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Sammanfattning 

Titel: Kunskap – nyckeln till framgång?  

Seminariedatum: 2011-01-12 

Högskola: Mälardalens Högskola Västerås 
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Ämne/kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi – FÖA 300 

Författare: Linda Lycken (780131) och Rafael Vega Trujillo (870711) 

Handledare: Sara Melén  

Nyckelord: Innovation, kunskap, knowledge management 

Syfte: Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för den kunskap som finns på ASSA 

samt att se hur kunskap påverkar utvecklingen av innovationer.  

Metod: Kvalitativ och deduktiv metod. En fallstudie har genomförts genom 2 

semistrukturerade intervjuer på ASSA.  

Teori: Teorikapitlet baseras på vetenskapliga artiklar och böcker om innovation, kunskap och  

knowledge management. 

Empiri: Empirikapitlet består av intervjuer med två anställda på ASSA, Perla Bovin som är 

designansvarig samt projektansvarig Jonas Herrmann. Dessutom har ASSAs webbplats och 

årsredovisning från 2009 använts.  

Slutsats: Det går att identifiera synlig och osynlig kunskap på ASSA. Den synliga kunskapen 

är utförda projekt som sparas exempelvis i form av rapporter för att eventuellt återanvända i 

kommande projekt och den osynliga kunskapen sker via interaktion mellan medarbetare 

ASSA. På ASSA jobbar man i tvärfunktionella grupper för att på bästa sätt använda sig av 

olika kunskapsområden. På ASSA utgår man från Gatewaymodellen, vilken används för 

företagets innovationsprocesser där kunskap tillförs i alla stadier. 
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Abstract  
 

Title: Knowledge – the key to success?  
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Institution: School of Sustainable development of society and technology  

Course: Bachelor thesis – FÖA 300 

Authors: Linda Lycken (780131) and Rafael Vega Trujillo (870711)  

Supervisor: Sara Melén  

Key words: Innovation, knowledge, knowledge management 

Purpose: The purpose of this thesis is to get a deeper understanding about the knowledge at 

ASSA and to see how this effects the development of innovations.  

Method: Qualitative and deductive methodology.  A case study has been made with two semi 

structured interviews at ASSA.  

Theory: The theoretical chapter is based on scientific articles and books about innovation, 

knowledge and knowledge management.  

Empirical study: The empirical chapter consists of two interviews at ASSA, one with Design 

manager Perla Bovin and one with project manager Jonas Herrmann. ASSAs webpage and 

annual report from 2009 has also been used.  

Conclusion: We can identify both explicit and tacit knowledge at ASSA. Explicit knowledge 

is executed projects that are stored for example in a form of reports for possible use in the 

future while the tacit knowledge happens via interaction between employees at ASSA. At 

ASSA projects happen in cross functional teams to make the best of use of different areas of 

knowledge. ASSA assume from the Gateway model, which is used in the company’s 

innovation process in which knowledge is applied in every stage.  
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för en introduktion till ämnet, problemformulering, syfte, 
frågeställning och avgränsning.  

1.1 Bakgrund 
“Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have…it´s not about money. 

It´s about the people you have, how you led, and how much you get it” (Steve Jobs i Fortune 

Magazine, 1981) (Tidd & Bessant, 2009) 

Människor är vår största tillgång (Tidd & Bessant, 2009). Denna fras, eller olika variationer 

på den, används idag flitigt av företagsledningar världen över. Företagen gör detta genom att 

stärka individen, samtidigt som man har fokus på lagarbete och uttrycker en bild av att 

människor är kärnan i företaget. Men ofta finns en mer tvivlande uppfattning bakom dessa ord 

då organisationer fortfarande kan se människor som ett problem istället för en del av 

lösningen (Tidd & Bessant, 2009). 

Innovation är nyckeln till att vinna och behålla en ledande position på världsmarknaden. Nya 

idéer och nya tillvägagångssätt är de viktigaste ingredienserna för varaktig framgång. Men hur 

ska man uppnå den innovation som krävs? Och av vem? (Adair, 2007). Nonaka (1994) menar 

att innovationer kan definieras som företagsprocesser och deras förmåga att identifiera samt 

att lösa problem genom ny kunskap (Seidler-de Alwis & Hartmann, 2008) .  

Att leda och utveckla de kunskapstillgångar som finns inom företaget och att ta vara på dessa 

på ett sätt som stärker det egna företagets konkurrenskraft är en given ledningsuppgift i en allt 

mer kunskapsbaserad ekonomi. Företagens humankapital, det vill säga de mänskliga 

resurserna och deras förmågor, är en resurs som är väldigt viktig och svår för andra företag att 

ta efter (Ylinenpää & Johansson, 2006).  

Utmaningen för företagsledningen är hur man ska gå tillväga för att bygga upp en 

organisation där innovativt agerande kan blomstra (Tidd & Bessant, 2009). Carlucci och 

Lerro (2010) menar att sambandet mellan företagens mänskliga resurser och deras framgång 

fortfarande är ett relativt outforskat område. 

Enligt Joe Tidd och John Bessant (2009), som båda är professorer inom innovationsområdet 

vid Universitetet i Sussex respektive Imperial College i London, så handlar innovationer om 

teamwork och den kreativa kombinationen av olika kunskapsområden och synvinklar.  



Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

2 

 

Framgång kommer från att människor presterar tillsammans i team. Effekten av samarbete i 

företag kan ge oväntade resultat (Tidd & Bessant, 2009).  

För skapandet av starka konkurrensfördelar anses speciellt ”den tysta kunskapen” (Polyani 

1962, Nonaka 1991) vara central där kunskaper och bärare av dessa kunskaper inte låter sig 

kopieras utan vidare av konkurrenter. Vad som är kunskap kan uppfattas olika men inom 

företag brukar den delas in i två sorter, den ena är synlig kunskap som återfinns i exempelvis 

böcker, artiklar och historik. Den andra är osynlig kunskap, som är en variant på kunskap som 

är svår att utrycka i ord och mening (Bessant & Tidd, 2007) 

1.2 Fallföretag 
ASSA AB är Sveriges ledande leverantör av lås och säkerhetslösningar (assa.se). De driver 

utveckling, tillverkning och marknadsföring av säkerhetssystem för dörrar och fönster 

(foretagsfakta.se). ASSA ingår i ASSA ABLOY koncernen som idag är ledande i världen 

inom lås och dörrlösningar (assaabloy.se och Sandberg, 2009). Ungefär var tionde lås- eller 

säkerhetsinstallation i världen kommer från ASSA ABLOY (ASSAs årsredovisning, 2009).  

1.3 Problemformulering 
I dagens globaliserade värld krävs det av företag att kunna erbjuda mer värde i sina 

produkter/tjänster, vilket kan ske genom tillförandet av ny kunskap. Det är också väldigt 

viktigt för företag att ständigt förbättra samt förändra innovationsprocesserna för vidare 

utveckling. Tidd och Bessant (2009) menar att det är en utmaning för företagsledningar idag 

att se till att ha en organisation där innovativt arbete kan utvecklas. Carlucci och Lerro (2010) 

och Prusak (2006) talar om att det under de senaste 20 åren har visats mer intresse för 

betydelsen av immateriella resurser i företag och att detta fortfarande är ett relativt outforskat 

område. 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för den kunskap som finns på ASSA samt att 

se hur kunskap påverkar utvecklingen av innovationer.  

1.5 Frågeställningar 
- Vilken kunskap finns hos ASSA och hur tar ASSA tillvara på den? 

- Vilken betydelse har kunskap i ASSAs innovationsprocess? 

1.6 Uppsatsens disposition 
Nedan presenteras uppsatsens disposition för att klargöra uppsatsens process och struktur. 

Syftet med modellen är att visa hur uppsatsen har utformats. 
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Figur 1. Disposition (egen figur) 

 

Inledning

Teoretiskt 

referensram

Metod

Fallstudie 

ASSA

Analys

Slutsats

och teknikutveckling 

3 

•I detta kapitel redogörs en introduktion till ämnet, 
problemformulering, syfte och frågeställning. 

•I detta kapitel presenteras teori om innovationer och 
kunskap. Här beskrivs vad innovation är, olika slags 
kunskap och knowledge management. 

•Det följande avsnittet behandlar uppsatsens val av 
metod för att kunna besvara frågeställning och syfte. 
Kapitlet innefattar vetenskapligt synsätt, 
tillvägagångssätt, datainsamling, urval, 
operationalisering och analysmetod.

•I detta kapitel presenteras resultatet av våra intervjuer 
på ASSA AB. Här finns även information från 
ASSAs webbplats och från årsredovisningen 2009. 

•I analysen vägs resultatet från fallstudien mot 
teorierna. Analysens delar kommer att struktureras i 
enlighet med den teoretiska referensramen.

•Utifrån analysen dras slutsatser. Syftet och de två 
frågeställningarna besvaras. 
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Utifrån analysen dras slutsatser. Syftet och de två 



Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

4 

 

2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teori om innovationer och kunskap. Här beskrivs vad innovation är, 
olika slags kunskap och knowledge management.  

2.1 Innovationer 
Innovation kan definieras på många sätt. Innovation betyder bokstavligen att ta in eller 

introducera någonting nytt, en ny idé, metod eller enhet. Adair (2007) beskriver innovation 

som en process i två delar: att ha en ny idé och att genomföra/implementera den (Adair, 

2007). Chen och Xie (2004) menar att innovation syftar till introduktionen av nya 

kombinationer av de viktigaste produktionsfaktorerna i produktionsprocessen. Innovation 

innebär att på ett skickligt sätt organisera och implementera forskning och utveckling, föra 

fram ny teknologi och nya produkter för att på så sätt möta kundernas krav. Detta innefattar 

nya produkter, ny teknologi, nya marknader, nya råvaror och nya kombinationer. Även Joseph 

Schumpeter, som är en av de främsta forskarna inom entreprenörskap, beskrev innovation på 

detta sätt i sin bok ”The Theory of Economic Development” som kom ut år 1934 (Swedberg, 

2008). Schumpeters teori utgick från teorier om jämvikt i det ekonomiska systemet som var 

rådande inom nationalekonomin. Han menade att när gammalt förstörs och nytt skapas inleds 

en evolutionär process som leder fram till uttrycket creative destruction, kreativ förstörelse på 

svenska (Lithander, 2005).  

Cardinal, Allessandri och Turner (2001) menar att innovationsutvecklingen måste innefatta 

tekniska, fysiska och kunskapsbaserade verksamheter som är centrala för utformandet av 

rutiner för produktutveckling medans Harkema (2003) definierar innovation som en 

kunskapsprocess som syftar till att skapa ny kunskap som är inriktad på utveckling av 

kommersiella och lönsamma lösningar. Innovation är en process där kunskap förvärvas, delas 

och jämställs, där målet är att skapa ny kunskap som innefattar nya varor och tjänster. 

Harkema (2003) menar vidare att en innovation kan vara införandet av en ny idé eller ett 

beteende som är nytt för organisationen vilket kan vara en ny vara, service eller teknologi. 

Innovationer är relaterade till förändringar, vilka kan vara radikala eller inkrementella 

(Plessis, 2007). Med radikala förändringar menas stora omfattande förändringar medans de 

inkrementella syftar på förändringar som sker stegvis (www.ne.se). 

2.2 Innovationer inom organisationer 
Tidd och Bessant (2009) menar att vad framgångsrika organisationer har gemensamt är att 

deras framgång härstammar i stor utsträckning från innovationer. Medan konkurrenskraftiga 
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fördelar skulle kunna vara organisationens storlek, tillgångar med mera så finns det ett tydligt 

mönster i att de organisationer som samlar skickligheter, teknologiska kunskaper och 

erfarenheter för att skapa nyheter i sitt utbud och på vilket sätt man väljer att leverera dessa, 

har en klar fördel. Det är en utmaning för företag att förbättra kvalité, tillförlitlighet samt 

prestanda i produkter och service men att samtidigt vara prismässigt konkurrenskraftiga. 

Dubbel strategi krävs för att nå detta. För det första måste man kontinuerligt planera 

förändringar för att förbättra produktiviteten och lönsamheten av existerande produkter och 

för det andra måste det finnas en strategi för hur man ska introducera nya eller bättre 

produkter (Adair, 2007). 

Den nya ekonomin karaktäriseras som innovationsintensiv där snabbare produktutveckling 

och nya affärsmöjligheter sker och som har en nära relation till ny kunskap (Prusak, 2006). 

Överlevnads/tillväxtfrågan utgör ett problem för etablerade företag medans det ger enorma 

möjligheter för nya aktörer att skriva om marknadens regler. Att ha kunskapen, att tillvarata 

tillfällen och skapa nya sätt att utnyttja dem är kärnan i innovationsprocessen (Tidd & 

Bessant, 2009). Innovation handlar i huvudsak om förändring och lärande, som ofta är 

störande, riskabel och kostsam. Ofta utvecklar individer och organisationer många kognitiva, 

beteendemässiga och strukturerade sätt för att försöka behålla sin position på marknaden 

(Tidd & Bessant, 2009). 

2.3 Kunskap 
Enligt en studie gjord av Maria Sarabia (2007), som är verksam vid Cantabria universitetet i 

Spanien, visar det sig att kunskap idag är mer av informell och osynlig karaktär. Skapelsen av 

ny kunskap hjälper företag att ta sig framåt. Kunskap definieras som den grundläggande 

faktorn till framgång i samröre med lärande, kultur och ledarskap (Sarabia, 2007). 

Nonaka et al. (2000) beskriver kunskap som information som delas genom sociala 

interaktioner. Om information inte delas individer emellan riskerar man att den förblir 

information och inte ny kunskap (Seidler-de Alwis & Hartmann, 2008). Den kunskap som är 

ny för ett företag föds inom ett företag eller är inhämtad från externa källor (Davenport & 

Prusak, 1998). Kunskap är dessutom en av de viktigaste faktorerna för ett företags 

innovationsförmåga. Den interna kunskapen i ett företag utgör en viktig förutsättning för 

företagets konkurrensförmåga och överlevnadsförutsättningar. Grant (1997) hävdar att 

kunskap ses som en nyckelfaktor till framgång enligt många akademiker och företagare.  

Prusak (2006) konstaterar att påverkan av kunskap i ett företag är ett relativt nytt och 
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outforskat område. Sanchez talar om att det inte finns någon exakt förklaring till kunskap i en 

organisation, utan istället finns det olika begrepp vars förklaringar ibland är svåra att 

sammankoppla (Sanchez 2001). 

Bessant och Tidd (2007) samt Sanchez (2001) delar in kunskap i tre steg. Dessa steg är data, 

information och kunskap.  

 

Data KunskapInformation

Osynlig 

kunskap

Synlig 

kunskap

 

Figur 2. Kunskap (egen figur) 

Data består oftast av siffror, ord, observationer et cetera och är oftast lätta att tolka samt 

lagras nu för tiden enkelt då det sker elektroniskt (Bessant & Tidd, 2007). Data kan bestå av 

kvantitativa och kvalitativa sammanfattningar av människors aktiviteter i ett företag men är 

dock ofullständiga då de bortser från eller exkluderar andra händelser. Vad som blir till data 

beror på datainsamlarens observation av händelserna och vad denne anser vara viktigt för 

företaget (Sanchez, 2001).  

Information består av flertalet data som organiserats och kategoriserats för att skapa ett värde 

(Bessant & Tidd, 2007). Information har en större betydelse än enstaka data då flertalet data 

sammanställts och tolkats till en helhet samt ger den mening. Detta sker genom undersökning 

och jämförelse av relevant data som kan ha betydelse för företaget.  

Kunskap är information som omvandlats till kunskap genom att informationen förenklats och 

givits mening (Bessant & Tidd, 2007). Den nya kunskapen gör att något händer i företaget 

och det är viktigt att tillvarata informationen och göra den till kunskap för att utveckling ska 
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kunna ske inom företaget. Detta sker genom sammanställningen av den befintliga 

informationen. Här spelar ledarskap en stor roll och hur man utnyttjar den nya kunskapen på 

ett effektivt sätt. Ett bra samarbete utgörs av kunskapskombinationer som innehas av flera 

människor i företaget (Sanchez, 2001). 

2.3.1 Synlig kunskap och osynlig kunskap 

Bessant och Tidd (2007) samt Nonaka (2000) i Seidler-de Alwis (2008) delar båda upp 

kunskap i två former. Den ena är osynlig kunskap som finns i människors undermedvetna 

samt dess erfarenheter, och den andra är synlig kunskap som finns i den allmänna världen och 

är åtkomlig för alla. Det är viktigt att interaktioner sker mellan de två typer av kunskaper som 

benämns för skapelsen av ny kunskap. Det är viktigt för ett företag att inte gå miste om den 

osynliga kunskapen då detta kan bidra till konkurrensfördelar (Seidler-de Alwis & Hartmann, 

2008). Synlig kunskap är faktabaserad och formell som enbart utgör en del av 

kunskapsprocessen. Den är därmed även beroende av den osynliga kunskapen (Bessant & 

Tidd, 2007).  

Det var Michael Polanyi som på 1950-talet introducerade begreppet osynlig kunskap (Sveiby, 

1991). Denna typ av kunskap anses vara underförstådd och outtalad. (Benner, 2005). Den 

beskrivs även som personlig och experimentell samt att den är svår att uttrycka i ord (Bessant 

& Tidd, 2007). En ytterligare aspekt enligt Polanyi kring osynlig kunskap är känslan av 

empati. Förutsättningen för detta är att människor har en djup inlevelse i sitt arbete och 

därmed exempelvis kan känna empati för ett tekniskt problem. Detta kan medföra en 

öppenhet av den osynliga kunskapen (Benner, 2005). Även Csíkszentmihályi’s (1990 och 

2002) studier om hur ett flöde uppstår i arbets- och inlärningssituationer tyder på hur viktigt 

det är med människans totala närvaro och inlevelse. Dessa situationer kännetecknas genom 

uppkomsten av kreativitet, koncentration, prestation samt en högre grad av glädje (Benner, 

2005). 

Polanyis studier visar att det finns samspel mellan synlig och osynlig kunskap (Benner, 2005). 

Exempelvis sker detta vid förvandlingen av synlig kunskap till osynlig genom att kunskapen 

internaliseras så pass mycket att den blir en del av vardagens värderingar. Nonaka och 

Takeuchi (1995) talar däremot om att ny kunskap oftast kommer i form av osynlig kunskap, 

som sedan konverteras till synlig kunskap genom bland annat interaktion och dialoger i 

företaget (Bessant & Tidd, 2007).  



Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

8 

 

Det betonas också att innovationer och utveckling kommer främst i samspel med osynlig 

kunskap (Benner, 2005). Han tillägger att det är viktigt att hitta innovationsfrämjande 

arbetsformer där den osynliga kunskapen kan mobiliseras för att på så sätt kunna utnyttja den. 

Detta kan ske genom att implementera arbetsformer där den osynliga kunskapen gynnas, 

exempelvis i form av samspel och dialog mellan olika individer inom olika kunskapsfält där 

synlig och osynlig kunskap kan kombineras till ett nytt språk, dvs. nya formulerade idéer och 

begrepp. Det är då viktigt med tillit samt ett emotionellt klimat i företaget (Benner, 2005).  

Enligt Benner (2005) framkommer i senare studier vikten av sambandet mellan känslor och 

arbete för människors förmåga att förändra och lära sig. När individer arbetar för att förändra 

och lära visar det sig att känslor som trygghet, framtidsoptimism och tillit spelar stor roll. 

Detta kallas för emotionellt klimat i ett företag, som vidare underlättar för 

innovationsprocesser och kunskapsutveckling. När dessa känslor är positiva i en arbetsmiljö 

tenderar individerna att utvecklas bättre samt är mer mottagliga och kombinerar information 

bättre. Om arbetsklimatet är av motsatt natur och består av exempelvis rädsla och stress leder 

det till att individerna låser sig och utvecklingen stannar. Den osynliga kunskapen kan då 

förbli osynlig. Kunskapsprocesserna är beroende av de förutsättningar individerna får i ett 

företag (Benner, 2005).  

2.4 Knowledge Management 
Begreppet Knowledge Management lanserades av japanerna Nonaka & Takeuechi i början av 

1990-talet i en artikel i den prestigefyllda Harvard Business Review (Tedenljung, 2008).  

Knowledge Management kan beskrivas som ett sätt för organisationer att förvalta kunskap, 

det vill säga hur kunskap skapas, sprids och används inom företag (ltu.se). Tidd och Bessant 

(2009) menar att många företag har svårt att veta hur man ska gå tillväga. Ofta finns databaser 

där man lagrar, delar och hämtar data och information men oftast handlar detta endast om så 

kallad rådata istället för om den osynliga kunskapen. Eventuella effekter som kan uppstå när 

det enbart utnyttjas rådata kan vara att man inte vet var eller hur informationen skall 

tillämpas. Kunskapsspridning är den process där information från olika källor delas, som 

därför leder till ny kunskap och förståelse.  

Ives, Torrey och Gordon (2002) beskriver knowledge management som ett kritiskt mänskligt 

beteende som man i organisationer måste utveckla varsamt för att konkurrensmässigt placera 

sig i den kunskapsbaserade ekonomin. En ledare måste ha en strategi där helheten samt de 
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individuella prestationerna är en del av förändringen i organisationen så att man kan utföra ett 

effektivt arbete i denna kunskapsintensiva värld.  

2.5 Ledarskap 
Det är viktigt att dagens ledare i företag har erfarenhet och är pålitliga då dagens 

verksamheter ständigt förändras. Garrity (2010) menar att en ledare måste kunna 

kommunicera, leda samt vara en förebild för företagets medarbetare för att det ska fungera 

effektivt. Det är rekommenderat att ledare kan hantera kunskap samt kan använda den 

effektivt. Det är även viktigt att medarbetarna känner empati för sitt arbete (Garrity, 2010). 

Traditionellt har organisationer tidigare tänkt på ledarskap som en slags hjältemodig egenskap 

genom att utnämna några få ”riktiga” ledare som ska leda dem genom tuffa tider. Många 

forskare har nu börjat bli mer skeptiska mot detta tillvägagångssätt och menar att företag 

måste börja utnyttja ett bredare spektrum av ledarskapstilar. Ledarskap måste finnas på alla 

nivåer i organisationen och man behöver ta till nya koncept och ramverk för att ta till sig detta 

mer omfattande förhållningssätt till ledarskap. En av de viktigaste uppgifter en ledare har 

inom en organisation är att skapa ett klimat som gynnar innovation (Tidd & Bessant, 2009). 

Utan kreativitet finns ingen innovation (Dundon, 2002).  

 

Tidd och Bessant (2009) menar att ha högsta ledningens engagemang ofta associeras med 

framgångsrika innovationer och att utmaningen ligger i att gå från koncept till verklighet 

genom att hitta mekanismer som visar och tydliggör ledningens känsla av delaktighet, 

engagemang, entusiasm och stöd. Tidd och Bessant (2009) menar vidare att oavsett hur väl 

utvecklat systemet är för att definiera och utveckla innovativa produkter och processer 

minskar chanserna för att de ska lyckas om den omgivande organisationen inte är gynnsam. 

Att försöka nå detta är inte lätt då det innebär att man måste skapa organisatoriska strukturer 

och processer som tillåter och gör det möjligt för den teknologiska utvecklingen att frodas. 

Till exempel, stela hierarkiska organisationer där det finns lite samspel mellan olika 

funktioner och där kommunikationen tenderar att bara gå uppifrån och ner och åt ett håll 

kommer osannolikt att vara stödjande till ett smidigt informationsflöde och till samarbeten 

inom företaget som han menar är viktiga framgångsfaktorer (Tidd & Bessant, 2009). 

 

Ives et al. (2000) menar att anställda är mer benägna att dela med sig av sin kunskap om den 

är kopplad till de gemensamma målen inom organisationen och kan generera tydligt 

ekonomiskt värde men för att göra detta så måste de anställda förstå och dela dessa mål. 
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Knowledge Management kan inte främjas genom belöning, det enda sättet att skapa riktigt 

kunskapsutbyte är att se till att de anställda ”finner mening med arbetet”. Om de anställda 

verkligen bryr sig om vad de gör så kommer de att vilja dela med sig av sin kunskap. Det 

räcker inte med att se till att systemet för knowledge management ligger i linje med den 

affärsstrategi man förmedlar till de anställda utan att ett samförstånd skapas så att de både 

förstår och instämmer med den miljö de verkar i. I det ideala fallet skulle omgivningen driva 

systemet för knowledge management och då skulle chanserna för ett lyckat genomförande 

samt de ekonomiska följderna öka markant. Själva systemet för knowledge management 

skulle kunna vara ett sätt att förmedla affärsstrategin, och själva kunskapsutbytet i sig skulle 

kunna göra att de anställda känner en större tillhörighet till organisationen samtidigt som 

sannolikheten för att de kommer att dela kunskap i framtiden ökar. Processen för ett 

framgångsrik lärande ligger i ledarnas händer. Det är viktigt att en ledare kan kombinera dessa 

i företagets strategi. En ledare måste kunna avgöra när och vad som behövs läras i företaget 

(Morey, Maybury, & Thuravanisingham, 2000).  

”An organization’s ability to learn and translate that learning into action is the ultimate 

competitive business advantage” Jack Welch, CEO General Electric (woopidoo.com). 

2.6 Begrepps sammanfattning 
 

Innovation betyder bokstavligen att ta in eller introducerar någonting nytt, en ny idé, metod 

eller enhet. Innovation är en process i två delar: att ha en ny idé och att 

genomföra/implementera den (Adair , 2007). 

Kunskap delas in i två typer, synlig respektive osynlig. Osynlig kunskap som finns i 

människors undermedvetna samt dess erfarenheter, och den andra är synlig kunskap som finns 

i den allmänna världen och är åtkomlig för alla (Seidler-de Alwis & Hartmann, 2008). 

Knowledge Management kan beskrivas som ett sätt för organisationer att förvalta kunskap, 

det vill säga hur kunskap skapas, sprids och används inom företag (ltu.se). 
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3 Metod 
Det följande avsnittet behandlar uppsatsens val av metod för att kunna besvara 
frågeställningen och syfte. Kapitlet innefattar vetenskapligt synsätt, tillvägagångssätt, 
datainsamling, urval, operationalisering och analysmetod. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Vi har valt att göra en explanativ studie. I en explanativ studie är målet att försöka få djupare 

kunskap och förståelse om det valda ämnet. Målet är att både kunna beskriva och förklara 

ämnet. (Björklund & Paulsson, 2003). Valet av studieform påverkas av valet att vilja gå 

djupare in i ämnet samt förklara i en empirisk studie, vilket är aktuellt för denna uppsats. 

Ett systematiskt synsätt används för uppsatsens uppbyggnad. Med ett systemsynsätt menas att 

en undersökare försöker förklara verkligheten på ett objektivt sätt där målet är att undersöka 

samband och relationer mellan olika delar av systemet (Björklund & Paulsson, 2003).  Detta 

ska vi förklara samt se  sambanden mellan ämnets olika delar och vilka följder de får. 

3.2 Tillvägagångssätt 
En förstudie gjordes för att få en djupare inblick i ämnet innovation och kunskap. Denna 

förstudie skedde genom en intervju med Joakim Eriksson 16/11-2010, som forskar inom 

innovationsteknik på Mälardalens högskola.  

Det har genomförts en kvalitativ undersökning i form av två intervjuer med personal på Assa 

som innehar kunskap i det aktuella ämnet. En kvalitativ undersökning är lämpad för studier 

för att få en djupare förståelse av ett mer specifikt ämne (Björklund & Paulsson, 2003).  

3.3 Urval  
För att undersökningens relevans ska bli av så hög grad som möjligt med tanke på syftet och 

frågeställningen valdes företag med inriktning med kunskapsintensiv produktion där kunskap 

anses vara av stor betydelse för en fortsatt utveckling och överlevnad. För att vi skulle kunna 

göra personliga intervjuer begränsade vi vår sökning till Västerås/Stockholm/Eskilstuna med 

omnejd. E-mail skickades till åtta olika företag som vi ansåg levde upp till de krav vi hade. 

Dessa företag har fler än 250 anställda och många hade redan studenter hos sig, vilket ledde 

till att de inte kunde avvara mer tid. Efter ytterligare en kontakt med Joakim Eriksson som vi 

tidigare träffat bestämde vi oss för att kontakta ASSA AB i Eskilstuna. ASSA uppfyllde våra 

krav på ett innovativt företag som kräver mycket kunskap. Perla Bovin är Design manager 

och har stor kunskap inom just området kunskap. Hon jobbbar även med produktutveckling. 

Jonas Herrmann är projektledare och samlar in olika sorters kunskap inför olika projekt. Även 
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han har tidigare jobbat med produktutveckling. Vi pratade med Perla Bovin som är Design 

manager och hon svarade genast att hon kunde tänka sig att ställa upp. Efter vår intervju med 

Perla frågade vi henne om det fanns någon annan på Assa som hon tyckte skulle passa bra för 

vår empiriska studie. Hon tyckte då att Jonas Herrmann, som är projektledare, skulle vara rätt 

person att prata med. Ett telefonsamtal gjordes till honom och även han gick med på en 

intervju.   

3.4 Datainsamling 
Litteratur har grundligt behandlats i teoriavsnittet för en djupare förståelse inför den empiriska 

studien. Uppsatsens primärkällor består av genomförda intervjuer som skett i direkt kontakt 

med Perla Bovin och Jonas Herrmann på Assa i form av semi-strukturerade dialoger. Båda 

intervjuerna genomfördes på Assas huvudkontor i Eskilstuna och tog 60 respektive 40 

minuter. För att inte missa viktiga delar och få så hög trovärdighet som möjligt så spelades 

båda intervjuerna in. Frågorna som ställdes presenteras i Bilaga 1. Båda intervjuerna var semi-

strukturerade, det vill säga att ämnesområdets frågor är bestämda men att själva 

frågeformuleringen sker i takt med respondentens svar (Björklund & Paulsson, 2003).  

3.4.1 Primära källor 

Ett telefonsamtal till Perla Bovin på ASSA gjordes efter tips från Joakim Eriksson på 

Mälardalens Högskola och hon accepterade vår förfrågan om en intervju. Perla Bovin 

rekommenderade sedan, efter förfrågan från oss, en intervju med Jonas Herrmann. Även han 

accepterade genom telefonkontakt.  

3.4.2 Sekundära källor 

För att hitta relevant litteratur har Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog använts. I vår 

sökning efter vetenskapliga artiklar användes Emerald och Google Scholar. Sökord som 

användes var innovation, knowledge och knowledge management. Till empirin användes 

ASSAs årsredovisning från 2009 och en boken Svenska varumärken: i hus och hem av 

Thorsten Sandberg.   

3.5 Operationalisering 
Den teoretiska delen användes som grundpelare för utformningen av frågorna till intervjuerna. 

Nedan presenteras en tabell för att se hur teorin omvandlats till frågeställningar inför 

intervjuerna. Alla intervjufrågorna presenteras i Bilaga 1. 
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Avsnitt Syfte Frågeformulering 

Roll i verksamheten 

(oberoende fråga) 

Att ta reda på respondentens 

roll i verksamheten. 

Vilken är din roll i 

verksamheten? 

Innovationer Att ta reda på respondentens 

syn på vad en innovation är. 

Vad är en innovation för dig? 

Hur tolkar du det? 

 

Kunskap (del 1) 

Att ta reda på respondentens 

uppfattning av kunskap. 

Vad är och innebär kunskap 

för dig? 

Kunskap (del 2) Att ta reda på om fler typer av 

kunskap finns i verksamheten. 

Kan du identifiera olika typer 

av kunskap i verksamheten? 

 

Knowledge Management 

Att ta reda på hur företaget 

hanterar den kunskap som 

finns i verksamheten. 

På vilket sätt hanterar man 

kunskapen i företaget? Har 

kunskap resulterat i någon 

innovation? 

Tabell 1. Operationaliseringsmodell  

3.6 Analysmetod 
När en uppsats skrivs pendlar man mellan olika teoretiska nivåer där det generella (teorierna) 

och det konkreta (empirin) markerar ändpunkterna. Vid deduktion börjar man med teorin och 

gör därefter antaganden om empirin, som man sedan försöker få verifierade av de fakta man 

samlat in. Här dras slutsatser om separata händelser utifrån den existerande teorin (Björklund 

& Paulsson, 2003). Vi kommer i uppsatsen använda oss av deduktion eftersom det passar vårt 

upplägg och struktur av arbetet. Vi utgår från den teori som vi samlat in för att skapa frågor 

till empirin. Därefter kommer en analys att göras. 

Analysen kommer att utformas efter teorins uppställning med fokusering på delarna i tabell 1.  

3.7 Validitet och reliabilitet 
Vår teori bygger främst på arbeten från utländska forskare och kan därmed skilja sig från 

svenska förhållanden, detta på grund av bristen på svenska artiklar om och från Sverige. Då 

dessa texter varit på engelska finns en viss risk att det kan finnas  mindre fel i översättningen.  

Våra respondenter kan ha gett en förskönad bild av deras företag, om hur stor kunskap som 

finns på företaget och om hur den tas vara på. Därför har vi varit kritiska i vår diskussion och 

slutsats.  
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Respondenterna är relevanta för undersökningen då båda har lång erfarenhet av företaget och 

stor kunskap inom sitt fält vilket också ökar deras reliabilitet. Respondenterna har tagit del 

och godkänt empirikapitlet.  

Stora delar av teorin kommer från Tidd och Bessants böcker. Dessa två författare är erkända 

professorer inom ämnesområdet innovation och vi finner därmed deras litteratur som 

trovärdig.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av våra intervjuer på ASSA AB. Här finns även 
information från ASSAs webbplats och från årsredovisningen 2009.  

4.1 ASSA 
ASSA grundades av August Stenman år 1881. År 1921, ett år efter August Stenmans död, 

ombildade dottern Elise företaget till ett aktiebolag och det var inte förrän 1939 man började 

med låsproduktion genom att förvärva K.S. Thulins Lås- Metall fabrik. (Sandberg, 2009). 

År 1946 skedde leveransen av det första fem- stiftcylindriga låssystemet och året därpå 

började de att producera det sju- stiftcylindriga låssystemet vilket de var först i världen med. 

Företaget exporterade ungefär 80 procent av sin produktion på 1950-talet då efterfrågan var 

stor runt om i Europa under efterkrigstiden. År 1951 började licenstillverkningen av ASSAs 

nycklar (assa.se). 

Under perioden 1960 – 1979 hamnade fokus på låsproduktionen som blev den största 

produkten, större än alla andra produkter tillsammans. Det som påverkade detta var att ASSA 

började producera låssystem till Volvo och Saab. För att kunna bli ett fullständigt lås- och 

säkerhetsföretag togs i mitten av 1970-talet beslutet att lägga ner skruvproduktionen, men 

man behöll dock gångjärnsproduktionen. År 1981 introducerades Twinlåset, ett genombrott 

inom säkerhetsutvecklingen, där det kombinerades gammal teknologi med ny teknologi. 1984 

infördes ASSA 2000 som än idag är Sveriges mest sålda lås. Det var under 1990-talet som de 

elektromagnetiska låsen hade sitt genombrott (assa.se).  

1994 bildades koncernen ASSA ABLOY och 1998 köptes ASSA av Securitas som delade av 

företaget till två bolag, ASSA AB och ASSA Industri AB. Sedan ASSA ABLOY bildades 

1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 

29 000 anställda och en omsättning på cirka 35 miljarder SEK (ASSAs Årsredovisning 2009).  

4.2 Respondenternas roll på ASSA 
Perla Bovin började jobba på ASSA 2002. Hennes roll utåt är som representant för företaget. 

Hon är en länk mellan företagen i den Skandinaviska organisationen, ASSA AB i Sverige, 

Ruko i Danmark och TrioVing i Norge och hon ansvarar för alla tre företagen. Perla är Design 

manager men säger att eftersom de inte har någon egen designavdelning så lägger de ut 

arbetet och hon har då ansvar för att designprocessen ligger i linje med deras 

utvecklingsprocess. Hon har även interna uppdrag.  
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Ett av uppdragen som Perla fick var att designa en ny nyckel med ett nytt grepp. Det var 

enligt henne en jättestor ära där hon fick helt fria händer att genomföra det. ”Design är ett 

starkt verktyg för att visa att något har hänt med produkten” säger Perla. Assa har tagit fram 

en ny teknologi och Perla menar att de skulle kunnat ha kvar det gamla nyckelgreppet men 

med de nya funktionerna. Hon tycker att det är bra att kunna signalera med ny design att 

någonting har hänt. 

Jonas Herrmann arbetar som projektledare på FoU avdelningen på ASSA där han just nu 

driver ett större utvecklingsprojekt. Det är ett projektteam där han jobbar ihop med tre till fyra 

utvecklare.  Även andra delar av företaget är med och det är Jonas som håller ihop allt.  

Det är inte Jonas som sätter ihop teamen men det är han som begär att få in resurser till 

projekt. Han berättar att man startar upp ett projekt efter att en ledningsgrupp bestämt vad 

som ska göras. Därefter tas en projektledare som Jonas in och man ser efter vilka resurser som 

behövs. Jonas menar att han efter projektets gång kan ta in fler resurser för att lösa eventuella 

problem som uppstått, går projektet väldigt bra så kan han kanske hänvisa resurser till andra 

projekt så att man kan nyttja dem där istället.  

Jonas menar att egentligen behöver en projektledare inte ha så mycket kunskap, han ska få en 

kunskap och peka den i rätt riktning, men sen underlättar det ju om man kan saker själv för 

det gör det lättare att förstå situationen, både att identifiera problem och resursåtgång.  

Jonas projekt är tvärfunktionellt, där man samlar den kunskap som behövs, exempelvis från 

marknadssidan, produktionssidan, utvecklingssidan och logistiksidan och så vidare. 

4.3 Vad är innovation?  
Bovin (2010) och Herrmanns (2010) tolkningar av innovation är något olika. Bovin menar att 

en innovation inte bara är en ny idé, utan att det är någonting mer konkret och att det viktiga 

är verkställandet den. Herrmann å andra sidan menar att en innovation snarare är en ny 

funktion som bidrar till något nytt. Vad som är en innovation kan enligt Herrmann vara en ny 

produkt eller tjänst, men Bovin tillägger att det kan vara något gammalt fast i form av nya 

kombinationer. 

4.4 Vad är kunskap?  
Enligt Bovin finns det olika typer av kunskap. En viss typ av kunskap kan komma från hjärtat 

eller från förståelse av olika situationer som grundar det sig i tidigare erfarenheter och 

upplevelser i livet och hon menar då att man kan förstå nya situationer. Kunskap enligt 
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Herrmann har varit lite utav ASSAs problem, då det har funnits mycket osynlig kunskap, 

sådant som folk sitter med inombords.  

Kunskap kan också vara en färdighet, antingen en färdighet som man besitter själv eller så har 

man kunskap om andras färdigheter. Man vet att det finns och att det är en konst att göra 

saker, det är en konst att vara designansvarig, det är en konst att vara mamma, det är en konst 

att vara vän, där man blir bättre och bättre i sin roll oavsett på vad det är. (Bovin, 2010) 

Förmågan att göra en bedömning är något som Bovin uppfattar som kunskap inombords. Man 

vet om saker är rätt eller fel och utifrån det, utifrån sina egna parametrar, så gör man en 

bedömning som påverkar ens eget liv men även andras men då behöver man inte 

nödvändigtvis uttrycka det. Den finns där, men är svår att uttrycka (Bovin, 2010).  

Kunskap kan man också hitta i böcker, på kunskapskanaler på TV eller liknande som sedan 

ligger där som lagrad fakta. ”Detta är lagrad fakta som man har inombords” säger Bovin. 

Genom att koppla ihop detta med ny fakta kan man bilda en egen kunskapsbank menar Bovin.  

Eftersom ASSA är en arbetsplats där folk generellt har jobbat väldigt länge, ibland upp till 30 

år så blir det lätt att de anställda sitter på väldigt mycket kunskap. Herrmann tror att om 

personalen på en arbetsplats byts ut ofta så tvingas man till att dokumentera kunskapen så att 

den inte går förlorad. Han menar vidare att allt eftersom det blir fler och fler yngre anställda 

på ASSA så blir de också bättre på att dokumentera kunskap (Herrmann, 2010).  

4.5 Kunskap på ASSA  
Både Bovin och Herrmann menar att det finns mycket kunskap internt på ASSA. ”Vi kan 

väldigt mycket inom låsbranschen” tillägger Herrmann. Bovin berättar att när hon började på 

ASSA 2002 fick hon möjligheten att träffa personer som arbetat nästan hela sitt liv där vilket 

hon är väldig tacksam över eftersom de berättat för henne hur de tänkt när de utvecklade de 

produkter som hon nu skulle vidareutveckla. Herrmann säger att man tittar ofta i tidigare 

produkter för att sedan använda kunskapen till nya projekt.  

På ASSA lagras så mycket kunskap som möjligt men det är svårt då mycket av kunskapen 

sitter inombords hos de anställda. Det finns mycket osynlig kunskap, men man får genom att 

fråga runt omvandla den till synlig kunskap (Herrmann, 2010). Den osynliga kunskapen 

kommer slutligen fram då det är dags att utveckla något nytt, men det kan också ske 

slumpmässigt i form av en kedjereaktion när man diskuterar kring något (Bovin, 2010).  



Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

18 

 

Både Bovin och Herrmann anser att ASSA är ett kunskapsföretag. Men Herrmann menar att 

förutom att inneha kunskap så säljer ASSA även produkter. ”Vi omvandlar kunskap till 

produkter” säger Herrmann. Bovin säger att det inom samma bransch finns andra företag som 

kommer på massor med bra saker så det gäller därför för ASSA att utvecklas hela tiden.  

Ur de anställdas synpunkt så är det viktigt att man ska trivas med det man gör, vilket Bovin 

kallar för intern motivation. ”Vi som jobbar här på ASSA är den bästa marknadsföring som 

finns”. Bovin menar att det är viktigt att marknadsföra ASSAs produkter men att de anställda 

är som vandrande reklampelare för arbetsplatsen och det gäller då att man har en sund kultur 

som främjar välmående vilket sedan syns utanför företaget. Enligt Bovin vill man göra bättre 

ifrån sig, vilket leder till bättre resultat, bättre produkter och slutligen nöjdare kunder. Det är 

alltså minst lika viktigt att vårda interna som externa faktorer. 

Herrmanns projektfokus är förbättringar av någon produkt som har varit dålig. För kunden 

tillkommer egentligen inga nya funktioner utan man har enbart förbättrat produkten.  

Herrmann säger att det vid förbättringar av produkter egentligen krävs mer av gammal 

kunskap. Ny kunskap behövs mer när någonting nytt utvecklas för marknaden. På ASSA 

använder de sig ofta av nya metoder t.ex. ny programvara, toleransverktyg eller liknande för 

att kontrollera produkter, vilket kan vara ny kunskap, eller med andra ord nya processer 

(Herrmann, 2010).  

4.6 Lagring av kunskap 
På ASSA finns det olika system för lagring av kunskap, exempelvis sparas resultat från 

tidigare utförda tester. Vad gäller synlig kunskap på ASSA finns det enligt Herrmann olika 

standarder att tillgå. Dessa är dock inte arbetsplatsspecifika utan mer branschspecifika. Det 

finns också möjlighet att använda sig utav ASSAs pdm-valv där exempelvis ritningar från 

tidigare projekt finns att tillgå. På ASSA finns ett testlabb, och Bovin menar att det inte alla 

gånger fungerar från början. Det kan handla om något som var meningen att fungera på ett 

speciellt sätt inte gör det och resultatet lagras då i form av rapporter för vidare forskning. ”Det 

är viktigt att samla allt för att kunna återutnyttja, även om det just i den stunden inte behövs” 

säger Bovin.  

Även Herrmann talar om att det på ASSA finns olika sätt att lagra kunskap men påpekar att 

det är något som de på ASSA kan bli bättre på. Han berättar att de har olika system där de till 

exempel på utvecklingssidan har system för att dokumentera ritningar, cad modeller och 

liknande och alla testresultat alltid arkiveras. Dessa rapporter är dock inte alltid lätta att hitta. 
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Det är ofta anställda som har jobbat länge på ASSA som vet vad som hände med en viss 

produkt för femton år sedan. Rapporterna finns men de kan vara svåra att hitta. ”Den osynliga 

kunskapen pekar på den synliga men det är inte alltid lätt att hitta den synliga” menar 

Herrmann.  

Den synliga kunskapen kan ses som dagligarbetet, där befintlig kunskap finns i olika 

områden. Den osynliga kunskapen sker via interaktion när man pratar och det är därför viktigt 

att alla i verksamheten är engagerade (Herrmann, 2010). 

4.7 Kunskapspridning  
Vad gäller kunskapsspridning kan det på ASSA ske i form att exempelvis att anställda pratar 

på fikaraster eller via sociala nätverk och på så sätt komma fram till något (Bovin, 2010). Det 

är enligt Herrmann väldigt individuellt vad anställda delar med sig till andra och vad de vill 

behålla för sig själva. Kunskapen sprids genom att anställda ibland har möjlighet att flytta runt 

bland olika avdelningar på ASSA. Detta på både gott och ont då Herrmann menar att man på 

så sett tappar lite av spetskompetensen.  

Social kontakt är väldigt viktig eftersom då man befinner sig i mer avslappnade miljöer tänker 
man kanske inte i samma banor som man gör när man befinner sig på jobbet. ”Det är många 
som säger att de bästa idéerna kommer när man går från jobbet, när man kopplar det man 
ser med något annat” säger Bovin. 

4.8 Knowledge Management 

4.8.1 Ledarskap/Motivation 
Motivationen är viktig på ASSA, men det är individuellt hur man är som person då det är en 

fråga om mindset. Det är ett samspel mellan företag och individ där företag måste erbjuda 

resurser och bra arbetsmiljö (Bovin, 2010). 

Vad som motiverar de anställda varierar från person till person. Enligt Bovin kan en fruktkorg 

betyda mycket för en person medans någon annan kan tycka att det för lite för den insatsen 

som gjorts vilket gör det svårt att veta hur man ska belöna personalen. Effekten av en högre 

lön behöver inte innebära en ökning av motivation hos den anställde. Bekräftelse i form av 

exempelvis en klapp på axeln för den prestation den anställde gjort kan i vissa fall vara 

viktigare. Det är också viktigt att ledaren är lyhörd och tillgodoser var och ens behov samt att 

få medarbetarna att känna sig som en del av företaget. Det kan vara bra för organisationen att 

medarbetarna ligger i linje med företagets filosofi, att det som företaget tror på tror de 

anställda också på enligt Bovin som också menar att ifrågasättning kan vara bra då det kan 
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leda till förbättringar i organisationen.  Det finns olika typer av engagemang, personer som är 

engagerade för att de vill ha lön, andra känner sig vara en del av företaget, och andra som är 

lojala. Men de representerar inte till hundra procent en specifik typ utan kan vara en blandning 

av de tre (Bovin, 2010).  

4.8.2 Lärande på ASSA 

Som nyanställd på ASSA finns rutin på att man går på introduktion i en vecka, man får se alla 

avdelningar och hur alla jobbar. Man träffar olika representanter för olika avdelningar och går 

någon  liten slags utbildning, då man ser vad de har för produkter och rutiner som finns. Efter 

introduktionen vet man vem som jobbar med vad. De första månaderna som anställd får man 

komma in i sin roll,  man frågar kollegor och lär sig av dem och får vägledning. Bovin menar 

att det tar ett att finna sin roll på företaget och att det är där ens eget lärande kommer in. Det 

man har lärt sig utifrån tar man med sig och gör om det till sitt eget (Bovin, 2010).   

När man börjar jobba på ASSA har man kanske lite mindre kunskap och därför får mindre 

uppgifter, men via interaktion med andra får man lära sig att göra bättre. Som nyanställd så 

har man oftast  inte de viktiga baskunskaperna, det är något som måste byggas upp via 

interaktion med andra och detta  tar tid. Det är därför man börjar med enklare uppdrag och så 

småningom får man mer och mer ansvar. Bovin menar att även de enklaste uppdrag kräver att 

man kan lite. På ASSA delar anställda från olika avdelningar med sig sin kunskap. Människor 

på ASSA är väldigt ödmjuka och vill dela med sig av sin kunskap tillägger Bovin.  

Bovin menar att även om man tar in hjälp utifrån så är det ändå ett slags lärande internt. Även 

om man tar in konsulter är det de anställda som måste komma fram till lösningar. De kan visa 

modeller eller nångon ny visualiseringsmetod. Bovin menar att man ibland kanske måste gå 

på kurs och påpekar att hon tycker att workshops är bra, då det då finns tillfälle att träffa 

människor från andra företag. Man kan då få ett intryck om hur det är att arbeta på det 

företaget utan att själv arbeta där. Bovin menar att arbetsgrupper helst ska sättas ihop av 

anställda som vanligtvis inte brukar jobba med varandra. Man gör olika övningar och det är ju 

de anställda som kommer fram till resultat, och då kan man t.ex. komma fram till olika 

arbetsprocesser. Det här är aktiviteter som de på ASSA kan göra med bara en chef eller så tar 

de hjälp utifrån men i alla lägen så är det ju de på ASSA som kommer fram till olika saker 

(Bovin, 2010). 

Herrmann menar att det finns utbildningar att gå på och det är ett slags lärande, men att man 

också kan lära sig av det man gör själv, av kollegor och så  kan man lära sig externt. Det finns 
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inget gällande rullande schema för vilka utbildningar de anställda på ASSA ska gå på. Ibland 

bestämmer ledningen att de ska gå någon utbildning och ibland får man själv säga till vad 

man vill lära sig och det här vill jag bli bättre på. Ledningen på ASSA stödjer  inte alltid dessa 

förfrågningar säger Herrnamm och tillägger att det beror på hur mycket tid det tar från 

verksamheten och vad det kostar. Det är också viktigt att utbildningen är relevant för 

verksamheten (Herrmann, 2010).  

4.8.3 Företagsklimat 

Öppenhet och kommunikation är viktig på ASSA men det är också väldigt individberoende på 

vad de anställda är intresserade att lära sig. Detta kan ske genom att lära sig internt via 

kommunikation mellan anställda, prova en annan tjänst eller som i Bovins fall då hon fick 

möjligheten att vidareutbilda sig. Detta var baserat på hennes eget behov och hon fick 

möjligheten att träffa nya människor med ny kunskap. På ASSA sker utvecklingssamtal där 

möjlighet finns att prata med sin chef vad man behöver (Bovin, 2010).  

På ASSA har det de senaste åren har har varit mycket varsel vilket enligt Herrmann kan ha 

påverkat företagsklimatet negativt. Han menar att varslen kan ha bidragit till att de anställda 

håller kunskap som de inte vill dela med sig, då de ser till sitt eget bästa. På Assa är det 

väldigt individuellt om hur angelägna folk är att dela med sig av sin kunskap. Ledningen 

uppmuntrar till delning av kunskap för att ett större utbyta ska ske, men det går enligt 

Herrmann alltid att förbättra (Herrmann, 2010).  

4.9 Är ASSA beroende av ny kunskap? 
ASSA är väldigt beroende av kunskap och ny kunskap behövs konstant för att kontinuerligt 

utveckla nya produkter att sälja. Då utvecklingen hela tiden går framåt måste företaget 

ständigt ta in ny kunskap. Både Herrmann och Bovin menar att man många gånger inhämtar 

kunskap utifrån för att sedan i företaget anpassa det till ASSAs verksamhet. 

Herrmann beskriver två olika sätt att ta in kunskap på ASSA. Det finns möjlighet att skicka de 

anställda på utbildning. Där brukar man oftast få en bok eller ett kompendium, vilket 

Herrmann menar är synlig kunskap. Samtidigt kommer de att lära sig saker som de kommer 

ha inom sig, vilket är osynlig kunskap. Ett annat sätt att ta in kunskap i företag är att anställa 

personer som är kompetenta inom vissa områden, och därifrån integrera den osynliga 

kunskapen i företaget. Detta kan ske genom att de nya anställda delar med sig till andra i 

företaget (Herrmann, 2010). 
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4.10 Hur ser innovationsprocessen ut på ASSA? 
Både Bovin och Herrmann talar om en utvecklingsprocess och produktutvecklingsprocess 

som kallas för Gatewaymodellen. När man jobbar enligt modellen följs de olika stadierna, 

från idé till färdig produkt. I dessa olika stadier så finns parametrar som måste uppfyllas. 

Enligt Herrmann börjar processen med att en idé presenteras till Produktrådet som tar beslut 

om idén är värd att gå vidare med. Därefter gör man en förstudie samt tar fram en prototyp för 

att sedan gå vidare i processen. Kunskap tillförs i alla steg av processen. 

På ASSA har man jobbat länge på att ta fram bra gruppkonstellationer. Ansvariga från olika 

områden samlas inför projekt där produktbeskrivningen delas ut så att alla vet vad som ska 

göras. Ofta kommer dessa från marknadsavdelningen. Skulle någon från FoU komma på ett 

produkt så måste man först ta ett steg tillbaka för att höra med marknadsavdelningen vilka 

behov som finns.  

Herrmann talar om att många av ASSAs produkter kommer från anställdas idéer men många 

gånger är det kundernas behov som styr. Det kan också hända att det är produktionen  som 

säger att produkten är svår att producera och behöver därför ändras. ”Åsikter kommer alltid 

från något håll, som sedan blir en idé för att i slutändan bli en produkt” säger Herrmann.  

Man  skulle kunna tro att kreativitet måste vara fritt, men det krävs struktur för att kunna 

återupprepa någonting. ”För att komma fram till innovationer så är det viktigt att man har en 

filosofi” säger Bovin. Hon säger även att om man har lyckats en gång så har man 

förutsättningarna att lyckas flera gånger, det är inget facit men det kan ses som en formel av 

något slag, utan ett tillvägagångssätt (Bovin, 2010).  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade materialet från ASSA AB.  

5.1 Innovation 
Herrmann menar att en innovation ska bidra med en ny funktion mer än till exempel bara en 

ny del. Han menar att det kan vara allt från en ny produkt till en ny typ av tjänst, medans 

Bovin säger att en ny idé måste verkställas för att kunna kallas för en ny innovation. Bovin 

tillägger att en innovation inte behöver vara helt ny, utan den kan vara ny i sammanhanget 

eller när något gammalt kombineras med något nytt. Både Bovin och Herrmann konstaterar 

att det finns många aktörer inom samma bransch vilket gör att ASSA måste utveckla 

produkter konstant där ny kunskap spelar en viktig roll.  

Adair (2007) menar att en innovation kan vara att introducera någonting nytt, en ny idé, 

metod eller enhet vilket överensstämmer med både Bovins och Herrmanns beskrivning av 

innovation. Adair (2007) och Chen och Xie (2004) menar även att innovation är en process i 

två delar, en idé samt verkställandet av den, där själva verkställande i processen påpekas som 

den viktigaste delen vad gäller en innovation enligt Bovin. Tidd och Bessant (2009) menar att 

ett företag ständigt måste utveckla sina produkter/tjänster genom tillförandet av ny kunskap 

vilket styrks av hur viktigt det är med ny kunskap i ASSAs produktutveckling. Det är viktigt 

att utvecklingen av produkterna/tjänsterna sker konstant då vi lever i en mer globaliserad 

värld vilket innebär större konkurrens i vilken konsumenterna har en större roll i enlighet med 

både Chen och Xie (2004) och Tidd och Bessant (2009).  

5.2 Kunskap 
Bovin delade upp kunskap i fyra områden. Den första grundade sig i tidigare erfarenheter 

utifrån det man har upplevt i livet som bidrar till förståelse av nya situationer. Den andra kan 

vara en färdighet som man har själv eller när man har kunskap om andras färdigheter. Tredje 

området beskriver Bovin som förmågan att göra bedömningar som hon anser vara som en typ 

av kunskap som finns inom varje människa. Den sista kallar hon för lagrad fakta som 

återfinns i exempelvis böcker samt i olika medier som man kan sammanföra med ny fakta för 

att bilda en kunskapsbank.  

Kunskap har enligt Herrmann varit lite av ett problem på ASSA i form av osynlig kunskap då 

anställda som har jobbat länge inom företaget har mycket kunskap inom sig, exempelvis om 

äldre utförda projekt där rapporter inte alltid är lättåtkomliga.  
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Vad gäller lagring av kunskap sparar man på ASSA exempelvis tidigare utförda tester på 

laboratorium i form av rapporter och ritningar för vidare forskning eller eventuellt till andra 

framtida projekt. Bovin talar om att det på ASSA kan vara svårt att veta hur man ska lagra 

kunskapen. Herrmann menar att den osynliga kunskapen pekar på den synliga kunskapen med 

vilket han menar att synlig kunskap finns på ASSA i form av standarder men att de inte är 

arbetsplatsspecifika utan är mer branschspecifika och som alltid finns att tillgå. Bovin 

tillägger att man på ASSA ser till att äldre lär ut till yngre, vilket sker via interaktion men det 

beror mycket på hur den anställde är och hur villig denne är att lära sig.  

Seidler-de Alwis och Hartmann (2008)  samt Bessant och Tidd (2007) delar in kunskap i två 

former, synlig respektive osynlig kunskap. De fyra områden som Bovin beskrivit som 

kunskap kan placeras under både synlig och osynlig kunskap, där de tre första, är av osynlig 

karaktär och den fjärde av synlig karaktär när kunskap relateras med Nonakas (2000) samt 

Bessant och Tidds (2007) uppdelning av kunskap.   

Bessant och Tidd (2007) samt Benner (2005) menar att osynlig kunskap är svår att uttrycka i 

form av ord och anses vara underförstådd och personlig, vilket kan identifieras som ett 

problem på ASSA då personer som varit anställda en längre tid oftast innehar mycket osynlig 

kunskap som inte alltid delas. Men att man på ASSA ser till att dela den via interaktion 

mellan anställda vilket enligt Seidler-de Alwis och Hartmann (2008) är viktigt eftersom 

information förblir information och inte ny kunskap om inte den delas individer emellan 

riskerar man att det förblir information. 

Tidd och Bessant (2009) talar om att det kan vara svårt för företag att veta hur man ska lagra 

kunskap vilket också kan ske på ASSA enligt Bovin. Tidd et al. (2009) talar även om att 

företag ofta har databaser där de lagrar och delar information och data men att det är så kallad 

rådata istället för den tysta kunskapen. På ASSA sparar man till exempel utförda tester och 

projekt i form av rapporter för att eventuellt återanvända det i framtida projekt. Tidd et al. 

menar också att sådan typ av kunskap är av synlig karaktär vilket överensstämmer med 

Herrmanns konstaterande att den synliga kunskapen på ASSA sparas. 

5.2.1 Kunskap i innovationsprocessen 
På ASSA kan det finnas en del osynlig kunskap och det gäller därför enligt Herrmann att 

prata med folk för att omvandla den till synlig kunskap genom exempelvis kravspecifikationer 

för kommande projekt. 
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På ASSA avgör kundernas behov vilka produkter som ska produceras. Detta innebär dock inte 

att det går att producera vilka idéer som helst då det finns begränsade resurser. Många av 

ASSAs produkter kommer även från anställda på företaget och det händer även att 

produktionen påpekar att en produkt kan vara svår att producera vilket kräver en förändring 

av produkten. Herrmanns projekt innebär oftast förbättringar av redan existerande produkter, 

och att det är viktigt att hela tiden möta kundernas krav. Vid nya produktioner händer det att 

man på ASSA ser på äldre produkter för att använda sig av den redan existerande kunskapen.  

Nonakas och Takeuchis (1995) menar att omvandlingen av osynlig kunskap till synlig 

kunskap sker genom interaktion mellan företagets medarbetare. (Bessant & Tidd, 2007), 

vilket även sker i praktiken på ASSA enligt Herrman då han konstaterar att det är väldigt 

viktigt att se till att omvandla den osynliga kunskapen till synlig kunskap.  

Enligt Chen och Xie (2004) samt Tidd och Bessant (2009) är det viktigt att utvecklingen av 

produkterna/tjänsterna sker konstant då vi lever i en mer globaliserad värld vilket innebär 

större konkurrens i vilken konsumenterna har en större roll i samt där det är viktigt att möta 

konsumenternas krav. Detta återspeglar sig i ASSAs situation då det är kunderna som oftast 

styr utbudet av produkter. 

Nationalencyklopedin beskriver förbättringar som inkrementella stegvisa förändringar. 

Herrmanns arbete som går oftast ut på att förbättra redan existerande produkter. Tidd och 

Bessant (2009) menar att det kan vara till fördel att kunna använda företagets tidigare 

erfarenheter för utvecklingen nya produkter av vilket sker på ASSA.  

5.3 Knowledge Managment 
Motivation måste enligt Bovin finnas konstant där de anställdas inställning (mindset) spelar 

en mycket stor roll, vilket också är väldigt individuellt hur man är som person.  

Vad gäller belöning behöver det inte öka motivation motivationen. Anställda på ASSA kan 

uppskatta olika typer av belöningar så som i form av pengar medans andra kan uppskatta mer 

en klapp på axeln enligt Bovin. Hon tillägger dessutom att en högre lön inte behöver innebära 

mer motivation för en person. Bovin menar att visioner på ASSA är en viktig faktor som bör 

ligga i linje med företagets filosofi samt att dessa delas av alla inom ASSA. Enligt Bovin så är 

det viktigt med en sund kultur och motivation hos de anställda då detta påverkar företagets 

arbetsplats ur en marknadsföringsvinkel. Trivs den anställde känner sig motiverad i sitt arbete 

medför det bättre resultat, bättre produkter och nöjdare kunder säger Bovin.  
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Att ledare är lyhörda kan är också väldigt viktigt för den anställde på ASSA. Enligt Bovin bör 

ledare tillgodose medarbetarens behov samt få medarbetarna att känna sig som en del av 

verksamheten. På ASSA anser man att öppenheten kan bidra till förbättrad kommunikation, 

delad kunskap och ett företagsklimat. Men Herrmann tillägger att det kan ha hänt att 

medarbetare på ASSA blivit mer benägna att hålla kunskap inom sig på grund av att det för 

två år sedan varslades ett större antal människor.  

På ASSA sker utvecklingssamtal där det tas upp hur det går för den anställde och där de 

samtidigt kan ta upp hur de vill gå tillväga med arbetet. Här får den anställde möjligheten till 

att tala om vad och hur de vill göra i arbetet. Chefer på ASSA är väldigt lyhörda och 

tillgodoser anställdas behov, i Bovins fall fick hon chansen att forska och vidareutbilda sig. 

Bovin tillägger att detta bidrog till kontakt med nya människor med annan kunskap där 

kommunikationen varit väldigt viktig. 

Det kan enligt Herrmann vara svårt att leda kunskap på ASSA då alla har tilldelade projekt, 

men på ASSA genomförs exempelvis veckomöten för att gå igenom vad de anställda gör. På 

ASSA finns det inget system för lärandet, utan att det är individuellt samt kräver stöd av 

ledningen om vad de anställda ska lära sig. På ASSA hyr de ofta in konsulter för att lära de 

anställda någonting nytt. Denna nya kunskap omvandlas till intern kunskap enligt Bovin, då 

det är de anställdas uppgift att utifrån den inlärda kunskapen lösa problem. 

På ASSA är det viktigt att jobba i tvärfunktionella grupper för att involvera flera 

kunskapsområden, vilket sker genom att de har tillgång till rätt resurser, material och personer 

för att utveckla olika projekt. På ASSA har Herrmann som uppgift att samla in 

tvärfunktionella grupper inför de olika projekten. Under projektens gång har man på ASSA 

den så kallade Gatwaymodellen som är en process som genomgås i olika stadier när något 

nytt ska utvecklas. 

Ives et al. (2000) menar att om de anställda verkligen bryr sig om vad de gör så kommer de att 

vilja dela med sig av sin kunskap vilken även anses vara viktigt på ASSA. Benner (2005) 

påpekar att det är viktigt med vilka förutsättningar de anställda får i företaget för påverkan av 

kunskapsprocesserna vilket även anses av de anställda på ASSA.  

Ives et al (2000) menar att kunskapsspridning inte kan främjas genom belöning utan menar att 

det är viktigt för de anställda att ”finna mening med arbetet”. Bovin säger att det ibland är 

viktigare att få en klapp på axeln för den insatsen man gjort. Ives et al. (2000) menar vidare 
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att de anställda är mer benägna att dela med sig av sin kunskap om de förstår och delar de 

gemensamma målen i organisationen för att generera ekonomiskt värde. Mål och visioner 

måste enligt Bovin delas av alla i företaget, vilka ska bör ligga i linje med ASSAs filosofi.  

Tidd och Bassant (2009) menar att en av de viktigaste uppgifterna för en ledare av en 

organisation är att skapa ett klimat som gynnar innovation. Det är viktigt med högsta 

ledningens engagemang och stöd, vilket kan ske som i Bovins fall vad gäller vidareutbildning 

som ledningen försöker att tillgodose (Tidd & Bessant, 2009). Tidd och Bessant (2009) säger 

är kommunikation inom företag en viktig framgångsfaktor, vilket på ASSA sker genom den 

existerande öppenheten som vidare leder till bättrad företagskultur och ökad motivation hos 

de anställda. Benner (2005) menar att om företagsklimatet är negativt, exempelvis om 

medarbetarna känner rädsla eller stress, är de benägna att låsa sig och därmed inte dela med 

sig av sin kunskap vilket i detta fall starkt kan relateras med de skedda varslen som Herrmann 

nämnt. 

Tidd och Bessant (2009) menar att innovationer dels är beroende av samarbeten i grupper 

samt kreativa kombinationer av olika kunskapsområden och synvinklar. På ASSA arbetar de 

anställda i tvärfunktionella grupper. Bovin menar att det är viktigt med tvärfunktionella 

grupper där flera kunskapsområden samlas, genom att ha tillgång till rätt resurser, material 

och personer för att kunna utveckla olika projekt. På ASSA utgår de från en Gatewaymodell 

vilket kan ses som underlättande då struktur införs i innovationsprocesserna. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras resultatet av uppsatsen.  

Uppsatsens syfte har varit att få en djupare förståelse för den kunskap som finns på ASSA 

samt att se hur kunskap påverkar utvecklingen av innovationer.  

• Vilken kunskap finns hos ASSA och hur tar ASSA tillvara på den? 

Med utgångspunkt från teorin har vi kunnat identifiera två olika typer av kunskap, synlig 

respektive osynlig kunskap på ASSA. Efter genomförda intervjuer kan vi fastställa att det på 

ASSA finns båda typer av kunskap men utan att ha en klar definition. Den synliga kunskapen 

på ASSA finns i form av olika system där exempelvis äldre utförda projekt och resultat 

sparas. Detta kan underlätta framtida produktioner då anställda på ASSA har tillgång att gå 

tillbaka och titta där. En intressant aspekt att nämna är Bovins uppdelning av kunskap då man 

ur hennes synvinkel kan identifiera den osynliga kunskapen i mer specifika områden Enligt 

henne så skulle den osynliga kunskapen även kunna vara tidigare erfarenheter eller än 

färdighet som man har. Eftersom många av ASSAs anställda arbetat där länge finns mycket 

osynlig kunskap på företaget.  

Vi kan med hjälp av respondenternas svar identifiera två mer eller mindre problem på ASSA 

när det gäller den interna kunskapen. Det första problemet är den osynliga kunskapen hos de 

anställda som jobbat länge på ASSA, då de sitter med mycket kunskap inombords. Det kan 

vara om till exempel äldre projekt där rapporterna kan vara svåra att komma åt om man inte 

vet var de finns. Det andra som vi kan se är att det är svårt för företag att lagra den kunskapen 

man har. Detta gäller dock enbart den osynliga kunskapen då den synliga finns att tillgå 

genom att man som tidigare nämnt sparar tidigare utförda projekt.  

Herrmann har även konstaterat att den synliga kunskapen är beroende av den osynliga, vilket 

vi tolkar som ett behov av samspel av de två olika kunskapsformer. Bovin nämner som 

exempel tidigare erfarenheter som osynlig kunskap som sedan kopplas ihop med en redan 

existerande kunskapsbank. 

På ASSA har man försökt lösa nämnda problem genom att uppmuntra äldre att lära ut sin 

kunskap till yngre. Vi anser att detta är ett bra försök till att öka flödet av den osynliga 

kunskapen vilket i sin tur kan leda till förbättrad utvecklingsförmåga i företaget. 
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Motivation anses vara av stor betydelse på ASSA då anställda har en tendens att dela med sig 

av sin kunskap om de bryr sig om arbete. Kunskapsdelning ökar hos de anställda vid en högre 

grad av motivation. Det är därför viktigt vilken inställning medarbetarna har. För att uppnå en 

positiv arbetsmiljö ser ASSA till att bland annat nödvändiga resurser finns att tillgå för de 

anställda samt att ett tydligt samspel sker mellan företaget och de anställda. Ett exempel på 

samspel är att ASSAs anställda har möjlighet att vända sig till sina chefer med önskemål om 

vad de vill göra, vilket tyder på att cheferna är väldigt lyhörda. Vi anser att detta kan leda till 

att de anställa känner mer tillhörighet till arbetet och därmed ökas motivationen hos de 

anställda vilket kan resultera i ett bättre utbud av produkter och i slutet nöjdare kunder.  

Något som kan ha begränsat kunskapsdelningen på ASSA är de varslen som skedde för två år 

sedan. Enligt Herrman kan detta ha lett till att anställa blivit rädda att förlora sina jobb. Vi 

delar samma åsikt som Herrmann, då det enligt teoretiker finns en tendens hos människor att 

dra sig tillbaka då de känner rädsla samt mindre tillhörighet för företaget vilket begränsar 

kunskapsdelningen. Vi anser därför att om de anställda fortfarande känner likadant bör ASSA 

se till att åtgärda problemet genom att fortsätta motivera sina anställda, öka kommunikationen 

mellan företaget och anställda samt att åter få dem att känna sig som en del av organisationen 

för att på så sätt öka kunskapsdelningen. 

• Vilken betydelse har kunskap i Assas innovationsprocess?  

Herrmann menar att innovationer inte bara är en produkt utan att den måste uppfylla en 

funktion för att kallas innovation.  Medans Bovin ser själva verkställandet av idén som den 

viktigaste aspekten av en innovation. Med detta i åtanke kan vi konstatera att synen på vad 

gäller innovation är ganska individuell då de värdesätter olika faktorer.  

För att projekt ska genomföras på bästa sätt jobbar man på ASSA i tvärfunktionella grupper 

där man samlar personer från olika kunskapsområden. Detta för att man ska få in olika 

synvinkar och kompetens. ASSA utgår från den så kallade Gatewaymodell när nya produkter 

ska utvecklas. Modellen består av olika steg där kunskap tillförs konstant. Vi anser att det är 

bra att ha viss struktur i innovationsprocesserna då det kan underlätta arbetets gång. 

ASSA är konstant beroende av ny kunskap. Det är därför viktigt att omvandla den osynliga 

kunskapen till synlig kunskap. Vi anser att detta bör ske för att på bästa möjliga sätt kunna 

utnyttja all typ av kunskap inom företaget. Utvecklingen av innovationer sker med kundernas 

behov i åtanke, det vill säga att kunskapen som används bör vara relevant till vad kunderna 
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efterfrågar. Med detta kan vi konstatera att det är kunderna som egentligen är de som oftast 

bestämmer vad som ska produceras. På ASSA används tidigare kunskap och erfarenheter 

även i nya innovationsprocesser. 

Sammanfattning i punktform  

• Det går att identifiera synlig och osynlig kunskap på ASSA. Den synliga kunskapen är 

utförda projekt som sparas exempelvis i form av rapporter för att eventuellt 

återanvända i kommande projekt och den osynliga kunskapen sker via interaktion 

mellan äldre och yngre anställda på ASSA.  

• På ASSA jobbar man i tvärfunktionella grupper för att på bästa sätt använda sig av 

olika kunskapsområden. På ASSA utgår man från Gatewaymodellen, vilken används 

för företagets innovationsprocesser där kunskap tillförs i alla stadier. 

Förslag till vidare forskning  

Vi anser att vidare forskning kan göras med fokus på företags implementering av kunskap i 

deras innovationsprocesser. Detta anser vi vara intressant då vår undersökning har varit mer 

inriktad på identifiering och hantering av kunskap inom ett företag. Vi kan konstatera att det 

finns tre steg inom området kunskap i företag; identifiering, hantering samt implementering. 

Det kan då vara mer intressant att se hur implementeringen av kunskapen ser ut på ett företag. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vad är kunskap? Hur tolkar du kunskap?  

2. Kan du identifiera olika typer av kunskap på Assa?  

3. Hur tar man var på kunskap på Assa? 

4. Hur viktigt tycker du att kunskap är för Assa och dess utveckling?  

5. Anser du att Assa är beroende av ny kunskap? I så fall, varför?   

6. Hur delas kunskap på Assa? 

7. Bidrar kunskap till utvecklingen av nya eller förbättrade produkter?  

8. Vad är en innovation?  

9. Hur viktig är kunskap i innovationsprocessen?  

10. Hur sett ett bra företagsklimat ut som gynnar kunskapsspridning och innovation?  

 


