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Sammanfattning 
 
Dagens konkurrensutsatta miljö gör det nödvändigt för företag och andra organisationer att 

nyttja de resurser som finns tillgängliga inom organisationen på bästa sätt. En viktig aspekt i 

arbetet med att finna konkurrensfördelar är att ta till vara och samordna den samlade 

kunskapen hos personalen. Ett begrepp som man allt oftare träffar på inom organiserandet av 

kunskap är Centre of Excellence, eller kompetenscentrum. Det finns dock ingen entydig 

innebörd av detta begrepp, och det förekommer i flera olika sammanhang, på skilda nivåer - 

som delar av stora företagskoncerner - som arbetsform i samarbete mellan myndighet, 

högskola och industri – som statusgaranti för individ- eller gruppbaserad kompetens. 

 

Uppsatsens syfte är att  undersöka begreppet Centre of Excellence (kompetenscentrum) inom 

de två senare områdena. Existerar det uttalade strategier med syftet att organisera 

kunskapsresurser där centrumbildningar är ett centralt tema, och har dessa avgränsade 

organisatoriska enheter med uttalade anspråk på det excellenta särpräglande drag? Är detta 

möjligtvis ett av de Knowledge Management intitiativ som nu ligger i ropet eller är det bara 

en logotyp? Symboliken och anspråken på det excellenta har tillhört de centrala 

frågeställningarna. Undersökningen har genomförts genom djupintervjuer med personer från 

4 olika verksamheter - 3 stycken industriföretag, ABB CR, Scania och Saab AB, samt ett 

akademiskt kompetenscentrum, EKC vid KTH - varefter materialet sammanställts och 

utvärderats.  

 

De främsta slutsatserna är att förekomsten av Centre of Excellence i dess bemärkelse som en 

avgränsad organisatorisk enhet är begränsad inom industrin. Beträffande symbolik och 

anspråk på det excellenta tyder mycket på att anspelningar på det kunskapsintensiva är svåra 

att uttryckligen använda och dra nytta av. Det är dessutom tydligt att man inte vill avgränsa 

funktioner från varandra alltför mycket eftersom styrning och inflytande kan bli lidande, utan 

man eftersträvar hellre en integration av kunskapsresurserna, vilket i vissa fall representerats 

av uttalade initiativ kring organisering av kunskap såsom praktikbaserade gemenskaper. 

Individuella excellence-centrum, eller specialistfunktioner, är dock vanligt förekommande 

inom industrin. Dessa positioner representerar ofta ett alternativ till den traditionella 

karriärvägen som ledare. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Att bedriva affärsverksamheter i en global miljö med hög konkurrens kräver ett allt större 
fokus mot att finna konkurrensfördelar. Att konkurrera med kunskap i någon form har blivit 
en allt viktigare del för de företag som vill hävda sig i en konkurrenutsatt miljö. Att 
kontinuerligt skapa och upprätthålla kunskap har därför blivit en essentiell del av 
verksamheten för alla kunskapsintensiva organisationer. Även om det fortfarande är viktigt 
att fokusera starkt på slutprodukterna, måste denna syn kompletteras med en lika uttalad 
fokusering på nyckelkompetenserna. (Hamel & Prahalad, 1994) 
 
Inom ämnesområdena organisation och management uppstår kontinuerligt nya 
begreppsbilder, termer och synsätt kring hur företag och andra verksamheter skall bedriva sitt 
arbete och utvecklas för att förbättra sina resultat. Ett på senare år vanligt förekommande 
begrepp i mediala sammanhang och PR-kommunikation som relaterar till kunskap är termen 
kompetenscentrum, eller som det ofta benämns; Centre of Excellence (CoE). Exempel på 
bruk av detta begrepp kan återfinnas i flera olika typer sammanhang där den gemensamma 
nämnaren är fokus på det kunskapsintensiva, särskilt vanligt förekommande förefaller det 
vara i verksamheter där forskning och utveckling (FoU) har en framträdande roll. 
 
I praktiken tar detta sig uttryck på olika nivåer i vitt skilda verksamheter, privata såväl som 
offentliga. Hos stora globala industrikoncerner kan begreppet representeras av hela 
dotterbolag med uttalade roller som excellenta miljöer. Men även inom dessa dotterbolag kan 
det på lägre organisatorisk nivå existera gruppbaserade eller individuella excellcence-
centrum. Undertecknad har själv genom praktik i industrin uppmärksammat detta i form av så 
kallade ”Expert Advisor” positioner vilket i det sammanhanget syftade till omfattande 
kunskap och erfarenhet inom ett specifikt teknologiområde. Ett speciellt uttalat anspråk på 
det excellenta, eller kunskapsintensiva finner man dock inom de akademiska 
centrumbildningarna. Dessa är ofta initierade på initiativ av högskola och myndighet inom 
forskningsområden som för myndighet, industri och högskola anses som prioriterat. 
Kompetenscentrumen utgör ofta delar av ett nätverk där även industrin har en viktig roll. 
 
Att centrumbildningar med avseende på kunskap verkligen är en rådande trend finner man 
flertalet indikationer på. Exempelvis beskriver SIF i en rapport från enheten för strategisk 
utveckling ”10 trender i industrin”. Med trender menar de ”en utvecklingsriktning i en 
befintlig företeelse eller en förväntad förändring i omgivningen”. En viktig trend beskrivs 
vara den lokala anpassning som globala företag genomgår. SIF menar att företag satsar på 
lokal närvaro, nära samarbete och kundanpassning för att kunna konkurrera om kunderna 
samtidigt som stordrift och samordning på global nivå ses som nödvändigt. Som ett led i 
denna önskan att uppnå stordriftsfördelar sker specialiseringar inom koncerner där ett Center 
of Excellence skapas genom att en enhet eller ett dotterbolag bidrar med en speciell 
kompetens. Verksamhet med denna status skapar ett beroende från resten av koncernen och 
enheter med denna karaktär drar till sig investeringar och satsningar av olika slag. 
(www.sif.se, maj 2004) 
 
Furu (2000) beskriver dotterbolag inom multinationella koncerner som en värdefull källa till 
kunskap och kompetens. Utgångspunkten är fenomenet att utländska dotterbolag har intagit 
nya roller inom de multinationella koncernerna, eller blivit utnämnda eller givna statusen som 
ett Centre of Excellence. Furu menar att omvälvande förändringar inom organisationers 
fysiska struktur från funktionella och divisionaliserade strukturer till komplexa matris- och 
projektorganisationer har flyttat det strategiska fokuset mot skapande, utveckling, 
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anskaffning och överföring av kunskap. De dotterbolag som kan bidra med dessa egenskaper 
har titulerats Centers of Excellence. 
 
Intrycket är att centrumbildningar är en rådande trend, och en intressant aspekt kring detta är 
den utbredda kommunikationen kring dessa centrumbildningar, deras närvaro är påtaglig i 
flera sammahang, väl uttalad och noggrant beskriven. Hur, var och på vems inititativ dessa 
initieras skiljer sig dock och är beroende av sammanhanget. Ett särskilt uttalat och väl 
beskrivet anspråk det excellenta finner man i de centrumbildningar (starka forskningsmiljöer) 
som det senste decenniet drivits fram hos högskolorna. Som nämnts ovan sker detta i Sverige 
på initiativ av den statliga myndigheten VINNOVA, som inrättar akademiska 
kompetenscentrum i samarbete med industrin.  
 
VINNOVA har som uppgift ”att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva 
innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning”. VINNOVA menar att 
kompetenscentrum är en form för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet samt 
universitet, forskningsinstitut och andra forskningsutförande organisationer. En grundtanke är 
att utveckla högskolan och andra forskningsutförande organ som forskningsresurs för 
näringsliv och offentlig verksamhet. På detta sätt stärks länken mellan främst högskolans 
forskning och andra aktörers FoU, som är särskilt betydelsefull i innovationssystemen i 
Sverige. (www.vinnova.se) 
 
För närvarande finns 28 kompetenscentrum vilka initierades och startades av NUTEK 1995. 
VINNOVA övertog 1 januari 2001 ansvaret för programmet från NUTEK. VINNOVA 
samverkar med Energimyndigheten i genomförandet av programmet. 
Forskningsverksamheten utvecklas och finansieras etappvis genom avtal mellan en högskola, 
ett antal företag och VINNOVA eller Energimyndigheten. Inför beslut om ny etapp 
utvärderas centrumen med hjälp av internationell expertis. Som en del i VINNOVAs 
ambitioner att utveckla starka forsknings- och innovationsmiljöer inom tillväxtområdena 
genomförs nu ytterligare satsningar på en ny generation kompetenscentrum, VINN 
Excellence Center, utöver de nuvarande. (Ibid.) 
 
De från myndighet angivna syftena med dessa satsningar kan betraktas som självklara 
argument för att förbättra förutsättningarna för en hållbar utveckling. Men vad är det som 
skiljer dessa från tidigare genomförda satsningar på en hållbar utveckling? Är det möjligtvis 
så att den valda arbetsformen, bedriven i en uttalat excellent miljö, är utmärkande på något 
sätt? Vidare, vilka resultat ger just den här typen av arbetsform, och varför har den valts? 
 
Det finns uppenbarligen olika dimensioner av begreppet excellenta miljöer och därmed också 
olika innebörder och syften med upprättandet av sådana. Om man ser bortom de akademiska 
kompetenscentrumen och de tillhörande nätverken med industri och myndighet, hur har 
industrin organiserat sina kunskapsresurser för att maximera resultatet av sina verksamheter 
och är centrumbildningar med avseende på kunskap en vedertagen och utbredd strategi? 
Finns det varianter på kompetenscentrum inom industrin i Sverige som skiljer sig från de 
akademiska och vad innebär i så fall en organisering i form av centrumbildningar eller andra 
former av nyckelkompetenser i praktiken, är detta möjligtvis en del av det som betecknas 
Knowledge Management (KM), att ta tillvara och orkestrera kunskap?  
 
Den bild av kompetenscentrum (CoE) som återgivits här är bred och mångtydig. Begreppet 
förekommer på olika nivåer i skilda sammanhang – som delar av stora företagskoncerner - 
som arbetsform i samarbete mellan myndighet, högskola och industri – som statusgaranti för 
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individ- eller gruppbaserad kompetens . En mängd frågor kring skilda aspekter reses enkelt. 
Denna studie ämnar inte undersöka innebörden av begreppet CoE på en koncernstrategisk 
nivå, hur eller varför dotterbolag erhåller statusen som ett CoE. Inte heller är ambitionen att 
undersöka ursprunget till VINNOVAs satsningar på kompetenscentrum eller dessa 
satsningars övergripande mål och syften för de respektive aktörerna i detta samarbete. I fokus 
ligger istället karaktären på den arbetsform som utgör ett kompetenscentrum och innebörden i 
det excellenta.  
 
Termen kompetenscentrum eller CoE inrymmer ett tydligt anspråk på kunskap. Är dessa 
centrumbildningar med avseende på kunskap ett koncentrat av organisationens främsta 
förmågor, eller är det en medveten kommunikationsstrategi i syfte att väcka intresse hos 
interna och externa intressenter , en marknadsföringskomponent, eller både och? Kan det 
möjligtvis vara så att människor tilltalas av det excellenta, och att detta potentiella 
symbolvärde gör det till något man vill förknippas med? 
 
Centrumbildningar med avseende på kunskap är numer vanligt förekommande på 
högskolorna. Finns det specifika drag i den arbetsformen som skiljer den från traditionella 
organisationsformer? Vidare, i vilken utsträckning förekommer motsvarande strukturer inom 
industrin, existerar det uttalade strategier med syftet att orkestrera kunskapsresurser där 
centrumbildningar är ett centralt tema?  
 
Denna studie undersöker vad som utmärker dessa excellence-centrum. Symboliken och 
anspråken på det excellenta tillhör de centrala frågeställningarna. Ambitionen är också att 
undersöka förekomsten av och synen på kompetenscentrum som arbetsform inom industrin. 
Med detta avses förekomsten av organisatoriskt avgränsade delar, på grupp- eller 
indidvidnivå, inom en affärsenhet som har ett uttalat anspråk på det excellenta. Vilken 
funktion har dessa centrumbildningar, utgör de en kraftsamling för att uppnå ett speciellt mål 
eller har de en stödfunktion? Och vari ligger det excellenta, är det individen eller gruppen 
som sådan som skiljer sig från den övriga organisationen? Finns det möjligtvis ytterliggare 
komponenter med i bilden som driver fram de uttalat excellenta grupperingarna, såsom 
marknadsföring? Eller går det möjligtvis att knyta detta till begreppet lärande organisationer? 
 
1.2 Syfte 
I denna studie undersöks innebörden av den arbetsform eller den symbolik som representeras 
av excellenta grupperingar med avseende på kunskap. Genom djupintervjuer med 
representanter från högskola och industri är syftet med denna studie att undersöka om 
avgränsade organisatoriska enheter med uttalade anspråk på det excellenta har särpräglande 
drag. Ambitionen är att undersöka fenomenet i organisationer som är kunskapsintensiva med 
avseende på teknologi. Den empiriska undersökningen omfattar 3 företag tillhörande 
verkstadsindustrin samt en akademisk verksamhet som i sitt arbete är knutet till 
verkstadsindustrin. Studien söker finna huvuddragen i hur dessa uttalat excellenta 
centrumbildningar bedrivs, deras bakomliggande syfte, och relationen till rådande 
teoribildning inom organisation och Knowledge Management. 
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2 Metod 
Det följande avsnittet redogör för den metodik som nyttjats i denna studie. Överväganden 
kring val av detta presenteras, med diskussion kring relevanta aspekter för ämnet. Även val 
av metod och källor för datainsamling presenteras. Ämnesområdet i denna studie är ett för 
författaren förhållandevis nytt och outforskat område. Ämnet som sådant är dock ur flera 
aspekter, andra än de som ämnas lyftas fram här, behandlat i andra studier utförda på annat 
håll. 
 
2.1 Induktiv eller deduktiv ansats 
Möjligheten att närma sig ett undersökningsämne förutsättningslöst och utan förförståelse får 
nog hållas som omöjligt. Graden av kunskap om ämnet som studenten eller forskaren innehar 
har en avgörande betydelse för vilken utgångspunkt som bör väljas och vilken typ av 
undersökning som skall bedrivas inom ramen för det ämnesområde som skall behandlas. 
 
Teorier är ett centralt begrepp i allt vetenskapligt arbete. Enligt Bjereld är teorier utsagor som 
strävar mot att förklara olika fenomens korrelation till varandra. Utvecklandet av teorier 
genom empirisk forskning kan göras genom främst två metoder; induktion eller deduktion. 
(Bjereld et al, 1999).  
 
Utgångspunkten för den deduktiva principen är en fast förståelseram. Med en deduktiv 
forskningsprocess menas att testbara hypoteser härleds från abstrakta teorier. Således, att 
deducera en hypotes från en teori innebär att forskaren härleder ett antagande som är 
empiriskt testbart, ett antagande som alltså utgör basen för forskarens studie av verkligheten. 
En deduktiv studie utgår därför från en eller flera teorier och arbetar i enlighet med några 
specifika regler bort från teorierna mot en empiriskt kopplad slutsats (Andersen, 1994). 
 
Induktion innefattar genereringen av nya teorier grundade på faktiska empiriska data vilket 
kan innebära att befintliga teorier utmanas eller ifrågasätts. Begreppet induktion innefattar 
också att skapa teorier inom områden där det saknas användbara teoretiska utsagor om 
relationen mellan olika fenomen. I centrum står de naturvetenskapliga idealen, då empiriska 
fakta samlas in genom noggrant planerade och utförda experiment eller andra former av 
observation. Analys av detta material med hjälp av induktiva slutsatser skall därefter leda till 
välgrundade och sanna teorier (Ibid.). 
 
Studiet av det organisatoriska fenomenet Centers of Excellence tar i detta arbete sin 
utgångspunkt i en vag förförståelse av ämnet, där de väsentligaste intrycken som tidigare 
inhämtats består av direkta erfarenheter från företag eller den kommunikation  kring dessa 
excellenta miljöer, organisatoriska enheter  eller grupper av individer som kan återfinnas i 
olika mediala sammanhang eller PR-verksamheter. Fenomenet, eller begreppet, är alltså 
utifrån författarens perspektiv endast känt genom fragmentariska intryck där innebörden av 
dessa förefaller skilja sig från fall till fall. 
 
Grundad teori är en rent induktiv metodologisk ansats som lämpar sig att användas i 
sammanhang där dolda fenomen önskas belysas, eller där man vill ge kända fenomen ett nytt 
ljus för att om möjligt ge dessa fenomen nya perspektiv. Grundad teori kan också användas 
för att göra en litteraturundersökning för att få en överblick över det studieområde man vill 
ägna sig åt, eller som en hypotesgenererande metod (Gustavsson, 2003).  
 
Eftersom grundad teori är en rent induktiv metodik som försöker bygga teorier på data 
hämtade från verkligheten bör man vid tillämpning av denna metod sträva efter att vara så 
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opåverkad och förutsättningslös som möjligt när verkligheten undersöks. Detta är naturligtvis 
mycket svårt. Enligt detta synsätt bör det alltså undvikas att inleda arbetet med studier av 
gängse teorier inom området, eller andras undersökningar av densamma., vilket är något som 
skall förläggas till slutet av studien. En hörnsten i grundad teori är att undvika att betrakta 
empirin med andras ögon – genom andras teorier, analyser, logik, eller språk. Innebörden 
med att undvika detta är att underlätta eller befrämja upptäckten av nya fenomen, samband 
och förståelser (Ibid.). Metoden skall alltså betraktas som en extrem tillämpning av den 
induktiva ansatsen.   
 
Att minimera förförståelsen för ett undersökningsämne är som sagt praktiskt omöjligt, men 
att undvika teoriimpregnering av det inledande undersökningsarbetet är möjligt men enligt 
författarens mening inte lämpligt i detta fall. På grund av studiens begränsade omfattning 
såväl i tid som omfång bör intryck inhämtas från grundläggande eller vedertagna teoretiska 
begrepp. Syftet med detta är att underlätta valet av angreppspunkt för  studien. 
 
Även om en ansats som grundad teori inte är praktiskt genomförbar i denna studie finns det 
många intressanta aspekter i denna teori att beakta. Grundad teori är en utpräglat kvalitativ 
metod som kan användas för att skapa det kvantitativa materialet (den är sålededs inte 
lämplig för att behandla kvantitativa frågeställningar). Med kvalititativt menas i detta 
sammanhang att metoden är mer lämpad för att studera den sociala interaktionen mellan 
människor, exempelvis symbolismen och betydelsen som ligger i dessa komplexa processer, 
och mindre lämpad för studier av individuella egenskaper som är objektivt mätbara 
(kvantifierbara) (Ibid.). Bjereld hävdar att kvalitativa metoder egentligen är ett samlingsnamn 
för ett antal angreppssätt vars enda gemensamma egenskap är att de icke är kvantitativa. Med 
”kvalitet” menas att forskaren är intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper som en 
företeelse har, och med kunskap om dessa ”kvaliteter” kan en förståelse för företeelsen 
underlättas. Genom att försöka sätta sig in i den situation människor befinner sig i, i 
anslutning till ett studerat fenomen, kan denna kunskap och förståelse uppnås (Bjereld, 1999). 
Med grundad teori som metod söks nyanser och variation, vilket kan vara någon form av 
mönster i den sociala interaktion som urskiljs i det fenomen som studeras. Detta fenomen kan 
därefter begreppssättas istället för att förklaras med generella samband och lagbundenheter 
(Gustavsson, 2003).   
 
Att excellenta miljöer är något som kan identifieras i vitt skilda sammanhang eller 
verksamheter kan betraktas som ett faktum. Att dessa miljöers fortlevnad grundar sig på 
mänsklig interaktion får nog också hållas som ett faktum. Det fenomen som undersöks i en 
grundad teori-studie är den sociala verklighet som aktörerna upplever, och det är de aktörer 
som deltar i denna sociala process som studeras som kan mest om processen. En studie av 
Centers of Excellence som fenomen kan inte, med författarens kunkapsnivå, ta 
utgångspunkten i en kvantitativ utvärdering, det är nödvändigt att angripa detta med 
kvalitativa medel. En strikt tillämpning av grundad teori är dock inte möjlig eller önskvärd, 
förförståelsen för ämnet existerar redan och den mängd kvalitiativ data som erfordras är inte 
möjlig att inhämta under denna studie. 
 
Denna studie bygger i huvudsak på en induktiv ansats med vissa inslag av stöd från teoretiska 
referensramar vid arbetet med datainsamling. Det huvudsakliga skälet till detta val är att 
resultatet av denna studie eventuellt kan komma att innehålla slutsatser som skiljer sig från 
befintliga teorier inom organisation och management (Knowledge Management). Det är dock 
värt att nämna att ambitionen inte är att sådana slutsatser skall leda till formuleringen av nya 
teorier baserade på det empiriska materialet vilket skulle vara fallet i en fullt utförd induktiv 
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studie. Ambitionen ligger istället i att beskriva faktiska förhållanden samt om möjligt relatera 
dessa till den ovan nämnda teoribildningen inom ämnet. Eftersom de teoretiska 
refernsramarna har haft inflytande under studiens inledande skede, och vid utvärderingen av 
det empiriska materialet, har undersökningen därför också en mycket svag deduktiv karaktär. 
Det skall dock påpekas att den teoretiska referensramens inflytande i studiens inledande 
skede har varit begränsat och endast tjänat som en fingervisning mot ämnesområden eller 
aspekter som ryms inom begreppet Centres of Excellence och som kan vara värt att bearbeta 
eller undersöka. Genom en kvalitativ undersökningsmetod har denna studie försökt sätta 
fingret på dessa aspekter som i stor utsträckning representeras av de sociala interaktioner och 
den symbolism som är förknippat med ämnet organisation. 
 
2.2 Datainsamling - Kvantitativt eller kvalitativt 
Begreppen kvantitativt och kvalititativt har ovan berörts i relation till vetenskapliga 
undersökningsmetoder. Dessa begrepp betraktas som de två huvudsakliga tillvägagångssätten 
för att samla in data. Den kvantitativa ansatsen använder sig av statistisk information, 
bestående av olika mätbara variabler, för att förklara ett speciellt fenomen. Frågor som ställs 
till respondenter är ofta formulerade i förväg och liten vikt läggs vid att dessa eventuellt 
finner andra frågor mer relevanta,  metoden karaktäriseras alltså av distans och urval. Att 
forskaren oftast står separerad från det som undersöks leder till den objektivism som 
eftersträvas. Den kvalitativa metoden däremot motsätter sig det traditionellt 
naturvetenskapliga då den förordar fokusering på hur individer uppfattar och tolkar sin 
verklighet. Med ett fåtal respondenter söks det unika snarare än möjligheten att göra 
generaliseringar (Holme, Solvang, 1997). 
 
Den kvantitativa ansatsen har endast en begränsad roll i denna studie, eftersom fokus här 
ligger på förståelse av det undersökta fenomenet och den innebörd detta har för de aktörer 
som är verksamma inom eller i anslutning till dessa fenomen. En viss betydelse kan dock 
identifieras beträffande förekomsten av fenomenet, hur pass utbrett det är, till vilken grad, hur 
stor betydelse o.s.v. som dessa begrepp har. På så sätt kan den kvantitativa ansatsen ha visst 
berättigande i denna studie eftersom en objektiv sanning om förekomsten av Centers of 
Excellence som arbetsform och dess betydelse i de specifika verksamheterna eftersöks. Det är 
dock omöjligt att basera denna studie på tillämpande av en kvantitativ metod, beroende på att 
den information som eftersöks inte på ett enkelt sätt låter sig kvantifieras. Dessutom finns 
information, förståelse eller medvetenhet endast hos ett fåtal nyckelpersoner i varje 
verksamhet som undersöks, varför typiskt kvantitativa metoder (enkäter) för att erhålla dessa 
data inte lämpar sig väl. Således har en huvudsakligt kvalitativ metod tillämpats, som till 
skillnad från kvantitativa metoder lägger stor vikt vid ord och inte vid mätetal.  
 
2.3 Metodik för datainsamling 
Enligt Andersen och Gamdrup finns det i huvudsak tre metoder att tillgå för att samla in fakta 
(Andersen, 1994). Dessa är: 
 
 Dokumentstudier.  
 Observationsmetoder.  
 Frågemetoder. 

 
Eftersom någon typ av etnografisk studie eller fallstudie inte föreligger i detta arbete är den 
observerande metoden, genom vilka forskaren studerar personers handlingar direkt, utesluten. 
Dokumentstudier, vilket innebär en indirekt observation av ett socialt fenomen, och 
frågemetoder, där forskaren ställer direkta frågor till individer inom undersökningsfältet, 
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tillämpas däremot i hög grad. Grunden för studien läggs i en kombination av dokumentstudier 
och intervjuer. Dokumentstudier är ett förhållandevis billigt sätt att bedriva forskning som 
kan vara tidsbesparande, men är i denna studie inte en tillräcklig källa för information. Att 
beskriva eller förklara det undersökta fenomenet är omöjligt utan empiriskt material baserat 
på information från indivder verksamma inom det aktuella undersökningsområdet. Med 
intervjuer som ett nödvändigt komplement kan man med den insamlade informationen tränga 
djupare in i ämnet, samt i större utsträckning påverka insamlingen av materialet så att detta 
blir relevant för undersökningen. 
 
Den inledande översiktliga litteraturstudien som genomförts i denna undersökning har syftat 
till att skapa en översiktlig bild av vilka olika betydelser och innebörder som begreppet 
Centres of Excellence möjligtvis kan representera i olika sammanhang. Detta tillsammans 
med övrig förförståelse inhämtad genom personliga erfarenheter har tjänat som bakgrund vid 
genomförandet av det huvudsakliga empiriska arbetet bestående av intervjuer med 
representanter för verksamheter där begreppet CoE eller kompetenscentrum har en uttalad 
roll eller möjligtvis är närvarande i en annan skepnad. 
 
2.4 Intervjuer 
2.4.1 Allmänna överväganden 
I denna studie är intervjuer en central del av datainsamlingen. Intervjuer kan utformas på 
många olika sätt beroende på vilken typ av information som skall inhämtas. Detta gäller form 
och innehåll. Beroende på kunskapsläget kan frågorna formuleras kvalitativt eller 
kvantitativt, men för att kunna välja intervjuform måste man kunna se de skilda perspektivens 
begränsningar. Lantz karaktäriserar olika intervjuformer som utgår från skillnader i 
struktureringsgrad, och menar att valet mellan datainsamlingsmetoder som enkät och intervju 
styrs av vilken typ av kunskap som söks. Om samband mellan fenomen eller förklaringar om 
vad som orsakar fenomen söks kan en strukturerad intervju eller enkätundersökning vara 
lämplig (Lantz, 1993). Att tillämpa en enkätundersökning vore med den befintliga 
kunskapsnivån meningslös då explicita frågeställningar kring det undersökningsområdet på 
förhand är svåra att identifiera utan kännedom om respondenternas involvering i eller 
kunskap om det aktuella undersökningsområdet. 
 
Om istället en förståelse av vari fenomenet består och hur det uppfattas söks kan en öppen 
eller öppet riktad intervju vara mer lämpligt. Vidare framhåller Lantz att intervjun främst har 
sitt värde då forskningsfrågan eftersträvar kvalitativ bestämning av verkligheten, när man vill 
förstå det unika och sammanhangsbestämda. Den öppna och den öppet riktade intervjun 
karaktäriseras bla av att de: 
 
 Syftar till att förstå meningen med fenomen i relation till respondentens livsvärden 
 Är deskriptiva 
 Är fokuserade på bestämda teman 
 Är öppna för flertydigheter och förändringar 

 
Den sista punkten är i detta sammanhang central då innebörden av det undersökta fenoment 
är otydlig och förekomsten av detta återfinns i skilda sammanhang. Den öppna och den öppet 
riktade intervjun gör det möjligt att undersöka och genom en analys dra slutsatser om 
kvaliteter, vilket innebär en möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen och dess uttryck i 
skilda sammanhang (Ibid.).  
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Planering av intervjuernas innehåll är naturligtvis en viktig punkt. Den första utgångspunkten 
i den helt öppna intervjun är om det fenomen som intervjuaren vill belysa överhuvudtaget har 
en mening för respondenten. I den riktade öppna intervjun förutsätts fenomenet vara 
meningsfullt och sammanhanget är åtminstone till vissa delar bestämt av intervjuaren. I den 
helt öppna intervjun får respondenten i uppgift att definiera och avgränsa fenomenet som 
frågorna behandlar, men även här måste omfånget begränsas. Eftersom skilda verksamheter 
studeras med ett i olika stor utsträckning uttalat eller underförstått fokus på det excellenta har 
intrevjuer genomförts delvis baserat på den helt öppna frågemodellen och vid en uttalad 
förekommst av fenomenet utgått ifrån eller riktats över mot den öppet riktade frågemodellen. 
En grov mall med ett antal standardfrågor har således nyttjats och till detta har mer specifika 
frågeställningar anpassade till respondentens verksamhet utformats för att säkerställa en 
givande diskussion vid en utebliven eller otydlig förekomst av fenomenet i den undersökta 
verksamheten. 
 
2.4.2 Val av respondenter 
Eftersom fenomenets utbredning önskats studeras inom organisationer där termen 
kunskapsintensivt syftar till kunskap om teknologi och nödvändig komplementär kunskap för 
att framgångsrikt kunna bedriva industriell verksamhet har kontakter med nyckelpersoner 
inom några av de svenska storföretagen eftersträvats. För att erhålla information om aspekter 
kring eventuella centrumbildningar i dessa organisationer har det varit önskvärt att få 
information från personer med insyn i FoU-verksamhet och då gärna personer med erfarenhet 
av personalansvar, för att om möjligt ta del av deras uppfattning om orkestrering av 
kunskapsresurser och de eventuella centrumbildningar som detta kan innebära. 
 
För att möjliggöra jämförelser och identifiering av förekommande mönster har ambitionen 
varit att ha representanter för olika typer av verksamheter inom verkstadsindustrin och andra 
komplementära verksamheter som högskola och offentliga aktörer. Urvalet som 
åstadkommits är dock inte stort nog för att generaliseringar skall kunna genomföras. 
 
Intervjuer har genomförts med tre representanter från industrin, ABB, Scania och Saab AB 
samt en representant från högskolan, KTH. Information i form av dokument har även erhållits 
från Energimyndigheten. 
 
 ABB Corporate Research: Thomas Edström, program manager 

 
 Scania: Urban Johansson, Sr Vice President Power Train Development 

 
 Saab AB: Lars Sjöström, Vice President Business Development, Saab Aerosystems 

 
 Saab AB: Göte Strindberg, Technical Director, Saab Aerostructures 

 
 Kompetenscentrumet för Elkraftteknik (EKC), KTH: Lars Nordström, project 

manager 
 
Överenstämmelsen mellan ABB och Scania i omfattning och verksamhetsinriktning är 
blygsam men ger i detta fall en bild av skillnader i karaktär mellan två traditionella svenska 
verkstadsföretag. Saab AB har historiskt starka kopplingar till Scania men är idag att betrakta 
som ett högteknologiskt företag med verksamheter inom vitt skilda teknikområden. EKCs 
verksamhet relaterar i högsta grad till ABBs verksamhet medan Energimyndigheten är en 
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länk mellan dessa två men även har relationer med Scania genom andra kompetenscentrum 
satsningar. 
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3 Kunskapsintensiva organisationer i praktiken 
 
3.1 Inledning 
 
3.1.1 Begreppsbild; Kunskapsintensiva organisationer och Knowledge Management 
I denna studie berör jag ett flertal aspekter kring hur kunskapsintensiva organisationer 
hanterar sina kunskapsresurser, med tyngdpunkten på betraktelser kring uttalat excellenta 
centrumbildningar, eller så kallade kompetenscentrum. Ett led i att försöka beskriva 
kunskapsintensiva organisationers orkestrering av kunskap är att först undersöka hur det 
förhåller sig i verkligheten. Undersökningen begränsar sig i detta fall till organisationer där 
verksamheten är starkt relaterad till teknologi i form av produkter eller kunskap i form av 
humankapital.  
 
Vad kännetecknar då en kunskapsintensiv organisation? Alvesson (2004) menar att 
kunskapsintensiva arbeten och organisationer har fokus på intellektuella och analytiska 
uppgifter. Dessa uppgifter anses kräva en omfattande teoretisk utbildning och betydande 
erfarenheter hos dem som ägnar sig åt dem, vilket innebär att det inte rör sig om rutinjobb, 
utan arbete som kräver ”ett stort mått av kreativitet och förmåga att anpassa sig till särskilda 
omständigheter”. Som exempel på typiska kunskapsföretag nämner Alvesson verksamheter 
baserade på högteknologi och FoU eller serviceföretag. 
 
När man behandlar frågeställningar kring hur kunskapsresurser tas till vara i organisationer 
som baserar sin blotta existens på denna tenderar man att, inte helt osökt, intressera sig för 
begreppet Knowledge Management. Termen i sig är tilltalande eftersom den skvallrar om att 
det är möjligt att kontrollera och styra kunskap. Alvesson beskriver begreppet Knowledge 
Management som något som anses omfatta såväl förvärvande, kartläggning och mätning som 
skapande och spridning av kunskap. Detta innefattar att exploatera (återanvända), eller 
utforska kunskap (skapa ny kunskap) genom interaktion mellan kunniga människor. (Ibid.) 
 
Enligt Dalkir (2005) innebär begreppet Knowledge Management en komplex vetenskap, som 
bland annat representerar ett svar på på den utmaning som det innebär att hantera den rådande 
komplexa arbetsmiljön karaktäriserad av ett överflöd av information. Dalkir beskriver 
Knowledge Mangement som en mix av strategier, verktyg och metoder för att hantera 
kunskap, vilket omfattar ett brett och multidisciplinärt område, för att nämna några; 
 
 Organisationsvetenskap 
 Kognitionsteorier 
 Antropologi och sociologi 
 Informationsteknologi 
 Utbildning och träning 

 
Alvesson (2004) hävdar att en stor del av Knowledge Management litteraturen lägger fokus 
på nätverksarbete snarare än på kunskap eller information i sig, alltså att gemenskapen är den 
grundläggande förutsättningen utan vilken ingen kunskap kan frambringas. Ett flertal 
modeller för nätverk och kunskapsutbyte som baserar sig på gemenskaper förekommer, en av 
dessa kallas populärt Communities of Practice. Uttrycket som härstammar från Jean Lave och 
Etienne Wenger, bekrivs av den senare som en teori kring lärande med antagandet att socialt 
engagemang är den grundläggande process genom vilken vi lär och formas till de vi är. Det 
primära i sammanhanget är inte individen i sig eller de sociala institutionerna, utan snarare de 
informella gemenskaper, ”communities of practice”, som människor skapar i deras 
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gemensamma arbete. Teorin omfattar skärningen mellan gemenskap, social praktik, 
meningsskapande och identitet, och utgör enligt Wenger ett brett ramverk för synen på 
lärande som en process bestående av socialt deltagande, (Wenger, 1998). Kapitel 4.2 längre 
ned presenterar en mer omfattande beskrivning av Wengers syn på detta begrepp. 
 
Teoretiserande kring Centres of Excellence som organisationsmodell förekommer också. 
Moore & Birkinshaw (1998) ger följande beskrivning av begreppet; 
 
“The centre of excellence, in essence is a means of identifying, broadcasting, building, and 
leveraging those areas of knowledge that the firm feels are important, so that people 
throughout the firm can quickly identify and make use of them” 
 
Enligt Moore & Birkinshaw representerar ett CoE “best practise” eller frontlinjen inom 
kunskap hos företag med globala verksamheter. Dessa centrumbildningar är formellt 
ansvariga för att förvärvad kunskap sprids inom hela verkamheten. 
 
Centre of Excellence modellen sägs vara attraktiv för att den tillhandahåller ett verkligt 
centrum för utveckling och spridning av kunskap, till skillnad från traditionella metoder som 
baseras på tillit till och beroende av informella muntliga mekanismer. Enligt Moore & 
Birkinshaw är CoEs mest lämpliga när  
 
 kunskap är en nyckel-källa till konkurrensfördelar 
 aktiviteterna inom verksamheten är så omfattande eller utspridda att profesionell 

personal omöjligtvis kan känna alla sina kollegor 
 
Om något av dessa kriterier är frånvarande kan CoE-modellen ge ett begänsat bidrag och 
verksamheten kan fungera förhållandevis bra utan den. (Moore & Birkinshaw, 1998) 
 
En gemensam nämnare för alla former av kunskap/kompetens/excellence –centrum är att de 
har ett tydligt anspråk på att besitta en omfattande kunskapsmängd. Alvesson understryker att 
formell kunskap har hög prestige och stort symboliskt värde i det västerländska samhället och 
företag och professionella använder detta både i identitetssyfte och för att stärka imagen. 
Alvesson understryker även den innebörd nätverk och samarbeten med andra verksamheter 
kan ha, och den betydelse detta kan ha i imagestyrning och företagsretorik som en viktig 
symbolisk funktion. Genom att bli förknippad med andra som anses vara kunskapsintensiva 
kan ens egen ställning bekräftas (Alvesson, 2004).  
 
3.1.2 Hur det insamlade materialet behandlats 
Detta kapitel utgör det empiriska material som denna studie bygger på. Det erhållna 
materialet består av intervjuer genomförda med representanter för utvalda verksamheter samt 
annan information tillhandahållet av dessa kring hur verksamheterna bedrivs. I den del av 
studien som omfattar de akademiska kompetenscentren har ytterliggare dokumentation 
erhållits av Energimyndigheten i form av utredningar, genomförda av oberoende 
utvärderingsgrupper på uppdrag av Energimyndigheten. Dessa har syftat till att utvärdera 
olika aspekter kring den satsning som urspringligen företogs av NUTEK.  Dessa dokument 
har tjänat som ett alternativt perspektiv på det material som erhållits direkt från KTH och 
ABB Corporate Research, då dessa två har många olika samarbetsområden inom ramen för 
den svenska kompetenscentrumsatsningen. 
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I det arbete som genomförts har ambitionen bland annat varit att undersöka om avgränsade 
organisatoriska enheter med uttalade anspråk på det excellenta har särpräglande drag. Men i 
det empiriska arbetet har förekomsten av sådana enheter inte kunnat förutsättas, varför 
utgångspunkten vid intervjuer varit av öppen karaktär där förekomsten av kunskapscentrum i 
någon grad först utvärderats tillsammans med allmänna frågeställningar kring excellenta 
miljöer. En grov frågemall har därför använts för samtliga industriella respondenter, se bilaga 
1. I fallet EKC är centrets uttalat excellenta roll uppenbar och därför har ett mer specifikt 
frågebatteri använts, se bilaga 2. 
 
För att om möjligt göra det insamlade materialet mer hanterbart och lättillgängligt och för den 
delen jämförbart har resultaten kategoriserats; delvis på förhand med avseende på de 
frågeställningar som rests i den inledande problemformuleringen och de intervjufrågor som 
presenteras i bilagorna, delvis i efterhand som en följd av det material som erhållits. 
Kategorierna lyder enligt följande 
 
 Roll och organisation 
 Nätverk 
 Marknadsföring, extern/intern 
 Ledarskap, att leda kunskap 
 Nyckelpositioner/kompetenser 
 Synen på centrumbildningar 
 Att upprätthålla kunskap 

 
En reservation införs dock här med hänvisning till att några kategorier var mer eller mindre 
framträdande hos vissa respondenter än andra och att i vissa fall berördes inte området i 
nämnvärd utsträckning. 
 
3.2 Kompetenscentrum i regi av statlig myndighet 
1995 startade  NUTEK ett kompetenscentrumprogram som ett nytt inititativ kring samarbete 
mellan industri och högskola. Samarbetet är satt att fortgå i 10 år med en övergripande 
finansieringsplan som sträcker sig fram t.o.m. 2005. Ansvaret för programmet övertogs 1 
januari 2001 av VINNOVA som samverkar med Energimyndigheten (STEM) i 
genomförandet av detta. Energimyndigheten ansvarar för fem av de för närvarande 28 
kompetenscentren. Forskningsverksamheten utvecklas och finansieras etappvis genom avtal 
mellan en högskola, ett antal företag och VINNOVA eller Energimyndigheten. Inför beslut 
om ny etapp utvärderas centrumen med hjälp av internationell expertis (www.vinnova.se).  
 
Programmet har tre gånger på uppdrag av myndighet blivit utvärderat vilket enligt Arnold et 
al (2004) har bekräftat dess framgångar i vetenskapliga termer och gällande industriell 
relevans. I en uppföljning av denna serie utvärderingar har Arnold et al (2004) i en oberoende 
undersökning på uppdrag av STEM, ”Impacts of the Swedish Competence Centres: Report to 
VINNOVA and the Swedish Agency”, sammanfattat dessa resultat och - där möjligt - försökt 
uppskatta värdet av denna satsning, främst i icke-monetära termer då monetära 
uppskattningar i dessa sammanhang är mycket svåra att genomföra. 
 
Arnold et al (2004) menar att det är en internationell trend att universitet kämpar med att 
finna nya externa länkar till sina verksamheter, huvudsakligen p.g.a. ett upplevt behov att 
expandera sin intressesfär - ett behov vanligtvis initierat av brist på finansiering från statliga 
myndigheter. Flertalet av de nya organisatoriska former som denna strävan leder till är medel 
för att skapa samarbete med externa forskare (från industrin), och universiteten 
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experimenterar med olika former för att hantera dessa externa kontakter. Den arbetsform som 
kompetenscentrum utgör är även den ett internationellt fenomen, och utformningen av den 
svenska satsningen är influerad av tidigare satsningar i andra länder vilket i sin tur influerat 
liknande satsningar i än fler länder. (Arnold et al, 2004) 
 
En parallellt tilltagande trend är att industriella aktörer som konkurrerar med produkter och 
tjänster inom områden beroende av högteknlogi, paradoxalt nog, rör sig bort från eget internt 
bedrivet forskningsarbete. En del av förklaringen till detta sägs ligga i ett traditionellt upplevt 
problem med att på egen hand driva lämplig grundforskning, nämligen att de ekonomiska 
incitamenten för att göra detta är låga. Detta bottnar i den klassiska marknadsimperfektionen 
som består i företags svårigheter att ekonomiskt rättfärdiga investeringar i grundforskning 
eftersom det är en, mer eller mindre, vedertagen uppfattningen att kunskap på så vis spills 
över och går förlorad till andra aktörer. En annan del av förklaringen sägs vara att 
omfattningen av den grundläggande kunskapen som industrin för närvarande är i behov av 
växer, vilket leder till formulering av nya strategier för att svara upp mot dessa behov. 
Företags relationer med kompetenscentrum bygger ofta, men inte alltid, på redan existerande 
relationer med den akademi som samarbetet omfattar, och är på så viss en utveckling av ett 
redan förestående samarbete. (Ibid.) 
 
En av de centrala idéerna med kompetenscentrum är att de ämnar genomföra en mer utpräglat 
grundläggande forskning än som normalt är möjligt i industrin eller i traditionella 
samarbetsformer mellan industri och högskola. Kompetenscentrens skala utmärker dem ur 
industrins perspektiv då de flesta bilaterala relationer med unversitet endast ger tillgång till en 
professor och en doktorand. Relationer med kompetenscentrum ger tillgång till flertalet 
medlemmar av fakulteten och ofta ett tjugotal doktorander vilket innebär att mer information 
kan överföras med flera alternativa källor till kunskap. Kompetenscentrum bidrar därför med 
en miljö där företag kan påverka inriktningen och innehållet i den forskning som de i ett 
medellångt tidsperspektiv behöver men som är mer grundläggande än de har råd att stödja. 
Kompetenscentrum kan spela en viktig roll i att försäkra att forskning som utförs inom vad 
Arnold et al (2004) benämner the knowledge infrastructure (läs: starka forskningsmiljöer) 
över tiden inte bara har hög relevans utan också hög kvalité. (Ibid.) 
 
I tidsskriften Tvärsnitt (4/04) har man uppmärksammat den tilltagande trenden med 
utvecklade forskningsmiljöer; “det nya på senare tid är att beslutsfattare, finansiärer och 
lärosäten runt om i världen blivit alltmer aktiva i att själva försöka driva fram dessa 
högalstrande miljöer, gärna under beteckningen Centers of Excellence. I praktiken innebär 
det stora anslag, förlängda anslagsperioder och en inriktning mot större mer heterogena 
grupper med så kallad kritisk massa”. 
 
Ett bakomliggande motiv till dessa initiativ sägs vara risken i en tid av allt hårdare 
konkurrens att ett land förlorar sina mest framstående forskare om de inte kan erbjuda 
ordentligt med forskningstid och resurser. Förhoppningarna är att dessa nya strukturer skall 
befrämja kreativitet och förnyelse och ett s.k. ”vetenskapligt mervärde” i skapandet av dessa 
forskningsmiljöer i kontrast mot tidigare mer enskilt bedrivet forskningsarbete. Det 
ifrågasätts om det med denna typ av riktade satsningar går att skapa en sådan dynamik, och 
om inte detta i själva verket leder till att man börjar se själva miljö som den viktigaste 
faktorn. (Ibid.) 
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Speciellt inom de humanistiska områdena frågar man sig om det är vetenskapligt motiverat 
med en tilltagande fixering vid miljöer - det finns en väldig ämnesmässig spridning som gör 
att all humanistisk forskning inte passar för att bedrivas i miljöer. (Ibid.) 
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3.3 Kompetenscentret för elkraftteknik EKC KTH 
 
3.3.1 Roll och organisation 
EKC är ett av de kompetenscentrum som startades 1995 på inititativ av NUTEK. Målet med 
verksamheten är att ”uppnå ett starkare industriellt genomslag och koncentration av resurser 
genom skapandet av multidisciplinär akademisk forskningsmiljö där industrin kan delta 
aktivt” (verksamhetspresentation EKC). Centret är ett samarbete mellan KTH och industrin 
med statligt stöd från Energimyndigheten. Under tidpunkten för denna undersökning (våren 
2005) är 21 doktorander och 17  seniora forskare från KTH involverade i centret. Från 
industrin är mer än 50 forskare involverade på deltid. Sedan 2003 är centret organiserat i 4 
programområden;  
 
 Reliable Marketbased Power Systems 
 Maintenance Techniques 
 Permanent Magnet drives 
 IT in the Power System 

 
I denna studie har verksamheten ”IT in the Power System” studerats översiktligt. Centrets 
övergripande mål med forskningsprogrammet är att öka framgångarna bland de IT-relaterade 
investeringar som genomförs i elkraftindustrin, och som medel för detta grundar sig centrets 
aktviteter på att förbättra effektiviteten i distribution och användning av elektricitet med ny 
eller förbättrad teknologi inom IT. 
 
Roland Eriksson, Centre Director, menar att centret bygger broar mellan vetenskap och 
industri. Centret skapades för att bidra till industriell förnyelse, fostra innovation inom 
teknologi och säkra kompetens för framtiden. Medlet för att nå detta är gemensamt uppsatta 
tekniska mål för forskningsprojekt där industriella partners involverar egna FoU resurser och 
bidrar med finansiering till forskningen på universtetet. Eriksson hävdar i ett 
informationsblad från EKC;  
 
”Vi erbjuder en kunskapskoncentration inom Elkraft med starka vetenskapliga band till 
industrin. Detta unika samarbete gör det möjligt för oss att fokusera på våra nyckelområden 
så att vi kan erbjuda ett flertal kompetenser. Det innebär också att akademiskt 
forskningsarbete får en utblick och en klar koppling till relevanta problem i industrin. 
Industrin vinner också på detta och har enklare åtkomst till centrets verktygslåda av 
vetenskapliga metoder för att lösa sina problem.” 
 
EKC har en styrelse som styr de ingående forskningsprogrammen. Styrelsen inkluderar 
representanter både från KTH och industrin med majoritet för den senare. Varje program av 
de totalt fyra har en styrande kommité som vägleder de enskilda företrädarna för respektive 
forskningsprogram, program managers, samt koordinerar industrins involvering. Tanken är 
att detta skall säkerställa att forskning med relevans för industrin utförs. Målet och visionerna 
för centret diskuteras i styrelsen och i den styrande kommitéen. Gemensamma strategiska 
möten för hela centret och dess deltagare hålls årligen med deltagande från styrelsen, den 
styrande kommitéen, ett vetenskapligt råd samt ledning för varje enskilt program, så kallade 
program managers. 
 
Enligt Arnold et al (2004) är det viktigt för en industriell part att kontinuerligt vara delaktig i 
centrets styrelse, och även i det aktiva projektarbetet,  då det utan detta är svårt att erhålla ett 
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kunskapsutbyte och framförallt av den önskade arten. Utan direkt involvering från företagens 
sida kan centret lida av  s.k. mission drift och behandla ämnen som för företagen är av 
begränsat intresse. 
 
Lars Nordström är programansvarig (program manager) för “IT in power systems”, dessutom 
är han biträdande företrädare för hela centret. Programmet har löpt i 4 st etapper under 10 år 
är nu inne i slutet av sista etappen. Varje etapp har som nämnts ovan efterföljts av ett 
granskningsförfarande med tecknande av nytt avtal efter varje etapp mellan KTH, 
Energimyndigheten och de företag som vill vara med och finansiera.  
 
Nordström menar att centrets organisation, bestående av föreståndare och 4 
programansvariga (exklusive styrelse och styrande kommitté), kan beskrivas som en 
matrisorganisation med program inom kompetenscentret efter den ena dimensionen, och 
längs den andra professorer, forskare och doktorander på i första hand institutionen för 
elkraftteknik. De programansvarigas uppgift är att bedriva projekt tvärs över avdelningarna 
och mellan doktorander, i det som hänger ihop med kompetenscentrumprojektet. Institutionen 
för elkrafteknik beskrivs omfatta en mycket större verksamhet än bara kompetenscentret.  
 
Som en illustration av kompetenscentrets relation till den övergripande verksamheten i 
institutionen för elkraftteknik, bestående av forskare och doktorander, beskriver Nordström 
kompetenscentrets verksamhet som röda markeringar på vissa delar av institutionens karta 
som rapporterar i den sidoorganisationen som representeras av kompetenscentret. Centret kan 
enligt Nordström ses som en virtuell organisation inom institutionen (fakulteten) som även 
har visst samarbete med andra grupper utanför institutionens gränser, tanken är att 
kompetenscentrum mycket väl kan spänna över flera institutioner och skolor. 
 
Arnold et al (2004) pekar också på att de svenska kompetenscentren organisatoriskt tenderar 
att inte ha en egen befäst position på universiteten. Exempelvis experimenterar Chalmers i 
Göteborg med en matrisorganisation där utbildningsfunktionen tillsammans med 
kompetenscentren lyfts ut ur linjeorganisationen för att istället fungera som matriselement. 
Dessa rapporterar som en grupp till rektorn men har ingen roll i den övergripande ledningen 
av universitetet. Forskare utövar sitt medlemskap i forskarvärlden genom sina fakulteter, inte 
genom kompetenscentrumen – delvis p.g.a. att centren förväntas vara temporära strukturer 
medan fakulteterna är mer permanenta. 
 
3.3.2 Externa kontakter – Nätverk 
Enligt Arnold et al (2004) är relationer med kompetenscentrum särskilt värdefulla tillgångar 
eftersom de är större, djupare och mer långsiktiga än de flesta relationer med andra 
forskningsmiljöer (exempelvis forskningsinstitut), och även för att de involverar ett visst 
ansvar, i form av moraliska eller kontraktsmässiga åtaganden. Generellt är bruket av nätverk 
mer centralt för akademiska representanter än för industriella. Emellertid är i många 
avseenden kompetenscentrum ”business as usual”  för akademiker om än i ett speciellt 
interdisciplinärt och problemorienterat sätt. Under centrumets existens byggs viktiga nätverk 
och speciella kvalitéer ges till doktorandutbildningen. (Arnold et al, 2004) 
 
Forskningsmiljöer måste konkurrera inte bara gällande kvalité utan också om industriell 
relevans, detta är en tilltagande trend. Kompetenscentrum skapar värde genom att skapa 
möjligheter för stora multinationella företag att influera och interagera med 
forskningsmiljöerna över längre perioder. Influenserna är viktiga; de hjälper till att säkerställa 
att den kunskap och de forskare som produceras är relevanta för industrins behov. Arnold et 
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al (2004) påpekar att ett forskningssamarbete endast fungerar om forskare verkligen 
samarbetar, vilket innebär att akademiska och industriella deltagare under delar av tiden bör 
arbeta tillsammans, i fysisk närvaro. Därför är det viktigt att centret har en fysisk existens och 
det är att föredra att detta också har en logotyp. Åtagandena i centrumet måste vara 
långsiktiga. (Ibid.) 
 
Nordström menar att det hos stora bolag, exempelvis ABB och Vattenfall, finns en förståelse 
åtminstone på koncernnivå, för kompetenscentrens långsiktiga arbete. Dessa förväntar sig 
inte kortsiktiga resultat från högskolan, och i de högre nivåerna i företagen kan det finnas en 
ambition att samarbeta med högskolan, ur kompetenssyfte och för att förädla sin egen 
produktutveckling. Vidare menar Nordström att man lite raljant kan beskriva detta som något 
som sker på logotypnivå, att exempelvis ABB och KTH går ihop i ett centrum med en 
överenskommelse om finansiering samt ingående personal med förväntningar som KTH skall 
leva upp till. Men kunskap behöver då också flyta tillbaka till ABB vilket innebär att möten 
sker på individnivå, på lägre organisatorisk nivå. Det är då inte alltid säkert att den 
industriella partnern i sin lokala utvecklingsenhet har samma strategiska önskemål som 
högsta ledningen då man inom dessa enheter har egna problem som relaterar till exempelvis 
produktutveckling, något som kan göra det svårt att höja blicken för en stund och se att ett 
samarbete med KTH kan vara fruktbart. Ett framgångsrikt verktyg för att göra den koppling 
är examensarbeten menar Nordström. Utöver detta ser Nordström företagens inflytande som 
positivt, som resurser, och menar att de oftare ber industrin om hjälp än tvärtom, exempelvis 
efterfrågas testdata eller tillgång till viss utrustning. Hos företagen finns helt enkelt mycket av 
empirin. 
 
3.3.3 Marknadsföring intern/extern: 
Nordström menar att de aldrig hos EKC har lyft fram termen kompetenscentrum som något 
utpräglat excellent för att locka personal. Den stora massan som rekryteras är studenter som 
genomgår fördjupningskurser (C/D-nivå) som visar intresse och fallenhet för de intressanta 
ämnesområdena. Men även externrekrytering har skett. Vad beträffar symbolism som 
identitet och grupptillhörighet, att arbeta för en high-tech enhet, tror Nordström att det kan 
finnas en komponent i det, en marknadsföringsappeal. På universitetet tittar man på vad de 
gör i industrin, “det vore ju roligt att vara lite mer industriell”, medan verksamma i industrin - 
särskilt de som innehar en doktorsexamen - gärna vill krydda sitt arbete med en deltidstjänst 
på en högskola med den frihet och möjlighet som det kan innebära. 
 
Nordström framhåller att eventuella komponenter av marknadsföring i myndigheternas 
ansträngningar för kompetenscentrum kan förekomma, och att detta kan vara ett uttryck för 
marknadsföring av Sverige som innehållande ett kompetenskluster inom exempelvis 
elkraftteknik, “Asea, Vattenfall, ABB, det här kompetenscentrumet och all den verksamhet 
som finns i Mälardalen sätter det på kartan ... här finns jättemycket elkraftkompetens”. 
 
3.3.4 Ledarskap, att leda kunskap: 
Nordström förklarar att högsta nivån i hierarkin är Energimyndigheten, som i sin tur styrs av 
prioriteringar i  samhället i dagsläget. När det gäller finansiering är myndighetens bidrag den 
största biten, så det är viktigt vad Energimyndigheten anser att EKC skall satsa på. Nordström 
exemplifierar med att EKC inte bör föreslå en satsning på kärnkraftforskning - det vore 
enklare att föreslå en satsning som relaterar till vindkraft. När väl kompetenscentret är på 
banan, inom ett önskvärt arbetsområde, så överlåter dock Energimyndigheten styrningen åt 
högskolan och industrifinansiärer.  
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Nästa nivå tar då vid, vilket är styrgruppen (ovan nämnda styrelse), där det främst är upp till 
EKC, ”till 95%”, att skapa underlag. Nordström säger att de självklart har lyssnat på 
myndighet och industri vad de borde göra när de tar fram förslag. Underlagen är baserade på 
vad EKC kan och tycker, och vad de hört att de borde göra. Därefter ”stöts det och blöts lite” 
i styrelsen innan en inriktning är vald. Därefter när projektet är startat är det fråga om 
forskningsdetaljer, att engagera professorer, forskare och doktorander. 
 
En kritisk faktor anges av Arnold et al (2004) vara företrädarna för varje centrum, Centre 
Manager,  vilka har starkt inflytande över centrens möjligheter att skapa ett framgångsrikt 
arbete. Företrädaren måste ha förtroende från både högskola och industri, vilket vanligtvis 
innebär att denna har meriter som forskare. Naturligtvis måste dessa företrädare ha 
ledaregenskaper och det rätta stödet från samarbetsparterna så att en adekvat auktoritet står 
till förfogande för denna ledare. Enligt en intern utvärderingsrapport som sammanfattar 
centrets resultat i fas tre, alltså under perioden 2000-11-01 tom 2003-10-31, har centret 
utvecklat ledarskapet bland de seniora forskarna tillhörande universitet, dessutom pekas det 
på positiva effekter med avseende på avancemang i hierakin bland forskare; två program 
managers har utnämnts till professorer, fyra examinerde doktorer har fortsatt sin karriär som 
seniora forskare vid institutionen och ytterliggare tre har avancerat sina positioner i centret 
som program- eller project managers. (Report on phase 3, 2003) 
 
3.3.5 Synen på centrumbildningar  
Nordström menar att frågeställningar kring varför och hur centrumbildningar uppstår inte är 
helt klart för honom och att det är något han skulle vilja förstå mer kring. Nordström kunde 
dock presentera en möjlig förklaringsmodell som är frikopplad från ovan nämnda satsning 
från NUTEK/VINNOVA;  
 
I teorin så är en professor en av landets bästa män inom sitt ämne, och denne anställer i sin 
tur människor (forskare/doktorander) som visar sig vara precis lika lämpade. Finansieringen 
för dessa forskare kommer från olika riktningar, myndigheter m.fl. Om dessa professorer 
visar sig vara starka företrädare för sitt ämne så kan man i industrin och hos myndigheter 
finna det lämpligt att bilda ett kompetenscentrum, vilket de tycker är lämpligt att lägga hos 
dessa professorer för där finns forskargrupper med de ämneskunskaper  man vill stärka. När 
man väl har placerat kompetenscentrumet är det på något sätt i symbios med den 
forskningsprocess som redan existerar där. Sammanfattningsvis så menar Nordström att det 
är professorn, hans ämneskunskaper, och hans forskargrupp som är grunden för att 
kompetenscentrumet placerades på den specifika platsen, och att det är upp till den professorn 
att stärka profilen på den gruppen med olika redskap. 
 
Bertäffande om den nuvarande kompetenscentrummodellen, i Energimyndighetens regi, kan 
ha utvecklats ur de delvis offentligt ägda forskningsinstituten säger Nordström att de kan ha 
varit en möjlig utgångspunkt - “vad har vi nu?, jo vi har instituten - vad har de för 
egenskaper?” Vidare menar Nordström att den huvudsakliga skillnaden mellan ett institut och 
ett kompetenscentrum är att inom det senare bedrivs även utbildning, vilket säkert lockar 
individer in i systemet på ett annat sätt än vid ett institut – dessa måste ju anställa forskare. 
Dessutom finns det inom högskolan redan ett värdesystem med professorer som kan göra 
akademisk karriär på olika sätt, ett institut är mer av ett företag. 
 
3.3.6 Att upprätthålla kunskap: 
Nordström menar att det är en utmaning för hela det svenska vetenskapliga etablissemanget 
att behålla/upprätthålla kunskap inom sin organisation, och att han själv på senare år förstått 
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att kompetenscentrum är en väldigt framgångsrik form för att få kontinuitet - att få forskare 
att stanna inom organisationen. Otroligt mycket av (traditionell) forskningsfinansiering går ut 
på att producera doktorander och väldigt lite har varit fokuserat på att få folk att stanna, 
mätetalet har ofta varit antal producerade doktorer säger Nordström, det är där 
kompetenscentrum har styrkan. Man har tack vare finansiering i kompetenscentrum 
möjligheten att ha seniora forskare anställda. Som exempel kan nämnas de fyra 
programansvariga vid EKC, alltså Nordström själv med kollegor. 
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3.4 ABB Corporate Research 
 
3.4.1 Roll och organisation 
ABB är en världsomspännande industrikoncern med huvudsäte I Schweiz. Koncernen är idag 
indelad i två stora divisioner; Elkraft och Automation. Eftersom teknologi spelar en central 
roll i ABB har koncernen tio forskningscenter över hela världen i anslutning till ordinarie 
affärsområden. Denna koncernfunktion benämnd ABB Corporate Research (ABB CR) 
omfattar 6 000 forskare och 70 universitetssamarbeten. (www.abb.se) 
 
Trots att en stor del av koncernens arbete inom FoU genomförs inom respektive affärsenhet 
har ABB bevarat en uttalad och avgränsad FoU-funktion, i form av ABB CR, som är verksam 
i Sverige, Schweiz, Tyskland, Norge, Finland och USA. I Sverige är ABB CR lokaliserat i 
Västerås med en verksamhet som omfattar drygt 200 medarbetare av 20 nationaliteter - 
enheten utgör därmed ABBs största centrala forskningsenhet. I Västerås har man 
huvudansvar för FoU inom automationsteknologi och delansvar för elkraftteknologi. 
Forskningsprojekt drivs i samarbete med andra CR-enheter på andra platser i världen i syfte 
att utveckla teknologier för framtida produkter, system och tjänster. (Ibid.) 
 
Thomas Edström, som är program manager på ABB CR i Västerås, menar att ca 15 % av 
ABBs totala utvecklingsarbete genomförs av CR-enheterna i den understödjande roll som de 
har. Eftersom alla CR-enheter, helt eller delvis, har samma huvudfokus - automation och 
elkraft - så arbetar de således med samma eller liknande områden. För att koordinera detta 
arbete, som bedrivs globalt, undvika dubbelarbete samt uppnå kunskapsöverföring företräds 
varje enhet eller projekt av project managers, en roll som Edström beskriver som 
forskningsadministratörer. Den understödjande rollen för varje enskild CR-enhet är 
huvusakligen riktad mot affärsområdena i den geografiska närheten vilket nödvändiggör 
kommunikation mellan CR-enheter på olika platser i världen för att om möjligt koordinera 
likartade behov från olika affärsområden på olika marknader. 
 
CR-enheternas arbete med strategisk utveckling av företagets teknikplattformar omfattar inte 
bara nära samarbeten med ABBs affärsområden, utan även universitet och andra externa 
partners i dess geografiska närhet. Som en förutsättning för att vara en ”leverantör av 
spjutspetsteknologi” till ABBs affärsenheter ser man nära samarbete med universitet i 
Sverige, Europa och övriga världen, exempelvis MIT och Stanford i USA och KTH och 
Chalmers i Sverige. Lokala vetenskapsteam kombinerar sina resurser för att stödja stora 
internationella FoU-projekt eftersom alla ABBs större FoU-aktiviteter initierade av 
respektive affärsområde utförs i ett samarbete mellan de koncern-gemensamma CR-
enheterna. (www.abb.se). Arnold et al (2004) menar att ett av huvudskälen för investeringar 
från industrin i kompetenscentrum är att möjliggöra rekryteringen av utexaminerade doktorer 
till organisationen. En av ABB CRs funktion inom koncernen är att identifiera områden som 
ABB behöver förstärka sin kunskap inom samt att rekytera relevant personal för detta.  
 
3.4.2 Nätverk 
Personliga kontakter har alltid varit ett viktigt element i den typ av problemorienterat arbete 
som bedrivs inom ABB CR menar Edström, exempelvis att kunna kontakta en bekant i sin 
egenskap som professor vid ett universitet för att diskutera tekniska frågeställningar. Edström 
nämner även andra typer av relationer mer karaktäriserade av förhållandet mellan kund och 
leverantör, och understryker en traditionellt vanligt förekommande relation i branschen 
baserad på kontakter och ömsesidigt beroende mellan näringsliv och offentliga (eller delvis 
offentliga) verksamheter som Asea - SJ, ABB - Vattenfall mfl.  
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Beträffande kontakter med högskolan skulle Edström gärna se ett tydligare samarbete i 
dagens läge. Edström menar att ett hinder för detta utbyte är de olika typer av 
meriteringssytem som förekommer i den akdemiska och industriella världen, vilket enligt 
Edström i vissa fall innebär att det inte är tillräckligt intressant för akademiker att lägga delar 
av sin tid och energi inom industrin. 
 
Arnold et al (2004) hävdar att decentraliserade organisationer, som ABB, klarar sig bra där 
teknologi inte är en avgörande faktor i konkurrensen, men har svagheter när detta är av 
betydelse. Enligt Arnold et al (2004) finns det i etablerad litteratur på området gott om bevis 
att decentralisering fragmenterar företags tekniska förmåga och försvagar förmågan att 
framgångsrikt bedriva FoU. Detta anges också som ett skäl till varför företag söker etablera 
relationer med det som betecknas som kunskapsinfrastrukturen – ofta genom FoU-program 
liknande satsningen på kompetenscentrum. 
 
3.4.3 Marknadsföring intern/extern 
Att kommunicera identitet är inte nödvändigtvis en strategiskt medveten handling i Sverige 
där ABB är välkänt – även för sin forskning - menar Edström, men i exempelvis USA, kan 
det vara en väg att sätta företaget på kartan genom att undersstryka samarbete med 
elituniversitet som MIT och Stanford. Enligt Edström är det beträffande teknisk kompetens 
enklare att locka, vad som anses vara, kompetent personal inom FoU-området till ABB CR än 
till affärsenheterna. Edström menar att det som lockar ofta är ett starkt intresse för 
arbetsuppgifterna. För akademiker kan det ofta vara belönande att få se applikationerna 
istället för att uteslutande arbeta med teoretiska aspekter. En uppfattning Edström erhållit 
genom utvecklingssamtal med underställd personal under sin yrkeskarriär är att identitet är en 
viktig del för den kategori yrkesmän/kvinnor som är verksam inom ABB CR, att verka inom 
rätt typ av verksamhet är viktigare än formell hierarkisk position i denna. 
 
3.4.4 Ledarskap, att leda kunskap 
I arbetet med att leda kunskap i en forskningsintensiv verksamhet som ABB CR är det enligt 
Edström svårt att ha klara riktlinjer eller att peka ut riktningen - arbetet bedrivs inte med 
utpräglad ledning eller starka strukturer. Edström menar att det är viktigare att veta vem som 
kan vad, och hur mycket denne kan, vilket till stor del handlar om bemanning och är en fråga 
om att hitta rätt människor med rätt blandning av kunskaper.  
 
Enligt Edström består arbetet med att leda kunskap till viss del av att lägga ut valda delar av 
denna verksamhet på underleverantörer (outsourcing). Det gäller både enkla och 
kvalificerade uppgifter men främst i en understödjande roll för att skapa goda förutsättningar 
för CR att genomföra och ha fokus på de huvudsakliga forskningsuppgifterna. 
 
Enligt Edström har titlar förekommit inom organisationen. Dessa har varit ett fåtal duktiga 
tekniska specialister som fått förtroende och en egen budget. Rent finansiellt har de då, med 
sina tilldelade medel, varit förhållandevis autonoma och själva valt fokus inom arbetet, 
exempel på sådana är adjungerade professorer vid KTH. 
 
3.4.5 Synen på centrumbildningar 
I kontrast med dagens kompetenscentrumsatsningar kan enligt Edström de delvis offentligt, 
delvis privat ägda forskningsinstituten ses som en outsourcing av forskning som nyttjades 
förr, (60, 70, 80-talen) där företagen själva inte ville engagera sig i forskningsfrågan men var 
intresserade av resultaten. Arnold et al (2004) har en tydlig uppfattning kring dagens relation 
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mellan dessa forskningsstrukturer då man fastslår att i Sverige är inte kompetencentrum ett 
substitut för forskningsinstitut, då den låga andelen finansiering för grundforskning som ges 
till forksningsinstituten gör det svårt för dessa att genomföra långsiktig eller mer 
grundläggande forskning. Man menar att kort- eller medellångsiktiga mål kunnat uppnås även 
vid samarbeten med forskningsintitut men att resurser och ett potentiellt framtida utbud av 
högt kvalificerade individer var något som bara varit tillgängligt hos kompetenscentren. 
 
ABB koncernen är en i hög grad decentraliserad verksamhet. Decentralisering i en akademisk 
bemärkelse innebär att koncernens, eller företagets, högkvarter blir mindre. Arnold et al 
(2004) menar att majoriteten av väletablerade divisionaliserade företag har stängt eller skurit 
ned sina centrala FoU-verksamheter de senaste 20-30 åren, vilket lett till ökad förflyttning av 
ansvar för teknologi till produkt-divisionerna. ABB har dock bevarat sin Corporate Research 
funktion samtidigt som stora delar av FoU-verksamheten decentraliserats till produkt-
divisionerna (jmf ovan där Edström hävdar att ABB CR utför ca 15% av total FoU). Enligt 
Arnold et al (2004) är generellt de centrala FoU-verksamheterna idag i jämförelse med 
tidigare under en starkare kontroll av produktdivisionerna (affärsenheterna). Tjänster 
förmedlas på en intern marknad till affärsenheter och i flertalet fall har stora företag skapat en 
central funktion för koordinering av teknologi – ibland genom nedskurna FoU-avdelningar, 
som  i ABBs fall. (Arnold et al, 2004) 
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3.5 Scania Tekniskt Centrum 
 
3.5.1 Roll och organisation 
Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar, bussar samt motorer för industriellt och marint 
bruk. Verksamheten bygger på ett koncept med en integrerad produkt som kombinerar fordon 
service och finans. Företaget har produktionsanläggningar på flertalet platser i Europa och 
även Sydamerika. Arbete med forskning och utveckling bedrivs dock bara på en plats i 
världen och det är i anslutning till Scanias största produktionsanläggning i Södertälje. 
(www.scania.com) 
 
Forskning och utveckling som bedrivs vid Scania Tekniskt Centrum i Södertälje är indelad i 
två huvudsakliga tekniska områden; Powertrain Development och Truck, Cab and Bus 
Chassis Development. Powertrain Development omfattar drygt 500 personer och är i indelade 
i fyra underområden inom teknologi för motor och transmission. Den övergripande 
organisationen inom Scania tekniskt centrum är indelad i funktionella grupper för att hela 
tiden ha beredskap att kunna genomföra förutveckling av kommande produkter. Urban 
Johansson som är Senior Vice President på Powertrain Development säger att ”ett av våra 
tydliga beslut är att det här ska vara så pass integrerat som möjligt i den normala 
organisationen”. “Det är en enorm konkurrensfördel vi har, vi har ett utvecklingscentrum, vi 
kan från en dag till en annan ta vilket beslut som helst - är det nåt beslut som vi behöver så 
finns det inom en vecka”. Johanson understryker betydelsen av den integration av 
verksamheten som eftersträvas inom Scania och menar att Centers of Excellence, med den 
innebörd den har på koncernnivå inom industrin, är ett utslag av spridda verksamheter. Han 
exemplifierar med erfarenheter han dragit av att arbeta inom Saab Automobile där forskning 
bedrevs i en separat verksamhet med resultatet att vetskapen i andra delar av företaget om 
vilken typ av arbete som bedrevs var begränsad, ”för att det skall vara användbart så måste 
det vara nära”. Ett utvecklingscentrum och korta beslutsvägar har stor betydelse menar 
Johansson. 
 
Centrumbildningar, och då speciellt med avseende på det excellenta, är inte ett påtagligt 
begrepp inom Powertrain Developments organisation, “vi har inte någon förutveckling i 
någon speciell byggnad utan det här är väldigt mycket integrerat”. Scania bedriver sitt arbete 
i projektarbetsformen, tre olika typer av projekt bedrivs - röda, gröna, gula - med olika 
karaktärer; röda behandlar kvalitetsfrågor, gröna innebär en förstudie, en ambition om en 
produkt, och gula projekt är förutvecklingsprojekt där varje grupp har ansvar att förutveckla 
inom sitt område. Enligt Johansson är tanken att ingen av dessa grupper skall innehålla fler än 
ungefär 15 personer. 
 
3.5.2 Nätverk 
Externa kontakter kring FoU-frågor sker huvudsakligen mot universitet och då främst med 
KTH. Men Scania deltar även i samarbeten med Energimyndighetens kompetenscentrum, 
CERC - Combustion Engines Research – (där Urban Johanson för övrigt är 
styrelseordförande) på Chalmers i Göteborg samt Combustion Processes på Lunds tekniska 
universitet. Gällande kontakterna med KTH menar Johanson att det traditionellt varit ett 
ansvar från Scanias sida att stötta institutionen för förbränningsmotorteknik och då främst 
med finansiering för doktorander. Det är även en ambition i dagsläget att skapa någon form 
av kompetenscentrum inom området gasväxling på KTH, vilket då skulle bli det tredje 
området i Sverige, tre områden som då skall samordnas för att dessa inte skall konkurrera för 
mycket, men ändå något. Johansson understryker att detta är oberoende av Vinnovas 
satsningar på kompetenscentrum – som han menar är mer dagssländebetonade – utan är en 
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satsning grundad på en gruppfinansiering av Scania, Volvo, Saab och Volvo PV, dock även 
med statligt stöd, som syftar till långsiktigt arbete med förbränningsmotorteknik. 
 
3.5.3 Marknadsföring intern/extern 
Enligt Johansson så lockar Scania inte till sig individer för att Scania utmärker sig som en 
exellent FoU-miljö. Johansson menar att de inte är kända för att vara high-tech även om han 
tror människor som kommer utifrån blir förvånade över den höga nivå det är idag, ”oavsett 
vad det gäller krävs det mycket, alla måste förkovra sig”. Han menar att de tekniska systemen 
i en lastbil är komplicerade i sin helhet i den bemärkelsen att samband mellan dessa är 
avancerade, ”Det är svårt att kommunicera ut det”. Beträffande identitet som forskare tror 
Johansson att det är få som knyts till organisationen i ambitionen att vistas i en utpräglad 
forskningsmiljö, det som snarare lockar är ”respekt för resultatet och att vi är duktiga på att få 
ihop helheten”. Johansson säger att när de har anställt personal så inser dessa vilka fantastiska 
möjligheter som finns, 70 år med vinst imponerar på de flesta, och att Scania arbetar 
långsiktigt. Vidare menar han att andra faktum lockar, ”vi har en enkel och tydlig 
beslutsstruktur och att vi har ett (1) utvecklingscentrum här uppe. När man pratar med folk 
från andra håll får man mer och mer respekt för att det här är en stor fördel”. 
 
3.5.4 Ledarskap, att leda kunskap 
I arbetet med att leda kunskap berättar Johansson att “kompetens är en viktig ingrediens för 
att kunna göra jobbet, vi har inte väldigt väl definierat vad vi menar med det, men vi pratar 
om fem ingredienser i kompetens”: 
 
 formell utbildning 
 erfarenhet 
 vilja 
 förmåga 
 nätverk 

 
Johansson menar att detta är saker som sammantaget ger kompetens, men det är dock inte 
ännu en etablerad defintion hos Scania. “Vi försöker utifrån individen att förstå vad som 
krävs”. Johansson berättar att de arbetar med nya metoder för att definiera ledarskap, 
principer som skall vara vägledande, korta principer. Det är diskussionen och förståelsen 
kring det som är det viktiga, att styra med principer och utarbeta metoder som är bäst för de 
anställda. ”De får engagemang eftersom de har den friheten att jobba, ’commitment through 
involvement’”. Principerna inom produktion och utveckling är liknande; kunden - respekt för 
individen - kvalitet. 
 
3.5.5 Nyckelkompetenser 
Beträffande nyckelkompetenser säger Johansson att det på Scania finns tre huvudsakliga 
karriärvägar: 
 
1. Gruppchef inom funktionella grupper med förmodat avancemang. 
2. Projektledning, objektledare – att säkerställa tvärfunktionalitet i företaget, koordinering av 
funktioner 
3. Tekniker. 
 
Gällande den sista punkten så kategoriseras alla tekniker i en skala; t1-t5. Vid t1 är man inte 
fullt användbar för utvecklingsarbete, man kan inte verktygen. Vid t2-nivån kan man hantera 
dessa. Vid t3 kan man dela med sig av kunskap, Johanson hävdar att “rimligen skall inte mer 
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än en tredjedel komma till den nivån ... alla kan inte vara lärare”. Vid t4 och t5 har man en 
tjänst med strategisk betydelse, inom ett område med strategisk betydelse. Detta är inte en 
personlig nivå och inom motoravdelningen, som består av ungefär 360 av de totalt drygt 500 
på Powertrain Development, finns 7 personer inom denna kategori (t4-t5). Befattningen 
innebär en utnämning till technical advisor, technical manager eller liknande. Vid t5 tillhör  
man enligt Johansson världsklass, ett viktigt område där han anser att det inte får bli inflation, 
en sådan befattning skall inte erhållas för lång och trogen tjänst. Dessa tjänstemän skall 
kunna kommunicera och driva sitt område, vilket innebär att de egentligen bara skall kunna ta 
initiativ - de har inget personalansvar - de är experter och skall kunna tala för sitt område som 
experter och kunna stödja sin chef i den aktuella sektionen. 
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3.6 Saab AB; Aerosystems/Aerostructures 
 
3.6.1 Roll och organisation 
Saab AB är ett högteknologi företag, med sina huvudsakliga verksamheter inom försvar, flyg 
och rymd. Saab täcker ett brett spektrum av kompetenser och förmågor inom 
systemintegration och utvecklar, tillverkar och levererar avancerade produkter och tjänster 
för försvarsmarknaden såväl som för den kommersiella marknaden. Saab har hela världen 
som sin marknad men forskning, utveckling och produktion utförs huvudsakligen i Sverige. 
Totalt har koncernen ca 13000 anställda. 
 
Det material som presenteras i den följande texten har erhållits genom intervjuer med 
representanter för två dotterbolag inom Saab koncernen med huvudsakliga 
verksamhetsområden inom flygteknik; Saab Aerosystems och Saab Aerostructures. Saab 
Aerostructures utvecklar och tillverkar strukturella delar till flygplan för den kommersiella- 
och den militära marknaden. Man är underleverantör åt flertalet stora aktörer på den globala 
marknaden. Saab Aerosystems verkar som en ledande leverantör av avancerade, integrerade, 
luftburna systemlösningar, samt delsystem och servicekoncept. Saab Aerosystems roll är 
väsentligen att utveckla militära flygplan, kompletta system och samarbeten kring militära 
flygplan, med ambitionen att vara undeleverantör inom dessa områden. 
 
Lars Sjöström är Vice President Business Development vid Saab Aerosystems. Sjöströms roll 
inom affärsutveckling är att göra strategier och affärsplaner för Saab Aerosystems, och med 
detta peka ut företagets inriktning och förstå hur affärsportföljen ser ut och hur man kan 
förändra företaget för att klara marknadens behov. Göte Strindberg är Technical Director på 
Saab Aerostructures, vilket innebär att han innehar det högsta tekniska ansvaret inom den 
affärenheten. 
 
Enligt Strindberg har flygverksamheten inom Saab-koncernen de senaste årtiondena 
genomlevt en förändring med avseende på marknadsorientering och därmed verksamhetens 
inriktning på kunder. I grova drag beskriver Strindberg Saab Aerostructures verksamhet idag 
som ökande inom den civila delen och minskande inom den militära. 
 
Den tekniska verksamheten beskrivs vara betydligt mer marknadsinriktad i dagsläget än den 
var för 15 år sedan. Strindberg säger att ”vi ser idag att all teknikutveckling är investeringar i 
nya affärer”. Idag består koncernen av ett antal affärsenheter med indivduellt ansvar för 
produkt och teknikutveckling. Tidigare hade Saabs flygverksamhet en (1) gemensam 
teknikutvecklingsorganisation. I denna organisation bedrevs arbete med Forskning och 
Teknik (FoT1, eng: R&T), innefattande utveckling av basteknik såsom beräkningsmetoder, 
konstruktionstekniska och systemtekniska lösningar. Utveckling av dessa teknikdiscipliner 
skedde separerade från varandra. I kontrast till detta beskriver Strindberg dagens arbetssätt 
som mer integrerat i projekt med en potentiell affär i framtiden.  
Strindberg menar att organisationen har gått från att vara en teknikdriven organisation till att 
vara en marknadsdriven, produktdriven, organisation berstående av ett flertal affärenheter. 
Enligt Strindberg var Saab tidigare mer en technology provider,  ”vi tillförde kunden ny 
teknik”, medan det idag har skett en förändring på den civila marknaden med förändrade krav 
från kunden vilket innebär att man gått mot att vara en ”social provider” där teknikutveckling 
till stor del sker på kundens villkor. Strindberg anser att båda modellerna har sina fördelar, 
men att man tidigare hade mer styrning på teknikutveckling, med en organisation anpassad 

                                                 
1 FoT skall skiljas ifrån Forskning och Utveckling (FoU, eng: R&D) vilket även innefattar typutveckling 
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för JAS 39 Gripen projektet, något som han menar hade varit svårt att genomföra med en 
affärsenhetsmodell. Men han påpekar att med affärsenheter får man en högre flexibilitet, 
dessa är mer kostnadseffektiva, och snabbare mot marknaden. 
 
Strindberg menar att Saab varken kan eller har råd att satsa lika mycket på teknikutveckling 
som förr, när man bara behöver vissa delar, vilket marknaden styr. Man har därför försökt att 
harmonisera marknadssidan och tekniksidan så att dessa jobbar åt samma håll.  
 
3.6.2 Nätverk 
Sjöström förklarar att det finns ett antal olika former av villkor och finansieringar där man på 
olika sätt samarbetar och samfinansierar FoT-arbete med externa parter. Gällande den 
teknikutveckling som i praktiken genomförs finansierar företaget ett antal sådana projekt, 
vissa driver man själva som en andel av den övriga verksamheten och vissa är samarbeten 
med externa parter, typiskt inom ramen för samarbetsprojekt där staten och industrin 
finansierar en andel var. Nationellt flygtekniskt forskningsprogram nämns som ett exempel 
där industri och stat står för kostnaden och arbetet utförs på högskolorna, medan det finns 
andra former där arbetet utförs i industrin. Man deltar även i EU-projekt där EU finansierar 
delar av arbetet. Vissa delar av FoT-portföljen är rent externt finansierad, typiskt då militära 
beställningar. 
 
Sjöström berättar att gällande samarbete med forskningsvärlden och högskolor har 
näringslivet ställt upp med eget arbete, relevant arbete, till en viss volym, men även 
finansiering i form av pengar. Detta är ett sätt att delta i inriktning på projektarbete och 
diskussioner om nya projekt. Sjöström anser att kopplingen varit bra, och att näringslivet har 
kunnat förmedla en del råd till forskningsvärlden kring problemställningar man jobbar med 
och frågor man måste lösa. Det är något som då måste mötas med rätt typ av projekt från de 
institutioner som bedriver forskning. 
 
3.6.3 Marknadsföring, intern/extern 
Att medvetet profilera sig som en utpräglat kunskapsintensiv organisation med anspelningar 
på högteknologi är enligt Sjöström inte något som Saab Aerosystems genomfört, däremot 
menar han att det förekommit hos andra bolag inom Saabkoncernen. Sjöström säger att det 
beror lite på om man vill framhålla produkt eller teknik i det man kommunicerar ut och att 
man för Aerosystems del nog hellre har framhållit produkten istället för teknik. Sjöström 
hävdar att det finns andra delar av koncernen som har en mer diversifierad produktflora där 
man då kan tjäna på att framhålla tekniken. Saab Aerotech nämns som ett exempel på en 
diversifierad verksamhet delvis bestående av konsultverksamhet där det är svårt att lyfta fram 
enskilda produkter. Sjöström har uppfattningen att man kan vara betjänta av någon form av 
Centers of Excellence-image eller teknikansvarsroll i sådana typer av verksamheter, för att 
tydliggöra ansvarsområden. 
 
Vad man vill kommunicera ut för image från affärsenheter beror enligt Sjöström på 
produktens art, är det vissa produkter som är få och stora så är det lättare att kommunicera ut 
produkterna, de har ett symbolvärde i sig. Är det så att man har en mängd små produkter kan 
det vara lättare att kommunicera ut det kring teknik, att profilera sig på teknikinnehåll. Vad 
man skall välja beror på hur affärsportföljen ser ut.  
 

31 



 

3.6.4 Ledarskap, att leda kunskap 
Koncernnivå 
Sjöström berättar att på koncernnivå så finns det behov av att skapa en teknikförsörjning, att 
försörja koncernen i form av både tekniska resultat och i form av personal. Den 
teknikförsörjningen kan åstadkommas internt inom koncernen, att bolag kan utnyttja 
varandra, och den kan komma utifrån, vilket är vanligast. Dels har man teknikförsörjning i 
form av rekrytering av personal, dels genom påverkan på eller medverkan i grundutbildningar 
av olika slag. ”Det är viktigt att det finns människor som studerar, att det finns utbildningar 
inom områden som är viktiga för oss” 
 
Beträffande Saabs samverkan med resten av landet i forskningshänseende så försöker man ha 
samarbete med universiteten och på koncernnivå handlar det om samordning mellan bolag 
som i regel ligger i olika projektcykler, i olika faser gällande utveckling, produktion, 
försäljning.  ”Har flera Saab-bolag ett gemensamt intresse i att påverka inriktningen hos 
exempelvis KTH eller FOI kan vi agera gemensamt på koncernnivå för att hitta ett sätt att få 
det att hända”, säger Sjöström. Genom finansiering direkt eller indirekt kan Saab medverka 
till att stödja aktörer som KTH eller FOI i ansökningar för anslag eller strävan efter att få 
pengar, men även delfinansiera eller medverka på något sätt för att få det att hända. Sjöström 
menar att genom att göra det på koncernnivå kan man få en starkare röst, och att man på 
koncernnivå försöker göra samordningar så att bolagen inte snubblar över varandra när man 
skall samarbeta med universitet, ”har man likartade intressen är det bättre att samordna det, 
att formera de krafter som finns”. Att skapa relationer och nätverk är viktigt, exempelvis med 
representanter för myndigheter på en övergripande nivå. 
 
Vidare menar Sjöström att så som Saab AB drivs, med en förhållandevis löst sammanhållen 
koncern, så är det dessa åtgärder man kan genomföra, eftersom man inte har någon 
gemensam forskningsorganisation. Affärerna genomförs av bolagen, och koncernledningen 
har ambitionen att inte styra detta för hårt. Syftet är att affärsenheterna skall ta ansvar för att 
genomföra den väsentliga teknikutvecklingen, även den huvudsakliga koordinering emellan 
sig. Saab har dock ett teknikråd på koncernnivå som syftar till knyta affärsenheternas 
verksamheter mot varandra, mer om detta längre ner. Det koncernledningen som sådan kan 
göra är att samordna och försöka minska kostnaderna genom att bolagen samordnar sin 
supportverksamhet, infrastruktur inom IT, upphandling av lokaler etc., medan det på 
produktnivå är upp till varje affärsenhet att driva sina produktprogram. 
 
Affärsenhetsnivå 
På affärsenhetsnivå har både Saab Aerosystems  och Saab Aerostructures en 
utvecklingsorganisation som motsvarar en klassisk linjeorganisation indelad i olika 
discipliner. Sjöström förklarar att hos Aerosystems är merparten av den organisationen 
produktorienterad, men en del av verksamheten handlar om ny teknik, kommande behov, och 
även det arbetet utförs inom funktionerna. 
 
På den högsta nivån i Saab Aerosystems finns en handfull avdelningar, exempelvis 
utveckling  som  omfattar ca 700 personer. Varje avdelning består av underavdelningar där 
utveckling har flertalet sådana underområden. Hur FoT bedrivs varierar mellan olika 
områden, där vissa har en väldigt liten (försumbar) teknikutveckling och andra mer 
omfattande. Merparten av arbetet inom underavdelningarna består dock av produktorienterat 
arbete. Sjöström menar att FoT kan bedrivas som en del av verksamheten i alla delområden, 
eller lite var stans där utvecklingsverksamhet pågår, eller så håller man det som en helt egen 
separat organisation. Vilket man väljer beror enligt Sjöström på hur förhållandena ser ut. Det 
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kan vara så att resursprioriteringar gör att produktarbeten i närtid alltid kör över FoT 
orienterat arbete. Om FoT-verksamheten är viktig kan man ibland lyfta det en nivå så att man 
har resursallokering för detta i en separat FoT-organisation, men Sjöström påpekar att man då 
skall ha en sådan volym på den totala organisationen att detta är möjligt. I andra fall kan det 
vara så att produktarbetet ligger mycket nära framkanten på teknikutvecklingen på ett sätt 
som gör att man fortlöpande kan ta in ny kunskap. 
 
Extremfallet är alltså att man har all FoT i periferin av organisationen och produktarbetet i 
den andra änden, dessutom på olika geografiska platser, vilket enligt Sjöström kan innebära 
(uppenbara) överlämningsproblem. Styrning och inflytande kan bli svagt, och han menar att 
man därför vill föra ihop produkt och teknikutveckling, men för man ihop det för mycket så 
hamnar man ibland i situationer där bristen på resurser är påtaglig, vilket medför att inget 
teknikutvecklingsarbete överhuvudtaget utförs då resurserna istället satsas på att sköta 
leveranser av befintliga produkter. Sjöström menar därför att det av resursprioriteringsskäl 
kan behövas en viss spärr, men att man inte vill ha en verklighetsfrämmande 
teknikutveckling. 
 
Teknikråd 
Saab har på koncernnivå ett så kallat teknikråd. Koncernledningen utser representanter från 
Saab-bolag till Teknikrådet som har ett koncernövergripande ansvar för att Saab på bästa sätt 
tillvaratar den tillgång som finns i koncernen beträffande teknik och teknisk förmåga, 
innovationer och entreprenörskap och att Saabs teknik och tekniska förmåga skyddas. 
Teknikrådet har också till uppgift att stödja Saab-bolagen i deras behov beträffande 
anskaffning av ny teknik och teknisk förmåga samt att koncernen på bästa sätt realiserar de 
värden som ligger i den teknik och know how som Saab förfogar över. Vidare svarar 
Teknikrådet för att arbetsformer, organisation och infrastruktur utvecklas som stödjer Saab-
bolagen och koncernen i det strategiska planeringsarbetet med FoT och produktutveckling 
samt att etablera samverkan såväl internt som externt, nationellt och internationellt. 
 
Medlemmarna i teknikrådet är typiskt en representant för varje större avdelning som har 
någon typ av teknikverksamhet. Sjöström beskriver i grova drag teknikrådets funktion som 
representerat av linjeorganisationen som en dimension, och programledningsverksamheten 
som sköter projekt och använder resurser som en annan. Sjöström menar att man har utformat 
det så för att få en blandning av både teknikdisciplinerna, med ansvar för teknikområden i 
den klassiska linjestrukturen, och produktorienteringen genom projektstrukturen. I den 
klassiska linjedimensionen kan man utveckla kompetensen inom sitt område, vilket dock 
medför en potentiell intressekonflikt i varje linjeområdes önskan att bevara sitt perspektiv. 
Sjöström menar att varje område med självaktning vill utveckla sig gällande teknik, medan 
det ur affärsdimensionen kan vara så att vissa viktiga egenskaper som de olika 
affärsenheterna behöver för att få avsättning för sina produkter kan kräva andra prioriteringar. 
Det är den skärningen man vill få i teknikrådet, att man både ser till affärsnyttan och 
teknikutvecklingen. 
 
Technology Transfer Group 
I arbetet med att uppnå samordningsfördelar har man inom Saab AB vad man benämner 
Technical Transfer Group (TTG), en sammanslutning där personal kan koordinera sina 
kunskapsresurser. Grupperna inom TTG är ett dussintal och varje sådan grupp kan hämta 
representanter från FoT verksamhet inom respektive affärsområde. Grupperna består alltså av 
representanter från beslutsleden i olika bolag som arbetar med just den verksamhetskategori 
som grupperingen avser. Dessa har inte mandat att driva projekt eller genomföra projekt som 
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grupp. Enligt Sjöström är syftet med dessa nätverk att underlätta kunskapsutbyte, att kunna 
peka på vem som kan vad inom koncernen och få till stånd erfarenhetsutbyte samt skapa 
personliga relationer till andra som gör liknande saker. 
 
Strindberg berättar att gällande Saab Aerostructures huvudsakliga teknikområde, 
strukturteknik, är alla affärsenheter som har utveckling av något slag kring strukturteknik 
inbjudna att vara med. Strindberg säger att ”det fungerar inte perfekt för oss men vi är i en 
uppstartningsfas”. Inom detta delområde är det totalt 8-10 medlemmar som träffas ett antal 
gånger om år. ”Vi pratar om gemensamma bekymmer, gemensamma möjligheter, vi 
informerar varandra, utväxlar metoder, programvaror eller liknande. Vi försöker se till så att 
vi inte gör dubbelarbete”. Strindberg menar att tanken är att liknande nätverk skall finnas på 
lägre nivå, och att detta är mycket viktigt i en organisation som är uppdelad i affärsenheter, 
och i arbetet att koordinera resurser. Vidare menar Strindberg att i den tidigare organisationen 
med en (1) teknikutvecklingsorganisation fanns inte detta behov, men att den nya 
organisationen innebär en helt ny företagskultur och en helt ny mängd människor som 
behöver integreras. 
 
3.6.5 Nyckelpositioner/kompetenser 
Inom Saab koncernen finns det nyckelkompetenser som representeras av specialister inom 
viktiga teknikkategorier. Dessa tjänster beskrivs som en personlig utnämning med 
särställning och en karriärväg parallell med linjecheferna. Dessa specialister förfogar över en 
egen budget inom sitt område, och totalt omfattar de ungefär 25 stycken personer. 
 
Sjöström förklarar att det finns olika kriterier utifrån vilka det kan vara lämpligt att tillsätta 
eller utse specialister. Att kunna peka ut en specialist är ett sätt att uppmärksamma 
teknikområden som är intressanta, eller kritiska. Sjöström säger att det finns teknikområden 
som är kritiska för Saab så till vida att de måste behärskas, dock inte på så sätt att 
produkterna som Saab säljer i sin helhet bygger på denna specifika kunskap, utan det är en 
kategori kunskaper som det förväntas av marknaden att man behärskar, exempelvis 
säkerhetsaspekter. Den volymen arbete som ett sådant kunskapsområde erfordrar, handlar 
dock i praktiken om ett fåtal personer, 1-2 stycken. Sjöström menar att man kan betrakta 
dessa som viktiga teknikområden, som man är beroende av, men att det inte är strategiska 
områden som det satsas på för att vinna nya affärer. Sjöström anser att man i sådana 
situationer kan vara betjänt utav att kunna peka ut en specialist, och på så sätt uppmärksamma 
att det är viktigt för företaget och att man är beroende av någon enstaka person. 
 
Ett annat kriterium för specialist-utnämningar är att säkra områden där det är svårt att 
rekrytera personal, där man kräver en lång inskolning inom företaget för att verkligen kunna 
området, och/eller där det inte finns några färdiga utbildningsvägar. Dessa ges en särskild 
status för att markera att det är viktigt, att man inte vill förlora personal inom det specifika 
området. Dessa områden är  yrkesroller som inte finns inom andra branscher eller som det 
inte finns volymutbildningar inom, vilket kan göra det nödvändigt att säkra tillgång till den 
förmågan. Detta innefattar även områden där brist får stora konsekvenser för företaget. 
 
Ytterligare ett kriterium för utnämning av en specilist är att det, helt enkelt, finns en lämplig 
person tillgänglig, och enligt Sjöström finns det formulerat hur dessa kriterier ser ut. Man 
skall vara en internationell auktoritet, kunna representera det aktuella teknikområdet utåt, 
kunna delta i konferenser och hålla föredrag och kunna mäta sig med de bästa i världen inom 
det specifika området. 
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Gällande inrättningar eller utnämningar av specialistfunktioner inom företag som är så pass 
teknikintensiva som Saab tror Sjöström att det bottnar i att man har ett intresse i att på nåt sätt 
uppmuntra och belöna folk som är skickliga tekniker, men kanske inte nödvändigtvis är 
skickliga chefer, och då vill man gärna kunna erbjuda en alternativ karriär. 
 
Specialisterna som de beskrivs vara hos Saab är överlag ganska djupa och smala gällande sitt 
kunskapsområde. Att ha specialister har har enligt Sjöström en tjusning, det kan vara 
praktiskt för de områden som är smala, men han påpekar att det inte alltid är så att de 
teknikprojekt som man driver lämpar sig att göras av specialister. Sjöström anser att det inte 
är självklart att alla som håller på med teknikutveckling behöver vara djupa och smala, och 
menar att många teknikprojekt kan vara av den karaktären att de omfattar studier av 
helhetslösningar, nya systemlösningar eller farkoster, vilket då innebär en kompromiss 
mellan ett antal olika teknikdiscipliner gällande funktionskrav och kostnad som involverar 
flera delar av organisationen och engagerar ett större antal personer. Det som erfordras då är 
inte specialister som är djupa utan snarare personal med god erfarenhet och stor bredd. 
 
Sjöström påpekar att motsatsen till att driva dessa breda multidisciplinära teknikprojekt skulle 
vara att varje specialist driver sina egna teknikutvecklingsprojekt. Detta är något man vill 
undvika då man ser mer affärsnytta i att ha större teknikprojekt, dessutom vore det svårt för 
företaget att koordinera teknikutveckling som drivs av enskilda specialister. Sjöström menar 
att teknikutveckling som genomförs av specialister med stort djup på olika håll inom 
organisationen ger dålig sammanhållning och en dålig avvägning mellan olika områden, och 
att man då hellre väljer att ha större projekt med mer pengar och mer fokus, för att titta på en 
övergripande frågeställning snarare än att borra sig ner på djupet. 
 
Sjöström menar att i hans tycke har specialister ordentlig skicklighet inom sitt område, de är 
användbara för jobb inom sitt område men definitionsmässigt har de en liten bredd, och har 
därför en begränsad användbarhet. De kan gräva sig ner i sitt område men det är svårt att 
utnyttja dem till angränsande problemställningar eller avvägningar. ”I en sån här liten 
organisation så vill vi nog inte ha för mycket specialister, vi vill inte domineras av folk som 
bara har djup, det blir mycket svårt, jag tror att man nog måste ha en större andel generalister 
i en liten organisation. Jag är lite skeptisk till att utse för många specialister, för vi behöver 
balansera det med generalister också, vi behöver ha folk med ett gott teknikkunnande men 
också bredd.” 
 
3.6.6 Synen på centrumbildningar 
Strindberg menar att ingenjörerna på Saab Aerostructures skall behärska ett flertal 
kunskapsområden, kompetensen ligger inbyggd i linjeorganisationen vilket han menar skiljer 
sig från konkurrenterna. På Saab har man som ingenjör en bredare kunskap medan man hos 
exempelvis Airbus är mer specialiserad. 
 
Sjöström menar att man med en förhållandevis liten organisation, som Saabs, och ”med den 
nationalkaraktär som finns i Sverige” oftare har mandat längre ned i organisationen att göra 
saker på egen hand, att man kan verka utanför sitt eget område om det behövs, att ta initiativ 
och känna ett ansvar utanför sin egen disciplin. Sjöström instämmer i att det är annorlunda i 
andra länder och att framförallt engelska och amerikanska företag är mer hierarkiskt styrda. 
Där vågar man inte gå utanför sin egen disciplin, man är mer beroende av chefen ovanför, 
vilket enligt Sjöström gör att man får fler individer med djupa kunskaper men som kräver en 
hierarki ovan, till skillnad från en svensk organisation i vilken man är mindre hierarkiskt 
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beroende, där var och en har större mandat att agera, vilket gör att man kan hantera en större 
bredd. 
 
Sjöström påpekar i detta sammanhang att han tror att det är viktigt att inte endast ha 
specialister, utan att det är viktigt att ha generalister, att kunna ha en ganska stor bredd. Han 
tror därför att en alltför tydlig Centre of Excellence -struktur eller specialist-struktur inte är så 
bra, eftersom den tenderar att bli statisk i företaget, att man med detta cementerar discipliner 
och individer som blir svårföränderliga över tiden. Sådana strukturer kan bli överordnat 
affärsmålen och företagsmålen, och Sjöström förklarar att man nog snarare vill vända på det. 
I framtiden måste man kunna agera på en global marknad, efter kundbehov, och ska man 
agera på en konkurrensutsatt marknad och följa denna måste man kunna agera snabbare. ”Då 
gäller det att inte vara för stelbent och hindras av den inre organisationen, då tror jag att det är 
bättre att ha en större flexibilitet, om än en större otydlighet”. Sjöström säger att det kan vara 
ett hinder att ha för mycket uttalat excellenta områden eller specialister, de kan vara betjänta 
för ett visst område men blir det för mycket så blir det hindrande, ”det hindrar dynamiken”. 
 
Strindberg menar att resultatet av arbetet är beroende av kulturen i organisationen, sättet på 
vilket människorna arbetar, och att strukturen på organisationen är en sak och kulturen en 
annan. Att Saab står sig bra i konkurrensen beror på kulturen inom organisationen. ”Det är en 
liten organisation – det är vår styrka”. 
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4 Kunskapsintensiva organisationer i teorin 
 
De följande avsnitten behandlar teoribildning kring kunskapsintensiva organisationer. 
Perspektiv kring själva begreppet kunskap, med anknytning till det om än ännu bredare 
begreppet Knowledge Management, ges i det inledande avsnittet.  
 
Av intresse har bedömts vara teorier kring förutsättningar för lärande. Uveckling av kunskap 
innebär lärande. Vem är det då som lär? Alla aspekter kring kunskap och de teorier som 
presenteras kan i en eller annan mening knytas mot det som populärt kallas organisatoriskt 
lärande, men specifika teorier kring detta behandlas inte. Distinktionen om det är 
organisationer som sådana som lär eller individerna inom denna finner jag inte i 
sammanhanget intressant. Jag vill endast framhålla att jag anser att de teorier som behandlas 
syftar till att underlätta för nyttjande av den kunskap som finns inom organisationen, genom 
en lärandeprocess som omfattar individer inom eller i anslutning till organisationen. Dessa 
teorier innefattar organisationsmodeller som främjar skapande och spridning av ny kunskap 
genom organisationers sätt att arbeta. Detta berörs i de så kallade gemenskapsmodellerna. 
Slutligen presenteras aspekter kring organisationkultur och de förutsättningar som kultur 
utgör för skapande och spridning av kunskap. 
 
4.1 Kunskap i relation till kunskapsintensiva organisationer 
 
4.1.1 Förekommande definitioner och distinktioner av kunskap 
Kunskap är naturligtvis ett centralt begrepp i denna studie, därför kan det också vara på sin 
plats att reflektera över vad detta begrepp innebär. Kan man inom ramen för individ- eller 
organisationsrelaterad kunskap lägga fram en allmängiltig definition av begreppet eller är det 
betydligt mer komplicerat än så? I den litteratur som behandlar Knowledge Management, och 
då också kunskapsbegreppet, återfinner man olika definitioner och åskådningar. Detta kapitel 
syftar till att kortfattat presentera några av de beskrivningar av kunskapens olika delar och 
innebörder som förekommer.  
 
Först en allmängiltig definition från Nationalencyklopedin (www.ne.se); 
 
Kunskap; välbeställd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn har lagrad i 
minnet etc., ofta som resultat av studier e.d.  
 
En huvudfråga inom ämnesområdet Knowledge Management är hur kunskap skall 
identifieras och tillvaratas inom organisationen, och just identifieringen av kunskap 
förutsätter en definition i hur denna förhåller sig. Det finns ett flertal distinktioner mellan 
olika typer av kunskap; tyst eller uttalad, personlig eller kodifierad, individuell eller social 
etc. (Alvesson, 2004). Den vanligaste distinktionen är nog den mellan tyst och uttalad 
kunskap, vilken härstammar från Polanyi (Dalkir, 2005). Polanyi betonar vikten av en 
personligt baserad konstruktion av kunskap som är påverkad av känslor och förvärvad genom 
en process som involverar personens aktiva skapande och organisering av erfarenheter. När 
en person underförstått vet agerar denne och upplever stor svårighet i att förklara denna 
process i ord, regler och algoritmer. Polanyi intar positionen att all kunskap antingen är tyst 
eller grundad i tyst kunskap, det finns inget som är fullt uttalat och som fungerar utan mening 
och omdömesförmåga (Ibid.). 
 
Dalkir beskriver den tysta dimensionen som svår att uttrycka på formell väg, den är 
sammanhangsberoende, personlig och svår att kommunicera. I kontrast till detta utgör den 
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uttalade kunskapen ett innehåll av mer påtglig form, vilken är kodifierad i exempelvis ord, 
bilder eller algoritmer. Dalkir påpekar att vad som kan vara tyst kunskap för någon kan vara 
uttalad för en annan, och att ”experter” kan ha svårare att uttrycka sin kunskap än noviser 
som kan vara benägna till att enklare uttrycka vad de försöker genomföra eftersom de typiskt 
följer en instruktion eller liknande. 
 
Enligt Dalkir behöver människor i organisationer där det finns innovation och kreativitet 
social kontakt. Att fånga den tysta kunskap som människor besitter kan därför inte vara en 
rent mekanisk funktion eftersom det handlar om upptäckt, organiserande och integration av 
kunskap i organisationen. Dalkir menar att kunskapen måste fångas så att den kan kodifieras 
på ett sådant sätt att den blir en del av den existerande kunskapsmassan i organisationen. Att 
fånga kunskap (ta tillvara) kan vara mycket svårt, och då speciellt gällande tyst kunskap. 
Processen att fånga tyst kunskap är att ta tillvara den erfarenhet och den expertis som 
individer i organisationen innehar och göra den tillgänglig för alla som kan behöva den. 
 
Dalkir menar att en vanlig missuppfattning kring Knowledge Management är att fokus i ovan 
bekrivna process endast omfattar omvandling av det som är tyst kunskap till uttalad sådan, 
för att lagra detta i exempelvis en databas. Istället framhåller Dalkir att Knowledge 
Management är bredare än så och innefattar processen att sprida och dra nytta av värdet på 
den kunskap som ackumuleras i organisationen över tiden, vilket innebär ett mer holistiskt 
och användar-fokuserat tillvägagångssätt där man försöker förstå hur förbättrad 
kunskapsspridning kan vara till förmån för specifika individer, grupper eller organisationen 
som sådan. 
 
Det förekommer naturligtvis invändningar mot den flitigt nyttjade defintionen av kunskap 
som tyst eller uttalad, och med det andra betraktelser av kunskapsbegreppet. Davenport & 
Prusak (2000) berör relationen data-information-kunskap och hävdar att kunskap är varken 
data eller information, men att kunskapen dock är relaterad till dessa båda i någon grad.  De 
menar att det är svårt att framställa en definitiv allt-omspännande definition av kunskap, men 
de anser sig kunna frambringa en pragmatisk beskrivning av begreppet; 
 
”Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert 
insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and 
information. It originates and is applied in the minds of knowers. In organizations, it often 
becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational routines, 
processes,practices and norms.” 
 
I sammanhanget så fångar Alvesson (2004) på ett kortfattat och beskrivande sätt Davenport 
& Prusaks syn på relationen mellan data, information och kunskap; 
 
”Data utgör en samling tecken som förutsätts peka på ett stycke verklighet. Information är 
data som har satts in i ett sammanhang, som har relevans utifrån ett givet syfte. Kunskap är 
detsamma som en ram och en förmåga att resonera och göra information begriplig. I 
kunskap ingår utövandet av omdömet och förmågan att göra tolkningar.” 
 
Alvesson har synpunkter på relationen (eller bristen på) mellan information och kunskap. 
Enligt Alvesson är kompetens och information två begrepp som ibland används så att de 
sammanfaller med kunskap, och menar att det är olyckligt att kunskap ofta blandas ihop med 
och reduceras till information. Alvesson menar att man knappast kan betrakta kunskap som 
kodifierad och lagrad i databaser, vilket är något som hellre bör betraktas som information, 
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eftersom kunskap måste rymma omdömesförmåga, kritisk granskning av information och 
förmågan att översätta data till information. Alvesson anser att distinktionen mellan tyst och 
uttalad kunskap har ett visst värde men att den är överbetonad, ingen kunskap är helt tyst, och 
menar att man snarare bör se tyst kunskap och uttalad kunskap som olika dimensioner eller 
aspekter av kunskap. Alvesson vill istället sätta mångtydigheten i fokus när han behandlar 
kunskap, med vilket han menar kunskapens betydelse i förhållande till andra element och de 
resultat som sägs vara följden av kunskapsarbete. 
 
4.1.2 Mångtydigheten i kunskap 
Alvesson anser att begreppet kunskap är ytterst svårt att definera och begränsa, och menar att 
inflytelserika definitioner på kunskap ofta är ganska allomfattande och täcker lite för mycket. 
Därför menar Alvesson att det populära sättet att göra kunskapen begriplig genom att dela in 
den i olika former i bästa fall bara delvis är till hjälp och ofta är något som kan överdriva 
problematiska distinktioner. 
 
Enligt Alvesson finns det knappast någon kunskap som utvecklats isolerat från det sociala 
sammanhanget och kulturen. Individen är i hög grad en produkt av det sociala (kultur, 
utbildning, gemensamma erfarenheter etc.), men i många fall spelar individens unika 
erfarenhet och förmåga en stor roll. Den organisatoriska kunskapen bärs enligt Alvesson upp 
av idéer, resonemang och berättelser som individer utvecklar i gemenskap med varandra och 
som lagras inte bara i formella rutiner, databaser och metodologier. Samtidigt är individernas 
erfarenheter och lärande beroende av ramarna och de sociala förhållandena inom dessa 
individers yrkesgemenskaper och arbetsorganisationer. 
 
Mångtydighet är i sammanhanget förenad med en ovisshet som inte kan skingras – en brist på 
enighet om gränser, klara principer eller lösningar. Mångtydighet i den betydelse den har i 
detta sammanhang innebär att en grupp informerade människor sannolikt omfattar en rad 
olika uppfattningar, eller att flera tolkningar kan vara rimliga. 
 
Utmärkande för kunskapsföretag är enligt Alvessons uppfattning att den produkt eller den 
tjänst som de erbjuder (kunskap), det arbete som de utför och resultatet av deras arbete har en 
sammansatt och mångtydig karaktär. ”Kunskapsintensiva organisationer är således 
’mångtydighetsintensiva’, det vill säga ’klarhet’ och ’ordning är inte de ord som bäst 
beskriver kunskapsintensiva organisationers och arbetares insatser”. Därför menar Alvesson 
att det kan vara särskilt fruktbart att lägga fokus på mångtydighet i studiet av 
kunskapsintensiva organisationer. Genom att införliva mångtydighet som en central 
dimension ifrågasätter man och ger ny form åt traditionella föreställningar om arten och 
ledningen av kunskapsintensiva organisationer. 
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4.2 Gemenskapsmodeller – CoE och CoP 
 
Ett av de huvudområden som berörs i denna studie är centrumbildningar med avseende på 
kunskap. Detta kapitel avser att lyfta fram förekommande modeller inom Knowledge 
Management litteraturen som beskriver centrumbildningar eller så kallade 
gemenskapsmodeller. 
 
Fokus är lagt på två varianter. Dels en Centres of Excellence modell presenterad av Moore & 
Birkinshaw (1998) som kategoriserar olika typer av CoEs utifrån en undersökning av globala 
serviceföretag. Modellen baserar sig på globalt verksamma serviceföretag, som alltså är 
separerade långt ifrån varandra rent geografiskt, vilket naturligtvis är en faktor som ska vara i 
åtanke när man betraktar begreppet.  Jag anser dock att modellen i grova drag är applicerbar 
även på verksamheter karaktäriserad av FoU-arbete och alltså inte uteslutande lämplig för 
tjänsteföretag, samt att aspekter i denna kan beaktas för verksamheter som inte är utpräglat 
globala. Det andra huvudspåret som valts är en typ av gemenskapsmodell, Communities of 
Practice (CoP), på svenska även kallad praktikbaserad gemenskap. 
 
4.2.1 Centres of Excellence 
Moore & Birkinshaw beskriver i en publikation från 1998 en undersökning av Centres of 
Excellence som ett sätt att hantera seviceföretags kunskap. Moore & Birkinshaw (1998) 
menar att globala serviceföretag skapar konkurrensfördelar huvudsakligen genom sin 
förmåga att tillämpa de kunskaper man besitter i global skala. Undersökningen avser en 
Knowledge Management strategi som använts i ett flertal ledande globala serviceföretag för 
att i möjligaste mån nyttja de internationella nätverk som företaget har. Ett tillvägagångssätt 
som de refererar till som Centres of Excellence. 
 
Moore & Birkinshaw (1998) definerar ett CoE som en del av en verksamhet som är erkänd 
för en distinkt kunskap och som har fullmakt att låta den övriga organisationen dra nytta av 
detta och/eller göra denna kunskap tillgänglig i hela organisationen. I sin undersökning 
identifierade Moore & Birkinshaw fyra typer av centre of excellence med olika särdrag enligt 
följande kategorisering; Focused, Virtual, Charismatic, Physical location (se beskrivning 
nedan). Alla typer av centrumbildningar delade dock några gemensamma drag; 
 
    Centrum etablerades bara inom områden där högsta ledningen ansåg det vara av 

strategisk betydelse för företaget, exempelvis inom kärnversamheten eller inom 
framväxande delar av verksamheten -  istället för att skapa en centrumbildning för 
varje område eller funktion. 

 
 Alla CoEs hade en underförstådd dubbel roll i att dels skapa skalfördelar genom den 

befintliga kunskapen och dels att kontinuerligt justera och förbättra dessa förmågor så 
att de förblev state-of-the-art. 

 
 De flesta CoEs var inte knutna till en geografisk plats. Vissa bestod av ett begränsat 

antal individer verksamma på olika platser men som träffades regelbundet, andra 
bestod av ett större antal individer som kommunicerade via intranät. 

 
 De flesta centrumbildningar hade relativt få individer som tillhörde kärnan eller 

huvudämnet med ansvar för att uppgradera de aktuella kompetenserna.  
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De flesta företag hade i någon grad anammat ett eget unikt tillvägagångssätt, men generellt 
kunde alltså fyra allmänna kategorier av CoEs urskiljas;  
 
Focused 
Dessa centrumbildningar är typiskt baserade kring ett kunskapsområde, eller vad som för 
verksamheten i fråga kan räknas som best-practice. Den övergripande målsättningen är att 
identifiera och bygga kompetens på framväxande kunskap och göra det tillgängligt globalt 
inom företaget. Ofta har centrumet en fysisk placering men de kan även vara geografiskt 
utspridda. I mindre företag beror centrumets lokalisering till stor del på var nyckelpersonerna 
eller kärnan av centrumet har sin bas. 
 
När väl centrumet är erkänt som ett sådant änvänds det vanligen på två olika sätt, antingen 
genom att dra nytta av dess expertis genom att använda det som rådgivare inom projekt, eller 
genom att denna expertis sprider sin kunskap genom utbildning. Dessa två funktioner är 
komplementära. 
 
Virtual 
Ett virtual CoE utgör en mycket större grupp människor, vilket kan innebära hundratals 
medlemmar, knutna till varandra genom tillgång till en gemensam databas och diverse interna 
arbetsverktyg. Ett virtual center liknar ett focused i den mening att det representerar 
spetskompetensen inom företaget, men skiljer sig i graden av rutinisering och tillämpning av 
denna. Syftet med ett virtual center kan beskrivas som en ambition att dra nytta av företagets 
kunskap genom ett formaliserat och institutionaliserat system. 
 
Denna typ av centrumbildningar är beroende av en gemensam databas för att fungera 
effektivt, där kunskap om en speciell kund, ett problem eller tidigare erfarenheter kan sökas. 
Personliga nätverk har fortfarande betydelse i dessa verksamheter men det som är 
utmärkande är den kodifierade kunskapsmängden som är gjord tillgänglig för ett stort antal 
individer. En nyckelroll i ett virtual center är att leda och upprätthålla detta, vilket involverar 
beslut om vilka individer som skall ingå och vilken kunskap som skall vara dess så kallade 
official output. 
 
Charismatic 
Charisamtic CoE är helt enkelt individer som är internationellt erkända för sin expertis inom 
ett speciellt område. De kan rekryteras externt eller vara individer som växer fram internt 
genom sin yrkeskarriär. Som i fallet med focused CoEs är målsättningen att dra nytta av den 
expertis som nyckelindivider besitter så effektivt som möjligt. Typiskt reser dessa individer 
mycket, och utför rådgivande uppgifter i ett relativt stort antal projekt men aldrig med ett 
engagemang i detaljer. Charismatic CoEs har ytterliggare ett mål i överföringen av 
“stjärnans” individuella kunskap till andra professionella anställda. Snarare än en 
kodifieringprocess är kunskapsöverföring tänkt att uppnås genom att nyckelindividen arbetar 
med kollegor i projekt under mentor-liknande former. 
 
Centrum av typen charismatic är i mycket låg utsträckning kodifierade eftersom de 
representerar kunskap som en individ besitter, tyst kunskap, dessutom är kunskapen oftast 
inte specifk just för det företaget. Bredden på denna position är därför påtaglig och 
innehavaren skulle kunna ha en lika avgörande betydelse för en konkurrent inom samma 
bransch. Ett charismatic CoE kan dock över tiden bli mer företags-specifikt men kunskapen 
blir sannolikt inte kodifierad på ett sätt som i ett virtual CoE, men de kan röra sig mot 
karaktären av ett focused CoE. 
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Physical location 
Till skillnad från de övriga typerna av CoEs beskrivs denna karaktär ha både klart 
identifierbar “mjukvara” och “hårdvara”, alltså utöver att representera en speciell 
spetskompetens så är även den fysiska lokaliseringen av centrumet en materiell tillgång. De 
är också utmärkande genom att de är skapade genom ett top-down beslut för att bygga en 
kapacitet snarare än en process (bottom-up) genom vilken en existerande kapacitet 
identifieras och erkänns. Dessa centrum kan därför ses om strategiska investeringar för 
framtiden, ofta som ett medel för att bygga upp kunskap inom ett område som högsta ledning 
anser saknas. 
 
Moore & Birkinshaw (1998) menar att i allmänhet verkar de flesta CoEs av karaktären 
physical location täcka ett bredare område än andra typer och representera en semi-kodifierad 
kunskapsbas som delvis är verksamhetsspecifik. Med detta menas att dessa tenderar att dra 
stor nytta av externa kunskapskällor, både kodifierad och tyst kunskap, som de sedan 
anpassar till verksamhetsspecifika verktyg och modeller. 
 
*** 
Moore & Birkinshaw (1998) menar att en av anledningarna till att använda en mer 
formaliserad metod för att tillvarata kunskap är att de informella nätverk eller relationer som 
existerar mellan indivder i en organisation är begränsade till just de individer som dessa 
omfattar. Dessa informella nätverk bedöms inte vara tillräckliga då en stor del av 
organisationens medlemmar är omedvetna om vissa kunskapstillgångar som faktiskt finns 
tillgängliga organisationen. 
 
Moore & Birkinshaw (1998) framhåller att en viktig frågeställning i sammanhanget är när en 
mer formaliserad model av ett CoE skall införas, alltså när övergången från ett informellt 
nätverk till ett mer uttalat skall ske. Man menar att ett CoE behöver både erkännande och 
resurser för att bli mer än ett informellt system, vilket innebär att kommunikation riktad till 
personal överallt i verksamheten som omger centret har en viktig strategisk betydelse. 
Resurser innebär i detta sammanhang att lämpliga stödsystem, såsom intranät, inrättas samt 
att lämplig personal rekryteras för att göra centrumet livskraftigt. För att CoE skall vara 
effektivt måste det vara synligt. (Moore & Birkinshaw, 1998) 
 
4.2.2 Vad är Community of Practice? 
Gemenskapsmodeller populärt benämnda Community of Practice (CoP) innebär i praktiken 
nätverk etablerade för dialog och kunskapsutbyte. Nätverken skapas för att människor 
behöver varandra för att kunna uppnå gemensamma mål. Ömsesidig hjälp och samverkan är 
gemensamt för alla fungerande nätverk. Ett viktigt kännetecken för denna typ av nätverk är 
att de är både självorganiserande och självreglerande, vilket menas att dessa gemenskaper 
inte är skapade genom top-down beslut från företagsledningens sida utan utvecklade på 
informell väg genom initiativ drivna av personalens ömsesidiga behov av stöd, och alltså 
självreglerande i den mening att de är beroende av medlemmarnas förmåga till engagmang 
och behov av varandra (Dalkir, 2005). 
 
Smith & McKeen (Holsapple, 2004) menar att CoPs utgör grunden för Knowledge 
Management eftersom det är genom dessa som kunskap både skapas och övergår till 
handling. Dessa gemenskaper ansvarar endast inför sig själva och har sina egna uppsättningar 
av regler. Det finns ingen chef. Ledare tenderar att uppstå uppgift för uppgift. Dessutom, 
eftersom relationer inom ett CoP är pågående på obestämd tid tenderar de att vara 
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karaktäriserade av ömsesidigt förtroende. Det handlar om innehåll snarare än form. Smith & 
McKeen beskriver CoPs som ideala förmedlare vid arbete med att fördela och dra nytta av 
idéer och insikter som inte är dokumenterade och svåra att uttrycka eftersom de engagerar en 
hel grupp i dess utveckling av ett praktikområde. (Ibid.) 
 
Wenger anses allmänt vara en av auktoriteterna inom teoribildningen kring 
gemenskapsmodeller. Wenger (1998) hävdar bestämt att det är inte begreppet CoP i sig självt 
som är ett nytt fenomen, utan behovet för organisationer att bli mer medvetna och 
systematiska i hur man managerar kunskap. Dessa gamla strukurer baserade på personliga 
nätverk som förekommer inom de flesta organisationer bör därför bli givna en ny central och 
mer uttalad roll i affärsverksamheter. Som så ofta i dessa sammanhang är det kunskapens 
betydelse, dess roll som konkurrensfördel och nyckel till framgång  som anges som 
huvudargumentet för organisationers anammande av dem. 
 
Enligt Wenger et al (2002) är CoPs mer löst sammanknutna, informella, och självstyrande än 
affärsenheter, även när de till hög grad är institutionaliserade. I ett CoP är företagets makt 
alltid fömedlad genom hur sammanslutningen bedriver sina egna intressen, och man kan inte 
bryta mot den naturliga utvecklingsprocessen och dynamiken som gör att en gemenskap 
fungerar som en källa till kunskap. 
 
En tydlig definition, eller snarare modell, av begreppet presenteras av Wenger et al (2002), en 
så kallad structural model, bestående av tre komponenter; Domain – Community – Practice. 
Man menar att trots variationen i uttryck för olika typer av CoPs så delar de samma 
grundstruktur. 
 

- Domain är ett ämnesområde, vilket definierar en uppsättning frågeställningar 
- Community är en gemenskap av människor med relation till dessa frågeställningar 
- Practice är en delad praktik (yrkesutövning) som medlemmarna utvecklar för att bli 

effektivare inom sitt ämnesomåde. 
 
Domain 
Kunskapsområden för olika CoPs kan skilja från väldigt vardagliga, ”enkla” områden till 
högt specialiserad professionell expertis. Det anses vara enklare att definiera ett område när 
det redan finns en etablerad diskurs, som är fallet i professionella discipliner, men vad som 
för ihop medlemmar är inte alltid baserat på kända ämnen. Vad som än skapar en gemensam 
grund sägs vara dess raison d´etre. 
 
Enligt Wenger et al skapar kunskapsområdet en gemensam plattform och en känsla av 
gemensam identitet. Ett väldefinierat kunskapsområde legitimerar gemenskapen genom att 
försäkra syftet och värdet av detta för medlemmar och andra intressenter. Kunskapsområdet 
skall dessutom inspirera deltagare att bidra och delta, samt vägleda deras lärande. 
 
Community 
Gemenskapen skapar den sociala strukturen för lärande. En stark gemenskap fostrar 
interaktion och relationer baserade på ömsesidig respekt och tillit. Den uppmuntrar 
villigheten att dela ideer, att ifrågasätta och att kunna lyssna på andra. 
 
Just gemenskapen menar man är en kritisk dimension för en effektiv kunskapsstruktur. Ett 
CoP är inte bara en databas, en webb-sida eller en samling best practices, det är en grupp 
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människor som interagerar, lär sig tillsammans, bygger relationer och i den processen 
utvecklar en känsla av tillhörighet och ömsesidigt engagemang. 
 
Practice  
Praktiken representeras av en uppsättning ramverk, idéer, verktyg, information, dokument 
etc. som medlemmar delar, vilket alltså innebär en yrkesutövning av något slag. Där 
kunskapsområde (Domain) syftar till det ämnesområde som fokuseras, innebär praktik den 
speciella kunskap som gemenskapen utvecklar, delar och upprätthåller. När gemenskapen är 
etablerad förväntas det av varje medlem att denne behärskar praktiken, eller yrkeskunskapen, 
i gemenskapen. 
 
CoPs har en stor variation gällande både namn och stil i olika organisationer. Wenger et al 
menar att de är lika diversifierade som de situationer som åstadkommer dessa och de 
människor som inryms i dem. Vissa communities är små och intima, och innehåller endast 
några få specialister, medan andra har hundratals medlemmar. Storlek har betydelse och 
mycket stora gemenskaper är annorlunda strukturerade, vanligtvis uppdelade mellan 
geografiska regioner eller genom undergrupper med avseende på ämnesområde i syfte att 
uppmuntra alla medlemmar att aktivt delta i arbetet. 
 
4.2.3 CoPs roll  och förtjänster i organisationen 
The double knit beskrivs av Wenger et al som en central funktion, eller mekanism, i 
organisationers nyttjande av CoPs eller dess funktion inom organisationen. För att en 
organisation ska lära från sina egna erfarenheter och erhålla synergieffekter genom sin 
kunskap så måste gemenskapen som förvaltar kunskapen och de affärsprocesser där 
kunskapen tillämpas vara nära knutna till varandra. Detta kännetecknar en “double-knit” 
organisation. Praktikerna själva i deras dubbla roll som både medlemmar i en gemenskap 
(CoP) och medlemmar i den operativa verksamheten länkar förmågan hos CoPs till 
kunskapskrav från team och affärsenheter. Enligt Wenger et al är på detta sätt ett CoP mycket 
olikt ett Centre of Excellence där specialister utvecklar kunskap utan att vara delaktiga i linje-
operationerna. Man menar att traditionella kunskapsorienterade strukturer som CoE 
vanligtvis har varit placerade vid högkvarter, separerade från de anställda som är avsedda att 
tillämpa kunskapen. 
 
Det multi-medlemskap som ett CoP innebär sägs skapa en “learning-loop”. I sin roll som 
medlem i ett team eller en arbetsgrupp är människor ansvariga för att utföra specifika 
uppgifter. När de konfronteras med kända problem så tillämpar och förfinar de sina 
kunskaper, och när de konfronteras med nya problem uppfinner de nya lösningar. Men 
samma människor är också medlemmar i en yrkesrelaterad gemenskap, och som sådana är de 
ansvariga för att utveckla sin praktik. De för med sig erfarenhet från arbetsgrupper till 
gemenskapen där de erhåller hjälp med sina problem, de kan diskutera nya lösningar, 
generalisera dessa eller dokumentera dem och integrera dem i gemenskapens praxis. Därefter 
återvänder de till sina arbetsgrupper med utvecklade kunskaper i bagaget. Genom detta multi-
medlemskap fortsätter denna lärandecykel på obestämd tid. 
 
Wenger et al påpekar att denna sk double knit struktur av team och praktikbaserade 
gemenskaper påminner om matrisorganisationer, där människor har flera led att att rapportera 
i, flera olika relationer som tjänar olika syften, exempelvis gentemot en chef inom 
affärsenheten och en annan i det funktionella eller geografiska området. Wenger et al menar 
att CoP tjänar det bakomliggande syfte som låg till grund för skapandet av 
matrisorganisationen, men att dessa gemenskaper bidrar med ett helt annat tillvägagångssätt. 
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Man menar att matrisstrukturen bara fokuserar på distribution av auktoritet och koordination 
av resurser genom rapportering mot flera olika överordnade, men att den inte skapar flera 
strukturer för olika ändamål på ett sätt som CoP-modellen gör.  
 
CoPs innebär en struktur med fokus på kunskap som baserar sig på kollegiala relationer och 
inte relationer som bygger på en ansvarshierarki. Även ledare inom dessa gemenskaper är 
jämlikar med övriga medlemmar. Denna kombination av formella och informella strukturer 
är en grundläggande skillnad från en matrisstruktur som skapar nya förutsättningar för att 
utforma organisationer där informella strukturer som CoPs kan användas för att stödja den 
formella affärstrukturen med frågor som rör kunskap, kompetens och innovation med en 
kontinuitet även i verksamheter som karaktäriseras av ständigt skiftande projekt. (Wenger et 
al, 2002) 
 
4.2.4 Problemområden och invändningar mot gemenskapsmodeller 
Smith & McKeen (Holsapple, 2004) pekar på problem relaterade till ledarskap som kan 
uppstå i dessa informella strukturer. Ett stort problem med CoPs är att dess organiska och 
informella natur gör dem mycket resistenta mot just ledarskap och ingripande i 
verksamheten. CoPs är därför kontroversiella eftersom det inte finns någon tydlig roll för 
ledarskapet inom dem. Man menar att om ledningen involverar sig så skingras ofta 
gemenskapen, men att CoPs paradoxalt nog kräver speciella ansträngningar gällande 
ledarskap för att utveckla och stötta sådana sammanslutningar. 
 
Alvesson (2004) menar att en gemenskap kan vara förbunden med exklusivitet och slutenhet. 
Detta kan göra det svårt för människor att vinna tillträde och det kan skapa motstånd mot nya 
impulser. Alvesson exemplifierar med sammanslagningar mellan organisationer, efter vilket 
det ofta är svårt att överföra kunskaper mellan olika grupper, då det inte är ovanligt att man 
starkt övervärderar sina egna kunskaper och nedvärderar det andra lägrets kunskaper. Sådana 
situationer kan leda till koncentration av relationer och samarbete inom interna grupper på 
bekostnad av bredare men tunnare nätverk. 
 
Ett flertal hinder för spridning av kunskap finns närvarande i organisationer. Enligt Dalkir är 
ett sådant hinder människors syn på kunskap som en personlig ägodel och att detta ägande är 
mycket viktigt. Här kan organisationens kultur och anda antingen hjälpa eller hindra 
spridning av kunskap. En organisationskultur som uppmuntrar upptäckt och innovation 
hjälper, medan en kultur som fostrar individuell begåvning hindrar. En organisation som 
belönar samarbete hjälper till att skapa en anda av tillit, medan en kultur som är baserad på 
social status hindrar kunskapsutbyte. Utan en mottaglig så kallad “knowledge-sharing 
culture” närvarande så kan inte effektiv spridning av kunskap genomföras. Betydande 
förändringar i organisationen kan behöva genomföras innan effektiv spridning av kunskap 
kan äga rum (Dalkir, 2005). Kapitel 4.3.3 längre ner beskriver aspekter kring lärande och 
organisationskultur. 
 
Wenger et al framhåller att en risk med att organisera kunskap i gemenskaper är den 
stelbenthet som kan uppstå. Man menar att gemenskaper kan vara oemottagliga för tecken på 
förändring. När en praktik, eller yrkesutövning är framgångsrik och den praktikbaserade 
gemenskapen har en bra anknytning till den övergripande verksamheten så blir medlemmar 
motvilliga att ge upp det dom har. Potentialen för tröghet är inte bara individuell utan också 
kollektiv. Dessutom, när en organisation utvecklar framgångsrika strategier så erhåller de 
gemenskaper som bidrar med kritiska förmågor en viss status. Denna status bland 
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gemenskaper skapar tröghet. Det gör det svårare att förändras, att överväga andra perspektiv, 
och att lyssna till andra gemenskaper. (Wenger et al, 2002) 
4.3 Organisationskultur 
 
Smith & McKeen (Holsapple, 2004) hävdar att av alla de problemområden som finns kring 
gemenskapsmodeller som Communities of Practice så är behovet av en kultur som stödjer 
gemenskaper, lärande och spridning av kunskap ansett som en kritiska framgångsfaktor bland 
praktiker och forskare. 
 
Även om kultur inte är något som kan förändras över en natt så kan den förbättras. Bland 
områden där kultur kan göras mer stödjande för gemenskaper nämner Smith & McKeen 
(Holsapple, 2004) vikten av att skapa ett sammanhang kring olika individers bakgrund för att 
göra det möjligt för dessa att bättre förstå varandra. Flera alternativa kommunikationskanaler 
underlättar också, eftersom det finns olika typer av kunskap att dela med sig av och hur detta 
bäst genomförs skiljer sig åt. Att skapa tid för personal i organisationen att delta i CoPs är en 
viktig signal. En organisation som värdesätter lärande och spridning av kunskap ger 
personalen tid att reflektera och dela idéer. (Ibid.) 
 
Detta avsnitt behandlar olika aspekter kring organisationskultur och dess relation till hur 
organisationer behandlar sin samlade kunskap, samt hur dessa arbetar för att förbättra och 
sprida denna inom verksamheten. 
 
4.3.1 Vanliga uppfattningar om begreppet organisationskultur 
Ursprungligen refererar organisationskultur, som är en antropologisk term, till underliggande 
värden, tro och normer för den yrkeskategori eller praktik som utgör en grupp eller en 
gemenskap. Sedvänjan i gruppen, självbilden ur medlemmarnas perspektiv, och de saker som 
särskiljer gruppen från andra grupper är dess kultur. (Dalkir, 2005) 
 
Kultur är också en uppsättning mer materiella delar eller artefakter. Dessa är inte bara de 
tecken och symboler genom vilka organisationen känns igen, utan också de händelser, 
beteenden och människor som förkroppsligar kulturen. Mediet för en kultur är social 
interaktion, dvs det kommunikationsnät som utgör en gemenskap. Här är ett gemensamt språk 
särskilt viktigt för att uttrycka och visa en tydlig organisationskultur. (Ibid.) 
 
Litteratur som behandlar organisationskultur refererar flitigt till Schein. Även Dalkir hänvisar 
till Scheins definition av organisationskultur:  
 
“organizational culture is a pattern of basic assumptions – invented, discovered, or 
developed by a given group as it learns to cope with its problems of external adaption and 
internal integration – that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to 
be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to those 
problems” 
 
Kayworth & Leidner (Holsapple, 2004) beskriver organisationskultur som en 
mångfascetterad dimension som innefattar artefakter, beteenden, värden, känslor och grunder 
för motivation. På dess djupaste nivå består kultur av värden som är inbyggda, 
underförstådda, preferenser kring vad organisationen skall sträva att uppnå och hur den skall 
göra detta. Kultur är därför sedd som en sk ”shared mental model” som influerar hur 
individer tolkar beteenden och hur de själva beter sig. Medlemmar är ofta omedvetna om de 
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underliggande förutsättningarna för deras kultur och blir möjligtvis inte medveten om denna 
förrän de möter en ny kultur. 
 
4.3.2 Kultur och kunskapsöverföring 
Kayworth & Leidner menar att den utspridda karaktären av organisatoriskt tänkande gör 
överföring av kunskap till positioner där denna behövs till en viktig process i Knowledge 
Management (KM)-arbete inom organisationer. Kunskapsöverföring sker på olika nivåer, 
mellan individer, mellan grupper, och från grupper till organisationen. En viktig aspekt av 
överföringen är det ömsesidiga erfarenhetsutbyte som äger rum. Att dela kunskap involverar 
medlemmar i organisationen som är villiga att bidra med sin kunskap till organisationen som 
helhet. (Holsapple, 2004) 
 
Organisatoriska värden och normer influerar vilken kunskap som anses vara viktig. Enskilda 
individers syn på sin kunskap som i personlig ägo eller som en organisatorisk tillgång 
påverkar också, och kommer alltså att påverka kvaliteten på den kunskap som anförtros till 
organisationen. Alltså, kultur är en viktig resurs i att uppmana individer att dela med sig av 
sin kunskap, vilket både kan uppmuntra och nedslå innovativa KM-initiativ. (Ibid.) 
 
En av de grundläggande förutsättningarna för en kultur som främjar snarare än hindrar KM–
initiativ är känslan av förtroende mellan organisationsmedlemmar. En kultur kännetecknad av 
erfarenhetsutbyte är baserad på förtroende, och som sådan uppmanar den till att informera, 
involvera och inspirerara deltagare i organisationen under de organisatoriska förändringar 
som oftast är nödvändiga för att få till stånd KM-initiativ (Dalkir, 2005). 
 
Det är enklare för individer att tillämpa kunskap från deras egen gemenskap (CoP) än 
kunskap som härstammar utifrån, pga skillnader i de tankemodeller man refererar till. 
Kayworth & Leidner (Holsapple, 2004) menar att i mer kompakta organisationer eller 
centraliserade delar av nätverk borde en gemensam hållning i högre grad vara 
förekommande, samt en mer utvecklad förmåga att kunna tolka kunskap. Kulturens roll i 
detta är att den skapar det sammanhang för social interaktion (genom värden, normer och 
praktiker) som formar och stöper den individuella uppfattningen och avgör hur effektivt 
organisationen kommer att tillämpa befintlig kunskap. I organisationer bestående av flertalet 
sub-kulturer kan oförenliga kunskapstolkningar leda till konflikter inom organisationen och 
en oförmåga att effektivt tillämpa kunskap (Ibid.).  
 
Traditionellt har kunskapsflöden varit orienterade vertikalt i organisationshierarkin, men 
Dalkir (2005) menar att i dagens läge behöver organisationer ändra sina kulturer till sådana 
som befrämjar förmedlandet av kunskap även horisontellt (Ibid.). Även Kayworth & Leidner 
(Holsapple, 2004) pekar på betydelsen av öppna kulturer där klimatet för kommunikation är 
en faktor som främjar det fria flödet av informtion både vertikalt och horisontellt genom 
organisationen, och där individuell hamstring av information eller hemlighetsfullhet hindras. 
Slutna kulturer kan förväntas främja ett kommunikationsklimat som begränsar det fria flödet 
av idéer, expertis och tyst kunskap inom organisationen till några få ”insiders” som anses 
vara ”experter”. 
 
Kayworth & Leidner (Ibid.) menar dock att oavsätt vilken KM-strategi som valts så kolliderar 
dessa, ofta med den organisationskultur som råder med ett begränsat resultat som följd. Den 
bristande överenstämmelsen kan uppstå av olika skäl. Att få till stånd förändringar som syftar 
till att exempelvis främja överföring av kunskap kräver ofta beteende som går tvärt emot ett 
företags värdegrunder. Effektiv utövning av KM-initiativ kräver en kultur som främjar och 
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belönar skapandet och användandet av kunskap såväl som spridningen mellan individuella 
medlemmar och grupper.  
 
Ett annat problemområde i arbetet med att driva igenom KM-initiativ är att sådana kan 
hämmas på grund av bristande förtroende mellan organisatoriska undergrupper eller genom 
skillnader i så kallade sub-kulturer. En organisationskultur som till stor grad är formaliserad 
och starkt beroende av regler och mallar brukar vanligtvis inte heller underlätta denna typ av 
initiativ. En grundläggande ledarroll i KM-initiativ är därför att främja underliggande kulturer 
som är nödvändiga för att stödja dessa ansträngningar (Ibid.).   
 
4.3.3 Kultur och lärande 
Müllern & Östergren (1995) hävdar att lärande skiljer sig åt i olika former av organisationer – 
man utgör olika lärandekulturer. Den situation en organisation befinner sig i kan sägas vara 
unik för denna organisation, och även lärandet borde därför vara unikt för organisationen. 
Som en följd av detta menar Müllern & Östergren (1995) att man kan förvänta sig att 
organisationer väljer lösningar som är anpassningar till den egna organisationens unika 
situation snarare än försök att efterlikna andra organisationer. 
 
Müllern & Östergren (1995) menar att organisatoriskt lärande kommer både från interna och 
externa källor. De interna källorna kan bestå av kollegor, interna experter, skriftliga rapporter 
osv. Externa källor kan bestå dels av kurser, externa experter och liknande, men dessutom av 
normer, regler och värderingar som den institutionella miljö organisationen befinner sig i 
formulerar och uttrycker. Müllern & Östergren (1995) påpekar att institutioner inte är samma 
sak som organisationer. En institution kan vara en viss procedur som det byggs upp starka 
föreställningar kring – ett verksamhetsområde, en yrkesutövning eller liknande. Lärande kan 
inte betraktas isolerat från den institutionella miljö som organisationen verkar i, eftersom 
lärande också handlar om att ta del av andras erfarenheter. Lika lite kan lärandet isoleras från 
den interna värdemiljön, med dominerande föreställningar (Ibid.). 
 
Müllern & Östergren (1995) förespråkar en syn på organisatoriskt lärande som betonar 
meningsskapande i organisationer. Organisatoriskt lärande uppstår när etablerade 
föreställningar ändras, tex genom att de kritiseras eller genom att nya föreställningar tar över, 
och är därmed kopplat till makt och politiska processer i organisationen. Müllern & Östergren 
(1995) ser organisatoriskt lärande som ett socialt meningsskapande. Med organisatoriskt 
lärande menar man hur organisationer kan lära sig att utföra uppgifter bättre, annorlunda eller 
på ett radikalt nytt sätt. Müllern & Östergren (1995) hävdar dock att en organisation inte kan 
lära sig på samma sätt som en individ, utan att med organisatoriskt lärande avser man istället 
hur det utvecklas gemensamma insikter, kunskaper och andra mentala bilder, kort sagt hur en 
kultur som främjar lärande utvecklas. 
 
Villkoren för att få till stånd organisatoriskt lärande skiljer sig åt i olika så kallade 
organisatoriska fält. Organisationer kan kopplas samman i större organisatoriska fält, och 
forma betingelser för lärande. Med fält avses exempelvis en en gemensam yrkespraktik inom 
en bransch, som träffas i olika sammanhang och utbyter erfarenheter. Inom fältet utvecklas 
normer, värderingar, regler mm som även kommer att prägla den enskilda organisationen i 
fältet. I vissa sådana fält är man mer benägna att behålla det som är medan man i andra är mer 
förändringsbenägna. Müllern & Östergren (1995) menar att det finns faktorer inom dessa fält, 
vilket man benämner institutionella betingelser, som påverkar förutsättningarna för att skapa 
ett lärande i den enskilda organisationen.  
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Man introducerar därför ett begrepp för att beskriva skillnader i dessa villkor; lärande-kultur. 
Lärandekulturer är kontexten som det organisatoriska lärandet uppstår i. Lärande-kultur 
kopplas till de institutionella betingelser som finns i det aktuella organisatoriska fältet och 
som påverkar det organisatoriska lärandet. Begreppet används för att beskriva hur 
föreställningar formas och sprids i olika former av organisationer, dvs hur meningsskapandet 
ser ut i och mellan organisationer. Det organisatoriska lärandet kopplas till meningsskapande 
processer som flödar över organisatoriska gränser, och som därmed inte isoleras till den 
enskilda studerade organisationen. (Ibid.) 
 
Müllern & Östergren (1995) framhåller att för individen erbjuder ofta mindre grupperingar i 
den stora organisationen bättre möjligheter att dela föreställningar. Det kan gälla grupper som 
avgränsas på grund av gemensamma arbetsuppgifter, tex en arbetsgrupp eller en avdelning. 
Det kan gälla makt-, värderings- eller statusmässigt avgränsade grupper. Organisationer kan i 
den meningen beskrivas som arenor där en rad, föreställningsmässigt mer eller mindre 
disparata, aktörsgrupper agerar. (Ibid.) 
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5 Analys 
 
Intervjuerna har gett bestående intryck av olika aspekter kring ledning och organisering av 
kunskap. Detta kapitel avser att sammanfatta dessa intryck samt redogöra för mönster och 
tendenser som kunde urskiljas. Analysen har indelats i de kategorier som nyttjats för 
presentationen av det insamlade materialet. Stora delar av detta materialet är av orienterade 
karaktär och inte av intrese för djupare analys, och har därför utelämnats. Kategorierna går 
inte att avgränsa helt från varandra . Det material som befunnits intressant kan ofta betraktas 
ur flera olika perspektiv, och förekommer därför under flera kategorier.  
 
5.1 Nätverk 
 
Valet av nätverk som analyskategori grundar sig i det faktum att kunskap behöver ett medium 
att överföras via. Termen nätverk förekommer naturligtvis inom många olika områden, 
exempelvis för att beskriva en organisationsform inom ett företag, men här syftar det till 
karaktären på samspelet mellan en verksamhet och dess omgivning. Utan att teoretisera kring 
begreppet kan man nog sluta sig till att förekomsten av någon typ av nätverk är en 
förutsättning för att kunskap skall kunna flyta mellan individer, grupper och organisationer. 
Karaktären på detta nätverk har följaktligen stor betydelse. 
 
Ett genomgående intryck inhämtat i det intervjumaterial som åstadkommits är att nätverk är 
en förutsättning för att kunna utöva inflytande gentemot aktörer utanför den egna 
organisationen, och samtidigt en viktig källa för att erhålla nya kunskaper. Som en del av 
dessa funktioner utgör nätverken ett redskap för att få relevant koppling mellan olika enheter 
som samarbetar. 
 
Nätverk med avseende på kunskapshantering eller utbyte av kunskap och erfarenheter har 
naturligtvis betydelse för alla aktörer, dock på olika sätt. För KTH är de en förutsättning för 
externa kontakter, och för kritiska parametrar som finansiering, men beträffande kunskap så 
handlar det om erfarenhetsutbyte med industrin bland annat i syfte att erhålla relevans i den 
forskning man bedriver. Arnold et al (2004) påpekar att forskningsmiljöer måste konkurrera 
inte bara gällande kvalitet utan också om industriell relevans. 
 
Åsikterna kring kompetenscentrumen går delvis isär bland repsondenterna, men ur industrins 
perspektiv är det påtagligt att det är viktigt att det arbete som bedrivs på högskolorna är 
relevant för den egna verksamheten, det finns naturligtvis inget egenvärde i att delta i en 
kompetenscentrumsatsning om man inte själv har någonting att vinna på det, och just 
relevansen har här en tydlig roll. Johansson på Scania uttrycker en önskan om relevans för 
den egna verksamheten och inte på villkor ställda av myndighet, en relevans han 
uppenbarligen inte är helt nöjd med i vissa av de satsningar som VINNOVA drivit fram. 
 
Sjöström betonar det koncernövergripande ansvar man har inom Saab AB i att länka samman 
koncernens behov i form av teknikutveckling och i detta stödja de aktörer på högskolorna 
som kan svara upp mot dessa behov. Sjöström understryker även att man från Saabs sida 
lyckats förmedla råd till forskningsvärlden gällande relevanta problemställningar som 
resulterat i en bra koppling. Även betydelsen av att skapa relationer och nätverk med 
representanter för myndigheter på en övergripande nivå framhölls. 
 
Nordström på EKC som i det här sammanhanget representerar ett annat hörn av nätverket 
mellan industri-myndighet-högskola betraktar företagens inflytande som positivt, som 

50 



 

resurser, och menar att de oftare ber industrin om hjälp än tvärtom. EKC är ju dock i en 
beroendeställning på ett helt annat sätt än industrin. Det arbete man genomför på EKC måste 
ligga i myndigheternas och industrins intresse, annars har man inte något existensberättigande 
inom kompetenscentrumsatsningen, och där är nätverken en vital del i arbetet att uppnå den 
rätta kopplingen. Arnold et al (2004) pekar också på att forskningssamarbete endast fungerar 
om forskare verkligen samarbetar, vilket innebär att akademiska och industriella deltagare 
under delar av tiden bör arbeta tillsammans. 
 
Det är uppenbart att kompetencentrumen på högskolan utgör en tydlig punkt mot vilken 
företag kan vända sig för att bygga nätverk för kunskapsöverföring (forskningsresultat, tränad 
forskningspersonal). Detta är bara en av ett flertal fördelar ett kompetenscentrum kan 
medföra, men centrumens uttalade kunskapsinnehåll visar var en kommunikationslina mellan 
industri och högskola kan upprättas för överföring av kunskap i olika former. Med de 
perspektiv Müllern & Östergren (1995) presenterat kan man betrakta dessa nätverk som 
lärande-kulturer, vilket enligt Müllern & Östergren är den kontext som det organisatoriska 
lärandet uppstår i. Inom detta betonas betydelsen av de sk institutionella betingelserna. I detta 
fall borde karaktären på det samspel som finns mellan industri – högskola – myndighet, de 
förutsättningar och föreställningar som finns hos de människor som nätverken omfattar, ha en 
avgörande betydelse för hur fruktbart ett samarbete blir. 
 
5.2 Marknadsföring, intern/extern 
 
Laddningen i termen kompetenscentrum, eller Centre of Excellence, och dess tydliga 
kunskapsanspråk var en av de aspekter som fick mig att uppmärksamma begreppet från 
början. Med viss skepsis i vissa sammanhang måste jag säga, för jag tror att termen i många 
fall kan missbrukas eller användas på ett sätt som skapar inflation i de mått med vilka man 
mäter eller bedömer kunskap. 
 
Sjöström på Saab menar att i frågan om att betona det kunskapsintensiva så beror det på om 
man vill framhålla produkt eller teknik. Med en mer diversifierad produktflora kan man tjäna 
på att framhålla tekniken, eller i en verksamhet bestående av vitt skilda områden kan en 
Centres of Excellence-image tydliggöra ansvarsområden. Men är det frågan om produkter 
som är få och stora så är det lättare att kommunicera ut produkterna, då de har ett 
symbolvärde i sig. 
 
Johansson menar att Scania utifrån sett inte är ett företag som upplevs som utpräglat 
kunskapsintensivt, och att denna typ av kommunikation varit svår att använda för Scania. 
Johansson menar att i deras fall är det mer organisationens framgångar, att man är duktig på 
att få ihop helheten, som skapat intresse kring företaget och inte något uttalat anspråk på 
kunskap. 
 
Nordström på EKC påstår att de aldrig använt termen kompetenscentrum för att locka 
personal. Det är möjligt att detta inte är nödvändigt för att locka den typ av begåvningar man 
efterfrågar. Gällande rekrytering så finns ju en stor del av potentialen i närområdet i form av 
studenter vid KTH. Beträffande andra externa intressen eller behov så konkurrerar man ju 
med ett fåtal aktörer, till skillnad från industrin, då man får lov att säga att KTH är ett av de 
större och mer inflytelserika universiteten i Sverige. Det borde dock vara viktigt för EKC att 
profilera sig inför industrin för att dra till sig nya resurser, och just det faktum att de är ett 
uttalat kompetenscentrum borde rimligtvis inte minska uppmärksamheten kring deras 
verksamhet. Att detta skulle vara en uttalad strategi nämner inte Nordström, men han påpekar 
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dock att marknadsföring mycket väl kan vara en del av myndigheternas strategi att sätta 
svensk forskning på kartan gentemot utomstående intressenter, på såväl nationell som 
internationell nivå, då främst mot industri men man kan tänka sig att detta också kan skapa 
intresse från forskningsmiljöer i andra länder. 
 
Ingen av representanterna för Saab, Scania eller EKC ger sken av att det inom deras 
organisationer förekommer en uttalad laddning kring det kunskapsintensiva för de anställda 
eller någon form av identitet eller symbolik i detta. På denna punkt är Edström vid ABB 
mycket tydlig med att sådana komponenter förekommer vid ABB CR. Edström menar enligt 
egna erfarenheter att identitet, och möjlighetena att få verka inom ”rätt” typ av verksamhet är 
viktigt för forskningspersonal inom ABB CR. Att arbeta inom en verksamhet som har ett gott 
anseende gällande forskning är viktigare än den formella hierarkiska positionen i denna. 
Edström påpekar att det som ofta lockar är ett starkt intresse för arbetsuppgifterna, och i detta 
sammanhang kan, åtminstone i Sverige, ABBs inarbetade varumärke och det faktum att de är 
forksningsintensiva vara en bidragande orsak till att det är just de människor som värdesätter 
dessa faktorer som dras till det. På samma sätt kan man anta att individer som värdesätter  
och finner Scanias affärmässiga framgångar som intressanta dras till den organsiationen. Att 
erhålla den uppmärksamheten som speglar det behov man har i företagen blir då en fråga om 
marknadsföring, och som Johansson påpekar har det för Scania varit svårt att kommunicera ut 
de bitar som rör forskning och utveckling, medan dessa värden kanske är mer uppenbart 
närvarande i en organisation som benämner sig själv ”Corporate Research”. 
 
Om en verksamhet har en organisationskultur som är uppenbart fördelaktig ur något specifikt 
perspektiv borde det vara betydelsefullt att kunna förmedla detta för utomstående. Detta kan 
gälla de artefakter, beteenden, värden och grunder för motivation  som utgör delar av 
organisationens kultur (Kayworth & Leidner; Holsapple, 2004). Det är självklart värdefullt 
att bli given möjligheten att få arbeta med det man finner mest intressant, i en miljö man trivs 
i och uppskattar, men jag tror att det för många människor är lika viktigt att det man arbetar 
med har gott anseende hos andra. Alvesson (2004) påpekar att formell kunskap har hög 
prestige och ett stort symboliskt värde i det västerländska samhället. Att vara förknippad med 
en verksamhet som anses vara kunskapsintensiv kan ha ett tydligt värde för en viss 
yrkeskategori, typiskt forskare (akademiker). Det är nog så att olika människor lockas av 
olika värdegrunder, hos Scania kanske det är affärmässigheten, hos Saab avancerade 
produkter etc. 
 
5.3 Ledarskap, att leda kunskap 
 
Verksamheterna som berörts i denna studie är gällande arbetet med att leda kunskap 
förhållandevis olika; ABB är en stor industrikoncern med affärs- forskningsenheter över hela 
jordklotet. Scania är i praktiken en integrerad affärsenhet med tydligt fokus. Saab är en liten 
koncern som hålls ihop inom ett förhållandevis litet geografiskt område men med ett 
mångdisciplinärt teknikutvecklingsarbete. EKC är en i sammanhanget mycket liten 
organisation med mycket tydligt fokus.  
 
Det som är gemensamt för alla verksamheter är att man i arbetet med att hantera kunskap vill 
uppnå relevans i detta gentemot de övergripande verksamhetsmålen, man vill samordna och 
koordinera på ett sätt som bäst motsvarar det som efterfrågas av andra intressenter, kunder 
eller användare av den producerade kunskapen. Det sätt på vilket man genomför detta i de 
respektive verksamheterna är i sammanhanget svårt att jämföra och generalisera eftersom 
organisationerna i omfattning och fokus avsevärt skiljer sig åt. 
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Att leda kunskap och utöva inflytande med avseende på kunskap förekommer i flera former 
och framförallt på olika nivåer i alla studerade verksamheter. Det är i stora stycken den 
högsta ledningsnivån, i vissa fall representerat av koncernnivån, som kopplar industrin till 
högskolan, i form av den efterfrågan på forskning som industrin har och det inflytande man 
försöker utöva på forskningsmiljöerna.  
 
Extra tydlig på denna punkt är Sjöström, där Saab förefaller ha en tydlig strategi i hur man 
utövar inflytande externt då man koordinerar kunskapsbehov från ett flertal oberoende 
affärsenheter. Vidare menar Sjöström att så som Saab AB drivs, med en förhållandevis löst 
sammanhållen koncern, så är det dessa åtgärder gällande anskaffning av kunskap man kan 
genomföra eftersom man inte har någon gemensam forskningsorganisation inom koncernen. 
 
EKC som i jämförelse med de övriga har en avvikande karaktär på organisationen känner ett 
tydligt beroende av vad andra intressenter vill att de ska göra, främst då Energimyndigheten 
som är den enskilt största finansiären, men även industrins önskemål har avgörande 
betydelse. Utifrån dessa intressenter får man agera på lägre nivå inom EKC, och som 
Nordström berättar så handlar det då om att använda de resurser i form av forskningspersonal 
som finns till förfogande.  
 
När det gäller att ta tillvara kunskapsresurser inom EKC borde detta falla sig naturligt på ett 
annat sätt än för de övriga aktörerna eftersom det är vad akademiskt arbete eller 
forskningsarbete i grunden handlar om. Nordström beskriver institutionen för Elkraftteknik, 
där EKC ingår, som en matrisorganisation med program inom kompetenscentret efter den ena 
dimensionen, och längs den andra professorer, forskare och doktorander på i första hand 
institutionen för elkraftteknik. Jag menar att det här, till skillnad från inom industrin, är mer 
påtagligt var kunskapen finns, då detta är en stor del av kriterierna för att en gång ha knytits 
mot organisationen. Resurserna för EKCs del nyttjas genom att bedriva projekt tvärs över 
avdelningarna och mellan doktorander, i det som hänger ihop med 
kompetenscentrumprojektet. 
 
Edström på ABB CR menar att forksningsintensiva verksamheter har en förhållandevis lös 
styrningen, att dessa inte kan styras med tydliga riktlinjer ”arbetet bedrivs inte med utpräglad 
ledning eller starka strukturer”. Edström menar att det är viktigare att veta vem som kan vad, 
och hur mycket denne kan, vilket till stor del handlar om bemanning. I kontrast till detta står 
då Scania som har en tydligt produktorienterad och integrerad verksamhet, där 
teknikutveckling i vissa fall får stå tillbaka för produkten. 
 
Min bild är att ju mer tillämpat eller produktorienterat arbetet är, desto tydligare är 
styrningen. En tydlig styrning behöver naturligtvis inte betyda en detaljrik styrning, med var 
sak på sin plats, utan kan innebära en tydlig styrning mot ett mål. När det gäller forskning är 
detta mål inte lika tydligt som i ett produktorienterat (kundorienterat) arbete, vilket jag tror 
innebär att sättet som kunskapsresurserna nyttjas eller dirigeras skiljer sig mellan 
verksamheterna beroende på hur pass tillämpat utvecklingsarbetet eller forskningen är. 
 
Inom Saab finns dock tydliga initiativ som syftar till att dra nytta av de kunskapsresurser som 
finns inom koncernen, dels genom det koncernövergripande teknikråd som koordinerar 
kunskapsarbete och strategi mellan affärsenheter, och dels på en lägre nivå i de 
tekniköverföringsgrupper (Technology Transfer Group) med representanter från de olika 
affärsområdena.  
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Enligt Sjöström är syftet med dessa nätverk att underlätta kunskapsutbytet, att kunna peka på 
vem som kan vad inom koncernen, och att få till stånd erfarenhetsutbyten och skapa 
personliga relationer till andra som gör samma saker. Detta är ett tydligt praktiskt exempel på 
Wenger et als (2002) CoP filosofi. Speciellt intressant är aspekter kring den sk double knit 
funktion som innebär kopplingen mellan den gemenskap som förvaltar och utvecklar 
kunskapen och de affärsprocesser där kunskapen tillämpas. Tanken att erfarenheter och 
problemställningar förs med från arbetsgrupper till en yrkesbaserad gemenskap där man 
erhåller hjälp eller nya perspektiv känns helt enkelt sund.  
 
En invändning jag har, eller vad jag anser vara att frågetecken är den informalitet som det 
sägs skall prägla dessa yrkesgemenskaper. Wenger (1998, 2002), och för övrigt alla andra 
källor (Dalkir, 2005) (Kayworth & Leidner; Holsapple, 2004), hävdar ju bestämt att dessa 
strukturer inte kan styras utan att de måste frodas genom ett genuint engagemang från dess 
medlemmar. Engagemang är säkerligen mycket viktigt, men att genom ledarskap skapa och 
upprätthåla ett engagemang har fungerat inom andra områden tidigare och varför skulle inte 
ett tydligt regisserat inititativ med avsende på praktikbaserade gemenskaper vara möjligt. Jag 
tror att det i praktiken är nödvändigt med ett tydligt sådant inititativ om man vill få till stånd 
de kunskapsutbyten som man anser kan gynna organisationen. Det vore en sak om det endast 
var de anställdas subjektiva intressen som låg i fokus, men här är det företaget eller 
organisationens intresse som skall mötas, och vanligen brukar ledningen vara betrodda och 
satta att avgöra vad som är bäst för organisationen. Ett rimligt antagande är därför att det är 
deras bedömning av inom vilka områden det är intressant att befrämja kunskapsutbyten som 
räknas, och därmed deras ansvar att driva initiativ kring detta. 
 
5.4 Nyckelpositioner/kompetenser 
 
Alla respondenter tillhörande industrin uppger att specialistfunktioner inom viktiga 
teknikkategorier är förekommande i en eller annan form i deras verksamheter. När det 
handlar om utpräglad expertis representeras denna av individer som är förhållandevis 
självständiga med en egen budget. Hos Scania och Saab uppges specialisterna vara 
auktoriteter inom sina områden även internationellt. Edström beskriver specialisterna inom 
ABB CR som förhållandevis autonoma och att dessa själva valt fokus inom arbetet, exempel 
på sådana är adjungerade professorer vid KTH. 
 
Sjöström på Saab betonar att specialistutnämningar avser att täcka intressanta eller kritiska 
områden. Dessa områden uppmärksammas för att de är viktiga för företaget och att man är 
beroende av någon enstaka person, vilket kan innefatta att säkra områden där det är svårt att 
rekrytera personal. Ytterliggare ett kriterium för utnämning av en specialist, som förekommer 
både hos Saab och Scania, är att det helt enkelt finns en lämplig person tillgänglig, typiskt en 
internationell auktoritet inom sitt teknikområde. Hos Scania har man dessutom en 
kategorisering av tekniker med avseende på deras kunskapsnivå. Både hos Scania och Saab 
understryker man vikten av att det inte får bli inflation i utnämningen av de yppersta 
specialisterna. Det är inte en position man skall erhålla för lång och trogen tjänst. 
 
Utöver syftet att förtydliga var speciell kompetens finns organisationen ges bilden att dessa 
specialistpositioner skall utgöra en alternativ karriärväg, parallell med linjecheferna, men där 
ledarrollen inte betonas utan istället en omfattande (teknisk) kompetens inom ett specifikt 
område. Paralleller kan här dras till ett sk charismatic CoE enligt Moore & Birkinshaw 
(1998). Dessa representeras av individer som är internationellt erkända för sin expertis inom 
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ett speciellt område. Målsättningen med sådana nyckelindivider är att dra nytta av den 
expertis de besitter så effektivt som möjligt där kunskapsöverföring är tänkt att främst uppnås 
genom att nyckelindividen arbetar med kollegor i projekt under mentor-liknande former. 
 
Sjöström menar att i hans tycke har specialister ordentlig skicklighet inom sitt område, de är 
användbara för jobb inom sitt område men definitionsmässigt har de en liten bredd, och har 
därför en begränsad användbarhet, det inte alltid är så att de teknikprojekt man driver lämpar 
sig att göras av specialister. Sjöström påpekar att han är skeptisk till att utse för många 
specialister, och menar att man behöver balansera det med en större andel generalister som 
har bredd. Specialister kan vara betjänta för ett visst område men blir det för mycket så blir 
det hindrande, ”det hindrar dynamiken”. 
 
Min uppfattning är att specialistfunktioner främst är ett sätt att belöna utpräglat begåvade 
personer, att ge dessa det erkännande de förtjänar, som ett alternativ till de traditionella 
karriärvägarna som i stora stycken handlar om ledarskap. Det faktum att dessa individer var 
för sig är djupa och smala medför att de enskilt inte kan täcka den helhet som behövs 
gällande exempelvis produktutveckling. För att verksamheten skall kunna dra nytta av deras 
kunskap behöver alltså denna föras över till den övriga organisationen, vilket förefaller vara 
den kritiska faktorn gällande experternas funktion i organisationen. Den naturliga följden 
borde bli att de precis som övrig personal måste samarbeta och då vara ett stöd för de övriga 
kunskapsarbetarna. Hur denna kunskapsöverföring genomförs skulle kunna vara föremål för 
en separat undersökning. Jag nöjer mig här med att konstatera att aspekter kring den tysta 
dimensionen av kunskap (Dalkir, 2005) och hur dessa experter på formell väg kan uttrycka 
sin kunskap så att andra kan tillgodogöra sig från detta är av stort intresse. Att organisationen 
är beskaffad på ett sätt som underlättar denna process är också en nyckelfaktor, jag syftar då 
till den rådande kulturen i organisationen och den resurs den kan utgöra genom att uppmana 
individer att dela med sig av sin kunskap (Kayworth & Leidner; Holsapple, 2004). 
 
5.5 Synen på centrumbildningar 
 
Gällande centrumbildningar verkar det vara flera olika situationer eller rörelseriktningar på 
olika håll. På högskolorna rör man sig mot mer uttalade centrumbildningar, så kallade starka 
forskningsmiljöer – möjligtvis för att det är enklare att samla resurser för forskning, både 
finansiellt och gällande humankapital.  
 
Inom industrin skiljer sig situationerna gällande centrumbildningar åt, beroende på åskådning 
och storlek på verksamheten. För förhållandevis små industrikoncerner som Saab (ca 13000 
anställda), men även Scania (ca 56000 anställda), som är geografiskt tydligt avgränsade 
verkar rörelsen gå mot integrerade, produkt- och kundorienterade verksamheter där 
flexibilitet är en förutsättning. ABB (ca 101000 anställda) som i jämförelse med de andra 
företagen i denna studie har en helt annan omfattning på sin verksamhet är en i hög grad 
decentraliserad verksamhet. Arnold et al (2004) hävdar att majoriteten av väletablerade M-
form företag (multi-divisionella), som ABB, har stängt eller skurit ned sina centrala FoU-
verksamheter de senaste 20-30 åren vilket lett till ökad förflyttning av ansvar för teknologi till 
produkt-divisionerna. Men man påpekar att ABB bevarat sin Corporate Research funktion 
samtidigt som stora delar av FoU-verksamheten decentraliserats till produkt-divisionerna 
(jmf ovan där Edström hävdar att ABB CR utför ca 15% av total FoU inom ABB-koncernen).  
 
Johanson understryker betydelsen av den integration av verksamheten som eftersträvas inom 
Scania och menar att Centers of Excellence, med den innebörd den har på koncernnivå inom 
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industrin, är ett utslag av spridda verksamheter. ”för att det skall vara användbart så måste det 
vara nära”. Ett utvecklingscentrum och korta beslutsvägar har stor betydelse på Scania, och 
gällande förutveckling av kommande produkter och teknikutveckling är det en tydlig 
ambition att detta ska vara så pass integrerat som möjligt i den normala organisationen.  
 
Sjöström på Saab ger uttryck för samma uppfattning; Han menar att extremfallet gällande 
teknikutveckling är att man har all denna i periferin av organisationen och produktarbetet i 
den andra änden, dessutom på olika geografiska platser, vilket kan leda till 
överlämningsproblem. Styrning och inflytande kan bli svagt, och han menar att man därför 
vill föra ihop produkt och teknikutveckling. Men för man ihop det för mycket så hamnar man 
ibland i situationer där bristen på resurser är påtaglig, vilket medför att inget 
teknikutvecklingsarbete överhuvudtaget utförs då resurserna istället satsas på att sköta 
leveranser av befintliga produkter. Sjöström menar att om teknikutvecklingsverksamheten är 
viktig kan man ibland lyfta det en nivå så att man har resursallokering för detta separat - men 
Sjöström påpekar att man då skall ha en sådan volym på organisationen att detta är möjligt. 
ABB är uppenbarligen en sådan organisation där ABB Corporate Research utgör 10 
fristående forskningsenheter inom koncernen. 
 
Min tolkning är att det finns en balans gällande graden av decentralisering och integrering 
som borde vara individuell och unik för varje verksamhet, och helt beroende av arten på de 
produkter eller tjänster som man producerar. I praktiken kan man nog beskriva Scania, Saab 
och ABB som i olika grader i behov av teknikutveckling, gällande antal discipliner såväl som 
volym. Och alltså i olika grader beroende av separata teknikutvecklingsenheter. 
 
EKC är i sammanhanget helt annorlunda gällande styrning och omfattning. På den nivå där 
själva forskningsverksamheten bedrivs är det nog viktigt att vara så pass kompetent att man 
verkligen utgör ett kunskapscentrum, ett centrum som attraherar myndighet och industri i 
form av pengar och andra resurser. Vad som främjar en organisation som EKCs är en 
tydlighet snarare än att vara utpräglat flexibelt. Nordström menar att det är professorn, hans 
ämneskunskaper, och hans forskargrupp som är grunden för att kompetenscentret placerades 
på den specifika platsen, och att det är upp till den professorn att stärka profilen på den 
gruppen med olika redskap. I det arbetet är nog en tydlig identitet som centrum viktigt. 
 
Kompetenscentrummodellen, i detta fall EKC, har tydliga likheter med den typ av Centre of 
Excellence som Moore & Birkinshaw (1998) benämner physical location, som utöver att 
representera en speciell spetskompetens har en fysisk lokalisering av centret. Denna typ av 
CoE är också utmärkande genom att de är skapade genom ett top-down beslut för att bygga 
en kapacitet snarare än en process (bottom-up) genom vilken en existerande kapacitet 
identifieras och erkänns. I praktiken är det dock en kombination av dessa processer som leder 
fram till inrättandet av ett kompetenscentrum på högskolan.  
 
*** 
 
Gällande centrumbildningar inom affärsenheter förklarar Sjöström på Saab att man i 
framtiden måste man kunna agera på en global marknad, med en en förmåga till flexibilitet 
och anpassning; ”Då gäller det att inte vara för stelbent och hindras av den inre 
organisationen, då tror jag att det är bättre att ha en större flexibilitet, om än en större 
otydlighet”. Sjöström menar att det kan vara ett hinder att ha för många uttalat excellenta 
områden eller specialister, och att en alltför tydlig ”Centre of Excellence”-struktur eller 
specialiststruktur inte är bra eftersom den tenderar att bli statisk i företaget, och att man med 
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detta cementerar discipliner och individer som blir svårföränderliga över tiden. Sjöström 
påpekar dock att man i diversifierade verksamheter kan ha nytta av att peka ut ansvarsroller 
genom centrumbildningar med avseende på kunskap. 
 
Det är tydligt att man inom industrin vill undvika alltför formaliserade och statustyngda 
grupperingar med avseende på kunskap. Wenger et al (2002) framhåller risken för den 
stelbenthet som kan uppstå med organiserandet av kunskap i gemenskaper, där en viss tröghet 
kan uppstå i invanda mönster. Alvesson (2004) såväl som Wenger et al (2002) påpekar att en 
gemenskap kan vara förbunden med exklusivitet och slutenhet. Denna status kan medföra 
tröghet, en ovilja att överväga andra perspektiv. Det kan även göra det svårt för människor att 
vinna tillträde till dessa gruppers kunskaper. Detta representerar naturligtvis baksidorna av de 
mer formella initiativen att ta till vara eller organisera kunskap. Min uppfattning är dock att 
någon form av formellt tillvägagångssätt är nödvändigt för att få till stånd de kunskaps- och 
erfarenhetsutbyten som eftersträvas inom organisationer. Praktikbaserade gemenskaper 
verkar vara en sund metod för att uppnå detta. De svåra bitarna i sammanhanget verkar vara 
graden av ledarskap och formaliteten i dessa grupperingar, centrum eller inte.  
 
Smith & McKeen (Holsapple, 2004) pekar på problem relaterade till ledarskap som de 
praktikbaserade gemenskapernas organiska och informella natur innebär, i varje fall i teorin. 
Vilket skulle göra dem mycket resistenta mot just ledarskap. Jag tror att ledarskap och en viss 
formalitet är nödvändigt. Men excellenta attribut bör nog inte artikuleras, utan snarare att 
kunskapen avser en viss disciplin och att syftet är att underlätta arbetet för denna kategori 
yrkesmän – inte att höja dessa till skyarna för att de innehar ett arbete som kräver kreativt 
tänkande. 
 
Moore & Birkinshaw (1998) menar att en av anledningarna till att använda en mer 
formaliserad metod för att tillvarata kunskap är att de informella nätverk eller relationer som 
existerar mellan individer i en organisation är begränsade till just de individer som dessa 
omfattar. Om man formellt vill kalla det ”centrumbildning med avseende på kunskap” eller 
praktikbaserad gemenskap är en akademisk fråga. I praktiken tror jag dock att funktionen för 
ett Community of Practice (CoP) som Wenger et al (2002) beskriver den är den rätta; 
praktiker har en dubbel roll som både medlemmar i ett CoP och medlemmar i den operativa 
verksamheten som länkar förmågan hos CoPs till kunskapskrav från team och affärsenheter. 
Wenger et al (2002) menar att CoP på detta sätt är mycket olikt ett Centre of Excellence 
(CoE) där specialister utvecklar kunskap utan att vara delaktiga i linje-operationerna. Om 
detta är distinktionen mellan CoP CoE anser jag att den rimliga tolkningen, utifrån de 
indikationer som de industriella repsondenterna gett, är att det inom affärsenheter är att 
föredra praktikbaserade gemenskaper (CoP) med viss formalitet framför avgränsade 
excellenta centrumbildningar (CoE) 
 
Gällande ett formellt inititativ kring centrumbildningar understryker Moore & Birkinshaw 
(1998) den strategiska betydelsen som resurser har i form av lämpliga stödsystem, såsom 
intranät, samt betydelsen av att lämplig personal rekryteras för att göra centrumet livskraftigt. 
Återigen, om det är ett centrum eller en gemenskap spelar just i det här sammanhanget ingen 
roll, men att ett formellt inititv tas med tydligt ledarskap, dock inte hierarkiskt, tror jag är en 
nyckelfaktor. Jag tror helt enkelt inte att praktikbaserade gemenskaper helt på egen hand kan 
frodas och utvecklas på ett sätt som bäst gagnar organisationen. 
 
 
 

57 



 

5.6 Att upprätthålla kunskap 
 
I det inledande skedet av studien undrade jag om en Centre of Excellence-strategi möjligtvis 
kunde vara ett försök att knyta upp människor i en organisation, att locka dem, och genom 
detta upprätthålla kunskap i organisationen. Organisationerna i denna studie arbetar aktivt för 
att upprätthålla kunskap, men arbetet med att framhäva eventuella kunskapsaspekter förhåller 
sig inte riktigt i den form jag förväntade mig hos de verksamheter jag studerat. Arbetet med 
att locka människor till en kunskapsintensiv organisation är relaterat till identitet, symbolik 
och i praktiken marknadsföring, intern såväl som extern. Att arbeta med dessa komponenter 
kan naturligtvis vara viktiga för att kunna behålla eller rekrytera personal med goda 
kunskaper. Detta har berörts ovan, men att uttryckligen hänvisa till excellenta områden eller 
grupperingar verkar enligt de industriella respondenterna vara svårt att hantera, kanske för att 
det skulle kunna leda till uppenbart ihåliga eller krystade budskap. 
 
Ingen av respondenterna från industrin uppger att de uttryckligen använt budskap kring 
kompetenscentrum/CoE för att locka eller knyta upp kompetent personal i organisationen. 
Johansson understryker att budskap kring anspråk på kunskap varit svåra att kommunicera ut 
för Scania. På Saab har det inte heller förekommit, kanske för att en stor del av produkterna i 
sig ger uttryck för detta. Inte heller på EKC som är ett uttalat kompetenscentrum har har man 
enligt Nordström medvetet använt detta. Nordström menar dock att det är en utmaning för 
hela det svenska vetenskapliga etablissemanget att behålla/upprätthålla kunskap inom sina 
organisationer, och att han själv på senare år förstått att kompetenscentrum är en väldigt 
framgångsrik form för att få kontinuitet, att få forskare att stanna inom organisationen. 
Uppenbarligen finns det ju positiva effekter för de akademier inom vilka kompetenscentrum 
är förlagda, men här är det mer frågan om ökade anslag under framförallt en längre period 
vilket skapar kontinuitet och en bättre förutsättning för upprätthållandet av kunskap eller 
kompetens. Frågan är väl om det var tanken från början i dessa kompetenscentrumsatsningar 
eller om det bara blev en oavsiklig, men lyckad följd? 
 
För arbetet med att upprätthålla kunskap inom industriella verksamheter verkar 
gemenskapsmodellerna, se avsnitt 4.2, erbjuda ett alternativ eller en lösning på hur kunskap 
kan upprätthållas eller utvecklas. Inom industrin kan man väl också sluta sig till att 
utnämningar av specialister och andra liknande möjligheter till alternativa karriärvägar är ett 
sätt att behålla och belöna kompetens inom organisationen, alltså att upprätthålla kunskap. 
Enligt Alvesson (2004) finns det knappast någon kunskap som utvecklats isolerat från det 
sociala sammanhanget och kulturen. Gällande den stora massan av ”kunskapsarbetare” i ett 
företag kanske det handlar om att få till stånd de processer som befrämjar en utveckling av 
kunskapen eller förmågan inom organisationen, vilket då kan handla om att skapa en lärande-
kultur i vilken dessa processer har möjligheten att äga rum (Müllern & Östergren, 1995), eller 
genom att skapa möjligheter genom praktikbaserade gemenskaper som CoP (Wenger et al, 
2002). Det är dock tydligt att uttalade centrumbildningar med avseende på kunskap, som 
individuella specialister eller kompetenscentrum, är ett sätt erhålla kontinuitet i 
kompetensnivån, vilket representanterna för både Scania och Saab vittnar om. 
 
Dalkir (2005) framhåller människors syn på kunskap som en personlig ägodel som ett hinder 
för spridning av kunskap i organisationer. Statustyngda strukturer som excellence-centrum 
skulle kunna skapa dessa hinder, och Sjöström på Saab framhåller att detta skulle kunna vara 
ett hinder för dynamiken i organisationen. Kayworth & Leidner (Holsapple, 2004) påpekar att 
slutna kulturer kan förväntas främja ett kommunikationsklimat som begränsar det fria flödet 
av idéer, expertis och tyst kunskap inom organisationen till några få ”insiders”. Kayworth & 
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Leidner påpekar dock även att det är enklare för individer att tillämpa kunskap från deras 
egen grupp eller gemenskap än kunskap som härstammar utifrån, pga skillnader i de 
tankemodeller eller kulturer man refererar till. I arbetet med att skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för att upprätthålla och utveckla kunskap vore en mellanväg naturligtvis 
bäst, en struktur med viss formalitet som bedrivs under informella förhållanden, dock med 
tillräcklig tydlighet för att gemensamma tankemönster och förståelse för varandra skall kunna 
uppstå, men som motverkar alltför mycket betyngande prestige. På Saab framhåller både 
Sjöström och Strindberg betydelsen av flexibilitet och bredd  hos personalen, men också 
betydelsen av en av kultur som inte är uttryckligen hierarkisk. Att upprätthålla kunskap borde 
därför främst handla om att befrämja kommunikation inom och mellan olika grupper. 
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6 Slutsatser 
 
Huvudsyftet med denna studie var att förstå innebörden av begreppet Centres of Excellence 
(CoE). Den förståelse som eftersträvats har omfattat ett flertal frågeställningar som 
presenterats i den inledande problembakgrunden.  
 
Symboliken och anspråken på det excellenta har tillhört de centrala frågeställningarna. Så har 
även begreppets potentiella innebörd som ett Knowledge Management initiativ kring att 
organisera och dra nytta av kunskapsresurser. Av intresse har också varit karaktären på den 
arbetsform som utgör ett kompetenscentrum. Det skall då tilläggas att detta är en fråga som 
visat sig ha begränsad relevans inom industrin då uttalade kompetenscentrum med avseende 
på en större arbetsgrupp visat sig vara förekommande endast på högskolan. Eftersom 
undersökningen varit av en förhållandevis öppen karaktär, då undertecknads kunskapsnivå 
inom området varit begränsad, har vissa av de frågeställningar som inledningsvis formulerats 
visat sig vara olämpligt formulerade, eller i jämförelse med andra frågeställningar irrelevanta. 
Samtidigt har flertalet av dessa frågeställningar visat sig vara i högsta grad befogade. 
 
I det insamlade intervjumaterialet har flertalet frågeställningar behandlats som inte uppenbart 
är relaterade till kunskapscentrum eller excellence-centrum, det gemensamma för dessa 
frågeställningar är att de rör de studerade organisationernas arbete med kunskap som en 
resurs. Dessa frågeställningar har syftat till att undersöka om det i de studerade 
organisationerna förekommer initiativ kring kunskap som skulle kunna vara alternativ till 
eventuella CoE-strukturer. Organisationernas bruk av nätverk och den betydelse dessa har för 
att inhämta kunskap från andra håll har utvärderats, exempelvis från andra kunskapscentrum 
som i relationen industri-högskola. En djupdykning i detta har inte genomförts, men att 
kommunikation är viktig är bortom all tvivel. Nätverk är en förutsättning för att kunna utöva 
inflytande gentemot aktörer utanför den egna organisationen, och samtidigt en viktig källa för 
att erhålla nya kunskaper, eller resurser. Som en del av dessa funktioner utgör nätverken ett 
redskap för att få relevant koppling mellan olika enheter som samarbetar. För industrins del 
handlar det om att utöva inflytande på myndighet och högkola så att rätt typ av forskning och 
utbildning bedrivs, att denna är relevant och till hjälp för den egna organisationen. För ett 
kompetenscentrum som EKC, som bedriver tillämpad forskning, utgör nätverken en koppling 
till verkligheten i industrin. 
 
Beträffande symbolik och anspråk på det excellenta har undersökningen sökt utvärdera om de 
studerade organisationerna brukat sådana komponenter i arbetet med att rekrytera eller skapa 
kultur/identitet bland de verksamma i organisationen. Mycket tyder på att anspelningar på det 
kunskapsintensiva är svårt att uttryckligen använda i marknadsföring. Exempelvis på Scania 
är det svårt att understryka det kunskapsintensiva, men ingen av de övriga respondenterna 
påstår att de använt detta för att locka personal. Undersökningen antyder att verksamhetens 
art och dess produkter har betydelse för hur en organisation kan kommunicera ut sina värden 
med avseende på kunskap. Att det kunskapsintensiva har viss betydelse för identitet är dock 
fallet för specialiserade yrkesgrupper som forskare vid ABB CR. 
 
Förekomsten av Centre of Excellence i dess bemärkelse som en avgränsad organisatorisk 
enhet eller arbetsform är inom industrin begränsad. Det är tydligt att man inte vill avgränsa 
funktioner från varandra alltför mycket eftersom styrning och inflytande kan bli lidande, utan 
man eftersträvar hellre en integration av kunskapsresurserna i den ordinarie 
linjeorganisationen. Existensen av tydligt avgränsade kunskapsdiscipliner är nog bara 
förekommande inom utpräglat forkningsintensiva verksamheter, exempelvis i ett 
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kompetenscentrum som EKC. Inom industrin förefaller detta vara direkt beroende på 
verksamhetens omfattning. Stora världsomspännande organisationer som ABB har 
avgränsade forskningsenheter (ABB CR) i syfte att koordinera och understödja 
affärsområden som bedriver produktutveckling på vitt skilda geografiska platser, medan 
mindre, mer centraliserade, teknikbaserade organisationer som Scania och Saab ser klara 
fördelar i att integrera de kunskapsintensiva funktionerna i så stor utsträckning som möjligt i 
den ordinarie utvecklingsorganisationen (affärsenheten).  
 
Att individuella excellence-centrum är vanligt förekommande vågar jag fastslå. Det 
personliga excellence-centrumet representerar hos de studerade verksamheterna ett alternativ 
till den tradtionella ledarrollen och är istället en karriärväg som betonar yrkeskunskaper, och 
syftar alltså till att belöna kompetent personal. En del av denna funktion är att peka ut var i 
organisationen viss kunskap finns bunden hos individer, eller att uppmärksamma kritiska 
eller intressant områden och erkänna dessa. Ingen av organisationerna i studien har enligt 
respodenterna (medvetet) anspelat på det excellenta eller kunskapsintensiva i syfte att behålla 
personal i organisationen eller upprätthålla kunskap. Dock har innebördern av att  erkänna 
kritiska eller intressanta områden varit att tydligt uppmärksamma viss personal på att de är 
viktiga för organisationen. 
 
Den syn jag i det inledande skeedet av denna studie hade på centrumbildningar var att en viss 
kunskapsdisciplin avgränsades i syfte att  låta den specialisera sig (som på EKC), och att 
detta kunde befrämja områdets utveckling. Efter denna studie är det dock tydligt att större 
mer avgränsade centrumbildningar i industrin, där produkter ofta är baserade på ett stort antal 
kunskapsdiscipliner, riskerar att ge organsiationen en viss tröghet. En alltför tydlig Centre of 
Excellence – struktur eller specialiststruktur tenderar alltså att hindra dynamiken. Speciellt 
från Saabs och Scanias sida framhåller man vikten av att ha alla funktioner så integrerade 
som möjligt. Min slutsats av detta är att utvecklingen av en viss kunskapsdisciplin i dessa 
högt integrerade verksamheter bäst genomförs genom mer (informella) integrerade centrum- 
eller gemenskapsbaserade grupperingar. Det är där utvecklingen av ny kunskap kan 
befrämjas genom erfarenhetsutbyte och fokusering på ett mer specifikt område, vilket då 
tillfälligt lyfts ur det större sammanhanget. 
 
Om man formellt vill kalla dessa Knowledge Management initiativ för ”centrumbildning med 
avseende på kunskap” eller ”praktikbaserad gemenskap”  är en akademisk fråga, men ett 
starkt intryck är att de så kallade gemenskapsmodellerna kan utgöra ett intressant initiativ för 
att upprätthålla eller utveckla en kunskapsdisciplin inom en organisation. Att dra nytta av 
gemenskapsmodeller och specialister borde handla om att att få till stånd kommunikation 
(skapa arenor) och för att erhålla kunskapsöverföring eller erfarenhetsutbyte. Att blanda in 
termer som gör anspråk på det excellenta kan dock ge dessa grupperingar en betyngande 
prestige som hämmar kommunikationen mellan olika sub-grupper eller discipliner inom 
organisationen. 
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Bilaga 1  
 
Frågemall för industriella respondenter 
 
1. Vad har du för formell roll i er organisation? 
 
2. Hur ser er (R&D) organisation ut? 
 
3. Vad är nytt, vad är mest intressant just nu inom ledning av kunskap (Knowledge 
Management)? 
 
4. Vilka typer av centrumbildningar med avseende på kunskap återfinns i er organisation? 
 
 1. Vad driver fram dessa? 
 2. Vad har dessa utvecklats ur, föregångare? 
 3. Vad tillför ett sådant begrepp? 
 4. Är dessa geografiskt avgränsade? 

 
5. Innebär en bildning eller utnämning av ett CoE genomgripande förändringar i 
organisationsstrukturen? Är detta ett utryck för 
 
 1. Rationalisering? 
 2. extern/intern marknadsföring? 

 
6. Hur skiljer sig en inrättning av CoE från andra strategiska ansträngningar? 
 
7. Hur viktiga är de sociala nätverken inom er verksamhet och med utomstående 
samarbetspartners? 
 
8. Vilka typer av individuella (formella) nyckelkompetenser finns i er organisation? 
 
9. Vad är det som lockar kompetenta individer till er organisation, och vad håller dem kvar? 
 
10. Hur vill du beskriva kulturen i er organisation, finns det någon medveten strategi för att 
kommunicera organisationens värderingar (som en excellent miljö)? 
 
11. På vilket sätt skulle en formell roll som en excellent miljö (FoU) kunna påverka de 
individer som verkar inom organisationen? 
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Bilaga 2 
 
Frågemall för EKC – Lars Nordström 
 
1. Beskriv din roll i er organisation? 
 
2. Hur skiljer sig arbetet i er centrumbildning till skillnad från andra akademiska 
institutioner? 
 
3. Om det finns någon föregångare, hur såg detta kompetenscentrumscentrums föregångare 
ut? 
 
 Skillnader? 
 Likheter? 

 
4. Vad är speciellt med arbetsmetodiken i detta centrum som initierats av Vinnova? 
 
5. Hur upprätthåller ni kunskapsnivån centrumet? 
 
 Personalomsättning 
 Kort/långsiktiga perspektiv 
 Hur ser en projektlivscykel ut, hur upprätthålls fokus på det excellenta? 

 
6. Ni har ju en intressegrupp, hur överförs kunskap till dessa och hur behåller ni 
kompetensnivån i centrumet? 
 
7. Vilka aspekter kring styrningen av kunskapsarbetet tycker du är mest intressant just nu? 
 
Vad anser du om den här organisationsformen? Vilka fördelar ser du? 
 
8. Hur vill du karaktärisera ledarskapet i detta kompetenscentrum? 
 
 Under vilka former utövas inflytande 

 
9. Ni är ju ett typiskt exempel på ett inrättat eller utnämnt CoE: Hur pass autonoma är ni i 
förhållande till era uppdragsgivare? 
 
10. Till vilken grad bygger arbetet i centrumet på samarbete med andra utomstående aktörer? 
 
11. Hur viktiga och omfattande är de sociala nätverken? 
 
 Geografisk avgränsning? 
 Branschavgränsning? 

 
12. Vad är det som lockar kompetenta individer till er organisation, och vad håller dem kvar? 
 
13. På vilket sätt tror du att er formella roll som en excellent miljö påverkar de individer som 
verkar inom organisationen (som lockas till den)? 
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