.: Kunskap inom ny teknik 

sprids. 
 Externa kontakter (nätverk): Hjälper med val och tillgänglighet, någon att 

diskutera ny teknik med. 
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