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Abstract 

Författare: Leo Erenmalm och Kim Runesson 

Titel: Kunskapsfabrikens rötter. En kvalitativ studie kring vad företagen gör för att möta 

framtiden. 

Uppsats i Arbetsvetenskap 41-60 poäng 

Handledare: Bernd Hofmaier 

Högskola Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, vårterminen 2006. 

 

The purpose of this study was to investigate, through a qualitative survey, the need of 

knowledge and strategy in organisations today and tomorrow. The empirical investigation is 

built on a semi structured interview that was conducted on nine different companies in 

Gislaveds community. The companies were from three different branches namely: tree, metal 

and polymer. Three interviews were conducted in each branch. 

 

The result from the interviews showed that the globalisation had put the companies under 

hard competition which had made the need for rationalisation and effectivness more apparent. 

Having said this, the demands on the organisation and the individuals within it will constantly 

increase. In order to enhance the individuals and the organisation there are an increased need 

for flexibility and openness and the responsibility and authority must be with in the 

individuals in the organisation. Our work  show that the individuals with in the organisation 

shall be some kind of �superhuman� that can perform most of the tasks in the organisation, he 

or she should be flexible and open minded. 

 

Our findings shows the way an organisation can create this �superhuman� and what an 

organisation needs to do to become a learning organisation. 

 

Keywords: 

SME, knowledge needs, strategy, organisational learning, the learning organisation, 

manufacturing companies. 

 



 

 
Förord 
 

Vi valde att arbeta med denna undersökning för vi är intresserade av ämnet och hur det går för 

den bygd vi bor i. Eftersom vi båda läser arbetsvetenskap 41- 60p tyckte vi att det var mer 

eller mindre en självklarhet att undersöka vad företagen måste göra för att möta framtiden på 

ett positivt sätt. Många företag flyttar ut sin tillverkning till andra länder och folk blir 

arbetslösa. Det vore synd om trenden fortsätter och att företagen måste lägga ner. Därför har 

vi fokuserat vår undersökning på kunskap och strategi och vilket kunskapsbehov som finns 

för framtiden, vi vill ju att företagen ska stanna kvar och att alla ska arbeten och gå till. 

 

Vi intervjuade nio företag inom tre branscher, nämligen trä, plast och metallindustrin. 

 

Vi skulle vilja tacka alla företag som var med i undersökningen för den tid och vänlighet som 

företagen visade upp när vi kom på besök. Vi vill också tacka vår handledare Bernd Hofmaier 

vid Halmstads Högskola. Dessutom vi tacka Anita Erenmalm som hjälpte till vid utskrifterna 

av intervjuerna.  
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1. Inledning  
För att producera högvärdiga produkter behövs kunskap, en kunskap som kanske inte finns att 
tillgå i bygden. I Värnamo nyheter, 2006-02-09, (den lokala ortstidningen i regionen) kunde 
man läsa en artikel som tar upp de problem som industrin i Gnosjöregionen står inför. I artikel 
konstateras att globaliseringen är ett faktum och att: Långsiktighet, ökad kunskap, ett visst 
chanstagande och ett utvidgat samarbete. Bygdens företag har mycket att tänka på nu när 
globaliseringen accelererar (C Nordmark, 20006 a) 

Att tackla de problem och möjligheter som företagen nu står inför är kanske den största 
utmaningen som drabbat regionen. I artikeln nämns även att det behövs spetskompetens men 
att ungdomarna lämnar bygden efter den gymnasiala utbildningen. Samtidigt som företagen 
behöver folk med högteknologiska kunskaper sägs det att det är för få som utbildar sig och att 
det inte går att hitta personal med den rätta utbildningen och kompetensen. Att effektivisera 
produktionen, något som många företag försökt en längre tid verkar inte vara tillräckligt och 
om det inte räcker finns det två vägar att gå, den ena vägen är att flytta ut produktionen till 
länder med lägre löner och sämre arbetsvillkor och den andra vägen är att producera mer 
högvärdiga produkter.  
I en annan artikel i VN av Christer Nordmark målas en mörk bild upp för företagen i GGVV-
regionen. Det går att läsa att företagen är allt för beroende av ett fåtal kunder, att de saknar 
visioner och mål för framtiden, att företagen inte vill växa och att det är svårt att hitta 
intressenter som är beredda att driva företagen vidare. Artikeln baseras på uppgifter från en 
undersökning som är gjord av två konsulter som gjort intervjuer på ett 80-tal företag i främst 
Gnosjö och Värnamo och konsulterna menar att nätverkandet och samarbetet mellan de olika 
företagen måste intensifieras (Christer Nordmark, 2006 b). I en annan artikel av C Nordmark 
publicerad i VN menar Ulrika Lindahl, regionchef för organisationen Företagarna, att det 
behövs fler företag med egna produkter pga. att det är för riskfyllt att vara underleverantör, att 
företagen i bygden måste marknadsföra sig mer offensivt och ta en plats i kundernas 
värdekedja, Lindahl säger även att: Alla företag bör göra en omvärldsanalys för att förstå vad 
som sker i världen och på marknaden. Det gäller också små företag (C Nordmark, 20006 c).  
Gnosjöbygdens företag har av tradition främst sysslat med legotillverkning av olika slag, 
frågan är om kunskap och vilja finns för att välja en alternativ väg hos företagen. En annan 
fråga är om det verkligen krävs att företagen frångår sina traditioner eller om det går att vara 
konkurrenskraftig, med eller utan nätverk, inom den �enklare tillvekningsindustrin�. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Vår övergripande frågeställning är vilken strategi företagen har valt för att möta framtiden. 
Syftet med vår uppsats är att via en kvalitativ undersökning undersöka hur kunskap används 
och vilken sorts kunskap som används. Vi vill ta reda på om behovet av formell kunskap har 
ökat på bekostnad av den informella kunskapen. Vi vill även ta reda på vilken 
företagsstrategisk riktning företagen har valt och om denna riktning påverkar vilken grundsyn 
företagen har på kunskap. Den kunskap som länge har varit rådande i Gnosjöregionen är den 
informella tysta kunskapen. 
 
1.2 Problembakgrund 
Den svenska tillverkningsindustrin har länge setts som ryggraden i den svenska ekonomin. 
Gnosjöbygden eller GGVV-regionen (GGVV står för de fyra kommunerna Gnosjö, Gislaved 
Värnamo och Vaggeryd som ingår i det geografiska område som allmänt benämns som 
Gnosjöregionen) har gjort sig ett namn, både nationellt som internationellt, genom att vara ett 
av det mest företagstäta områdena i Sverige. Denna region har alltid haft en låg arbetslöshet, 
även i tider då det gått dåligt för Sverige. Företag har startats och utvecklats i regionen ända 
sedan 1700-talet, flera gånger under denna tid fram till idag har experter inom olika områden 
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dömt ut regionen och sagt att dess framtid är hotad, så även idag. Det största hotet mot 
småföretagen i Sydvästra Småland sägs i dag vara hotet från Asiens och Östeuropas 
låglöneländer, för att klara konkurrensen från dessa länder behövs en strategi som sträcker sig 
in i framtiden. En strategi som är långsiktig och som inte enbart är fokuserad på kortsiktiga 
rationaliseringsvinster kräver att företagen och organisationerna är beredda att ta nya grepp 
vilket innebär att de ständigt måste vara på jakt efter ny kunskap. Kunskapsbehovet kommer 
inte att vara förbehållet företagsledningen och styrelsen, alla individer inom en modern 
organisation behöver vara fokuserade på kunskap och utveckling. Man kan undra vad det är 
som gör att man vill hitta drivkraften för att utvecklas på sitt arbete, och då varför företag vill 
utvecklas. Ett enkelt svar på den frågan skulle vara för att företaget ska tjäna mer pengar, få 
en tillväxt och för att företaget vill ha en positiv framtidssyn. Denna grundläggande fråga är 
kopplad till den svenska välfärden och att behovet av att nya arbetstillfällen skapas (Lindberg, 
1993). En långsiktig satsning på produktutveckling och innovationsprocesser medför också en 
ekonomisk expansion och därmed ökad sysselsättning, ökad import och en minskad import. 
Alltså kan innovationer bli mer lönsamt för samhället än vad det blir för det enskilda 
företaget. Därför behövs det också ett samarbete mellan företag och forskare (Lundberg & 
Tell, 1994). Ett projekt som dragits igång med hjälp av företag i bygden och statliga pengar 
och kompetens för att skapa nya produkter och företag är Industriellt Utvecklings Center i 
Anderstorp (IUC) och där säger man följande: Utvecklingstakten i industrin är hög. För att 
hänga med gäller det att man som företagare och medarbetare har god tillgång till alla de 
resurser som behövs för att driva strategiskt utvecklingsarbete, oavsett om det handlar om 
kunskap, kompetens, pengar eller tid (www.iuc.se). 
Att den svenska Socialdemokratiska regeringen ser på industrin som Sveriges ekonomiska 
ryggrad och att de vill att den förblir en viktig hörnsten i den svenska ekonomin står utan 
tvivel när man läser följande utdrag från deras hemsida:  
 

De senaste decennierna har vardagen, samhället och ekonomin blivit allt 
mer internationaliserade. Den globala konkurrensen har blivit allt hårdare 
och ställer högre krav på vår förmåga att anpassa oss och utveckla och 
förnya produkter, tjänster och arbetsmetoder. 
Sverige har varit en vinnare på globaliseringen. Vi har bättre än de flesta 
andra länder klarat av att ta vara på de möjligheter internationaliseringen 
för med sig. Vi har visat en unik flexibilitet och förmåga att möta de nya 
kraven. Som ett resultat har Sveriges tillväxt varit högre än för jämförbara 
länder, vi har haft en produktivitetsutveckling i absolut världstopp och vi 
har en lägre arbetslöshet än våra konkurrentländer. Den svenska 
industriproduktionen har vuxit med 40 procent de senaste tio åren och vårt 
överskott i handeln med omvärlden är större än någonsin tidigare. Sverige 
är det land i världen som har högst andel av arbetskraften i 
kunskapsintensiva arbeten. 
 (www.regeringen.se) 

 
Eftersom vi lever i en tid där utvecklingen går i ett rasande tempo behöver dagens företag en 
förmåga att klara av att kunna göra förändringar både på kort- som lång sikt (Ottosson, 1986). 
Det är också viktigt att företagen inte stagnerar för det innebär att företagen får en 
tillbakagång. Med kortsiktiga förändringar kan man få upp lönsamheten genom t ex 
rationaliseringar. En långsiktig förändring innebär att företaget försöker utöka 
affärsverksamheter i eller utanför organisationen (Ottosson, 1986).  
Företagen ställs inför nya utmaningar på grund av den ökande konkurrensen, 
teknikutvecklingen, nya organisationsstrukturer och organisatoriska sociala mönster. Därför 
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gäller det för företagen att anpassa den fysiska och psykiska arbetsmiljön för den enskilda 
arbetaren så att produktionslärande omfattar alla inom organisationen. Eftersom det är en stor 
komplexitet med innovationer och innovationsprocesser behövs det att personalen som arbetar 
med dessa frågor kontinuerligt utbildar sig för att höja kompetensen och variationen för 
utvecklingen t ex när man ska köpa in maskiner (Christensen & Kempinsky, 2004). Detta 
måste göras för att företagen måste satsa på snabbhet, effektivitet och rationalitet (Lindberg, 
1993). Det behövs ett integrerat samarbete mellan de olika avdelningar som finns inom 
företaget. Det gör det lättare att få en helhetssyn och att man lättare kan göra prioriteringar 
inom produktutveckling och innovationsprocesser (Lindberg, 1993). 
Produktutveckling och innovationsprocesser är en komplex process och ofta leder processen 
fram till nya procedurer och rutiner som företaget inte har varit i förut. Detta gör att 
personalen som arbetar med produktutveckling och innovationsprocesser måste arbeta 
flexibelt (Lindberg, 1993). 
Konkurrensen hårdnar och företagen måste tänka på ett nytt sätt och på IUC hävdar man att: 
För framtidens industri räcker det inte att vara bäst i klassen, man måste vara i världsklass. 
Oberoende av om man är underleverantör eller har en egen produkt på marknaden måste 
man kunna konkurrera med i princip hela världens företag (www.iuc.se). 
Därför ställs det nya krav på företagen och de områden likt Gnosjö. På IUC menar man att en 
avgörande faktor för överlevnad är hur:  
 

/.../förutsättningarna att inleda strategiska samarbeten med de aktörer som 
har nationell och internationell spetskompetens inom olika teknik- och 
kunskapsområden ser ut. Det gäller att utnyttja de gemensamma resurser 
som finns på ett optimalt sätt, och detta kräver samarbete. 
 (www.iuc.se). 

 
1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa oss till att undersöka kunskapsbehovet och kunskapsresurserna på små 
företag i Gislaveds kommun därför att Gislaveds kommun är den mest företagstäta av de fyra 
kommunerna i GGVV- regionen. Vi tror att det är de små företagen som står inför den största 
utmaningen. Vi har valt att dela in företagen i tre branscher och de är som följer: polymer 
(plastindustrier), metallindustri och träindustri. Orsaken till att vi valt dessa tre branscher är 
att det finns en stark koncentration av dessa i Gislavedskommun. Vi har valt att undersöka 
familjeföretag eftersom det är lättare att få träffa de personer som vi vill ha med i vår 
undersökning. Dessutom är den stora majoriteten av företagen i regionen fortfarande 
familjeföretag. De personer som vi har träffat sitter i en ledande ställning på respektive 
företag och dessa personer är de som har bäst uppfattning om företagets val av strategi och 
vilket kunskapsfokus som företaget har. Vi har av praktiska skäl valt bort företag med över 
100 anställda. 
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2. Det här är Gnosjöregionen 
Gnosjöregionen är en region belägen i den Sydvästra delen av Småland, de fyra kommuner 
som ingår i regionen är Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. De fyra kommunerna 
ingår alla i det som i folkmun kallas för Gnosjöandan. Denna anda sägs präglas av ett 
entreprenörskap och ett företagsklimat som skiljer ut bygden från övriga Sverige (Wendeberg, 
1982) . Regionen går även under namnet GGVV-regionen och GGVV står för namnet på de 
fyra kommunerna. 
 
Gnosjöandan är ett välkänt begrepp och ett bevingat uttryck som förknippas med 
företagsamhet och entreprenörskap. Något av det man lägger i begreppet Gnosjöandan är 
bland annat:  

- Stort yrkeskunnande 
- Hög kompetens (men få akademiker) 
- Hårt arbete - arbetsamhet 
- Sparsamhet, ej att förväxla med snålhet 
- Ödmjukhet och respekt 
- Nätverk 
- Samarbete - samverkan 
- Entreprenörskap - avknoppning 
- Inga pampar - svagt klasstänkande 
- Korta avstånd, mentalt och geografiskt 
- Flexibilitet 
- Småländsk "klurighet" 
- Totalindustriellt tänkande inom kommunen 
 (www.gnosjo.se) 

 
2.1 Gnosjöregionen dåtid 
Gnosjöandans ursprung kan spåras till 1700-talet då tre järnbruk startades, det första i 
Nissafors år 1725, och de hade stor betydelse för bygden ända in på 1900-talet. 
Järnhanteringen i form av malmupptagning, kolning m.m. sysselsatte en stor del av 
befolkningen i västbo och i Jönköpings län. Orsaken till att många jordbrukare hade 
sidosysslor vid sidan av sin egentliga utkomst var att jordmånen i dagens GGVV region var 
mager och inte gav något överflöd.  Redan på 1600-talet fanns det ett antal smedjor i 
Gnosjöbygden som utförde arbete med att smida bajonetter till gevärsfaktoriet i Jönköping 
som anlades år 1620 och de arbetade även som underleverantörer av pipor, muskötbeslag och 
kolvmakare. Dessa yrken hade de lärt sig då de arbetat på faktoriet i Jönköping. När de slutat 
tog de med sig yrkeskunskaperna hem till bygden och fortsatte där (Gummesson, 1997). 
Tråddrageriet är annars den syssla som har fått mest uppmärksamhet i samband med 
Gnosjöandan och dess ursprung, att dra tråd var en vanlig bisyssla för många jordbrukare i 
trakten och de material som man i början använde var stångjärn från Nissafors bruk och den 
vandringsled som stäcker sig mellan Gnosjö och Nissafors har fått just namnet järnbärarleden, 
orsaken till namnet är att det inte fanns någon farbar led mellan orterna så järnet fick bäras. 
Orsaken till att många jordbrukare hade bisysslor utöver den primära utkomsten var att de 
behövde dryga ut hushållskassan då jordbruket inte gav något större överskott. 
Tråddragerierna utnyttjade de många bäckar och fall som fanns i trakten. Det första 
vattendrivna tråddrageriet anlades av Sven Hedeberg och Nils Johansson år 1776 nedanför 
Häryds masugn.  Deras företag inspirerade de andra invånarna och kring bäckarna och 
vattendragen i Gnosjö fanns inte mindre än 86 tråddragerier, 16 räckhamrar, 14 kvarnar och 
10 sågar (Gummesson, 1997). Denna företagsamhet tycks ha präglat regionen ända fram till 
vår tid och så även den omvända jantelagen d.v.s. Kan han så kan jag (Londos, 2004 s.11). 
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Då tråddragerierna drabbades av en konjunkturnedgång under mitten och slutet av 1800-talet 
började man istället att förädla tråden till olika användningsområden som exempelvis hakar, 
hyskor och diverse nålar men även den så kallade smålandspungen (penningpung). De varor 
som tillverkades spred över landet med hjälp av förlagsföretag, dessa förlagsföretag försåg i 
sin tur hemproducenterna med diverse varor (Gummesson, 1997 s.37 ff.).  
Den protoindustri som Lennart Schön talar om i sin bok �En modern svensk ekonomisk 
historia� är inte typisk för Gnosjöregionen i den bemärkelsen att jordbruket effektiviserades 
och att allt fler sysslade med hemtillverkning under jordbrukets lågsäsonger då arbetskraften 
inte efterfrågades av storbönder och liknande. Denna produktion hade som nämnts ovan 
funnits i regionen sedan 1700-talet och orsaken till den var att dryga ut hushållskassan då 
jordmånen i bygden var knapp. 
Förlagsverksamheten fick ett uppsving under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet och 
de största avsättningsorterna var kring Stockholm och kring Bergslagen men även 
landsbygden i söder började efterfråga förlagens och knallarnas varor. 
 

 Hemindustrin skapade också industriella traditioner och kunskaper hos 
arbetare, förläggare och köpmän � traditioner som kunde föras vidare i den 
industriella utvecklingen� den regionala specialiseringen var ett utmärkande 
drag för svensk industri. 
 (Schön, 2000 s.91) 

 
Enligt Eli Heckscher som citeras i Schön dras slutsatsen att arbetskraften och dess traditioner 
näst efter jorden var den svåraste produktionsfaktorn att flytta (Schön, 2000 s.91).  
En annan viktig resurs för industrins utveckling var enligt Schön tillgången till kunnig 
arbetskraft och tillgången till företagare med kunskaper om industriell produktion och 
marknader (Schön, 2000 s.106). Dessa resurser fanns att tillgå i Gnosjöbygden redan på 1700-
talet och de finns där än idag. 
År 1895 fanns det ett 10-tal registrerade företag i Anderstorp men det som enligt Gummesson 
främst signalerade övergången från protoindustri, d.v.s. hemtillverkning och hemslöjd, var 
etableringen av Hylténs metallvarufabrik år 1874 och år 1898 blev företaget det första i 
bygden som drevs med hjälp av elektricitet (Gummesson, 1997 s.45 ff.). 
 F.J.E Eneström  (Gnosjöborna, 1906) citeras i Gummesson: 
 

Gnosjöborna har emellertid under årens lopp mer och mer sett sig om i 
världen, unga Gnosjömän hafva tagit sig för att studera metallteknikens 
utveckling på främmande orter, och så ha de kommit hem med andra rön och 
nya lärdomar, dem de lämpat efter hemsocknens förhållanden. I våra dagar 
följa Gnosjöborna med sin tid och gifva noggrant akt på nya uppfinningar.  
(Gummesson, 1997 s.47) 

 
År 1902 kom järnvägen till Gnosjö och år 1925 drogs en högspänningsledning till samhället 
från Trollhätte kraftverk. Detta bidrog till ett ökat uppsving för företagsamheten i bygden och 
år 1930 fanns det inte mindre än 51 st. olika tillverkningsföretag i och i kring Gnosjö och från 
sekelskiftet fram till år 1953 startades inte mindre än 198 st. olika tillverkningsföretag 
(Gummesson,1997). 
De företag som har sitt ursprung från Gnosjöregionen har inte sällan startats i en liten skala 
hemma i en lada eller i garaget och oftast arbetade man på deltid eller kvällstid med den egna 
tillverkningen och sin huvudsakliga utkomst hade man från den fabrik där man hade sitt 
ordinarie arbete. Sedan tillverkningen bar sig kunde en ny anläggning komma ifråga och inte 
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mindre än sex företag startades under ett par decennier i samma röda stuga utanför Hillerstorp 
(Gummesson, 1997 s.65 ff.).  
 
2.2 Gnosjöregionen nutid 
Gnosjöregionen består av fyra kommuner och de ligger i den sydvästra delen av småland. 
Huvudorterna i de fyra kommunerna är Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Gislaveds 
kommun har knappt 30 000 invånare och fyra större orter finns belägna i kommunen, dessa 
orter är Anderstorp, Gislaved, Hestra och Smålandsstenar. Gnosjö kommun har knappa 
10 000 invånare och de två större orter som finns i kommunen är Gnosjö och Hillerstorp. 
Vaggeryds kommun har knappa 13 000 invånare och de två större orter som finns i 
kommunen är Vaggeryd och Skillingaryd. Värnamo kommun är den största till antalet 
invånare av de fyra kommunerna och här finns det knappt 33 000 invånare, Värnamo är även 
centralorten i kommunen och den ort som har flest invånare av orterna i de fyra kommunerna 
och invånarantalet i Värnamo centralort uppgick år 2000 till ca 18 000 invånare och utöver 
Värnamo finns det ytterligare åtta tätorter i kommunen (sv.wikipedia.se). 
 
2.3 Näringslivet 
I Gislaveds kommun, dit vi har valt att koncentrera vår undersökning fanns det år 2005 1030 
registrerade företag med en eller flera anställda, av dessa hade 227 företag 10 eller fler 
anställda medan endast 5 företag hade fler än 200 anställda. 197 företag var sysselsatta med 
tillverkningsindustri och fördelningen inom de olika branscherna var: företag inom 
metall/mekaniska verkstäder, 50 företag inom plast, 27 företag inom maskin, 26 företag inom 
möbler/inredning och 23 företag inom skog/trä (www.gislaved.se). 
 

Tabell 1. Antal företagsförekomster per kommun 2004  (scb.se) 
 
Region          Företags-      Arbetsställen till-         Syssel-          Övriga            Samtliga             
                               förekomst     hörande dessa              satta              sysselsatta     sysselsatta                  
                                                      företag 
Jönköpings län 15 172 17 451 159 539 926 160 465 
Gislaved   1 471   1 623   15 130 101   15 231 
Gnosjö      531      577     5 953   39     5 992 
Vaggeryd      653      728     5 590   64     5 654 
Värnamo   1 596   1 766   16 943 135   17 078 

 
Av rikets 265 kommuner i riket ligger alla de fyra kommunerna inom GGVV-området på en 
topp 16 placering i andel sysselsatta i åldern 20�64 år enligt statistik från Statistiska 
centralbyrån år 2003. Gnosjö kommun är den kommun i riket som har den högsta 
sysselsättningsgraden av alla med en sysselsättningsgrad som uppgår till 89 procent. Värnamo 
kommun är på tredje plats med en sysselsättningsgrad på 87 procent, Gislaveds kommun 
ligger på en 13: e plats med 85 procent och Vaggeryd ligger på en 16: e plats med en 
sysselsättningsgrad på 85 procent. Sölvesborgs kommun som ligger på 132: e plats, och som 
kan ses som median för riket, hade en sysselsättningsgrad som uppgick till 79 procent år 
2003(scb.se). 
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Tabell 2. Arbetande i kommun efter näringsgren och kön år 2001 (scb.se) 
 
 
Kommun Tillverknings-

industri och 
gruvor 

Handel och 
kommunikation 

Sjukvård och 
socialtjänst 

Totalt antal 
arbetande 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
Gislaved 5 485 3 025 1 230    767       97 1 763 8 682 7 209 
Gnosjö 2 617 1 399    370    311       31    438 3 517 2 639 
Vaggeryd 2 202    998    380    206       43    852 3 403 2 730 
Värnamo 3 973 1 886 1 719 1 172     370 2 997 8 364 7 891 
 
 
I samtliga fyra kommuner var det dessa näringsgrenar som sysselsatte den större delen av den 
arbetsföra befolkningen på fjärde till sjätte plats kom sysselsatta inom banker, utbildning och 
personliga tjänster. 
 
2.4 Utbildningsnivån i regionen 
I Gnosjöregionen som vi har valt att undersöka skiljer sig den allmänna utbildningsnivå 
markant från hur den ser ut generellt i riket. En orsak kan vara att det i bygden satts en stor 
tillit till den informella �tysta�, praktiska kunskapen. En annan orsak kan vara att det i alla 
tider har funnits gott om arbeten i bygden vilket har gjort att folk inte ansett att det funnits 
behov av någon eftergymnasial utbildning. 
 
Tabell 3. Befolkningens utbildningsnivå 2004 i åldrarna 25-64 år  (scb.se) 
 
Kommun Befolkning Förgymnasial utbild. Gymnasial 

utbild. 
Eftergymnasial 
utbild. 

 Antal Folkskole 
utbild. 

Grundskole 
utbild. 

Högst 
2 år 

3 år Kortare 
än 3 år 

Minst 
3 år 

Gislaved      15 327 17 % 17 % 34 % 19 % 10 %   8% 
Kvinnor        7 339 13 % 13 % 35 % 19 % 11 % 10 % 
Män        7 988 15 % 17 % 33 % 19 %   9 %   6 % 
Gnosjö        5 093 17 % 17 % 33 % 16 %   9 %   7 % 
Kvinnor        2 448 15 % 15 % 35 % 15 % 10 %   9 % 
Män        2 645 19 % 19 % 32 % 17 %   8 %   5 % 
Vaggeryd        6 443 12 % 13 % 37 % 15 % 11 % 10 % 
Kvinnor        3 113 10 % 10 % 39 % 16 % 12 % 12 % 
Män        3 330 15 % 17 % 36 % 15 % 10 %   7 % 
Värnamo      16 535 11 % 12 % 34 % 18 % 12 % 12 % 
Kvinnor        8 119 10 %   9 % 35 % 17 % 13 % 14 % 
Män        8 416 12 % 14 % 33 % 18 % 12 % 10 % 
Riket 4 776 467   7 % 11 % 30 % 17 % 14 % 19 % 
Kvinnor 2 354 822   6 %   9 % 30 % 17 % 16 % 21 % 
Män 2 421 645   8 % 12 % 30 % 18 % 13 % 17 % 
 
Som framgår av tabellen ovan är utbildningsnivån i GGVV-regionen lägre än 
riksgenomsnittet, framförallt vad gäller eftergymnasiala utbildningar. Detta är något som de 
fyra kommunerna har tagit fasta på och redan 1989 inleddes ett samarbete där kommunerna 
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erbjöd invånarna att studera högskolekurser på hemmaplan. De flesta kurserna är förlagda på 
kvällstid med ett kurstillfälle per vecka så att de som väljer att studera varken behöver flytta 
eller pendla några längre avstånd. Undervisningen sker ofta via distans med hjälp av IT-teknik 
vilket gör att studenterna kan kommunicera med lärare och andra grupper via ljud och bild. 
Högskolan på Hemmaplan erbjuder både program och kurser inom bl. a språk, 
beteendevetenskap, teknik och ekonomi. Enligt Per- Olof Ekfeldt, regional 
utbildningssamordnare för Högskola på Hemmaplan, gick det totala elevantalet upp till 900 st. 
studerande. Dessa 900 inbegriper studerande på hel och halvfart, ky-utbildningar, program 
och kurser. Högskola på hemmaplan erbjuder även ett antal kvalificerade yrkesutbildningar på 
hel eller halvfart i samarbete med Ingenjörshögskolan i Jönköping och olika företag i bygden, 
man kan bl. a läsa polymerteknik, automationstekniker, produktionsledning och teknisk 
säljare. Alla yrkesutbildningar kombinerar praktiska och teoretiska inslag. Enligt Östen 
Lindbäck, samordnare för ky-utbildningar var det 57 st. studerande på hel eller halvfart Ht. 
05- Vt. 06(hph.nu). 
 
Utöver de kurser och program som Högskola på hemmaplan erbjuder finns det kortare kurser 
i varierande ämnen som är riktade mot industrin av IUC. IUC i Gnosjöregionen bildades 1996 
av 19 företag och tre metallavdelningar. Syftet med IUC var att ha en samägd 
utvecklingsresurs för företag som inte själva har råd med denna. IUC.s affärsidé lyder:  
 

 Vi medverkar till att stärka konkurrenskraften i Gnosjöregionens företag 
genom att tillföra kompletterande kunskap, kompetens och resurser om och i 
nödvändiga utvecklingsprocesser till såväl näringsliv och offentlig 
förvaltning. 
 (iuc.gnosjoregionen.nu) 
 

IUC har även två dotterbolag, Polymercentrum i Östbo-Västbo AB och Skärteknikcentrum i 
Gnosjöregionen AB, som också erbjuder utbildningar inom sina respektive områden. IUC vill 
kännetecknas av att:  
 

1: Ett brinnande engagemang för regionen är vår styrka. 2: Strategiskt 
samarbete och nätverkande för att nå optimalt resultat i alla satsningar är 
vår kärnkompetens 3: Hög kunskap om vilka möjligheter och hot som är de 
viktigaste för industrin i Gnosjöregionen gör att våra projekt och 
erbjudanden alltid ligger i fronten. 4: Hög kompetens om hur man tar 
tillvara på resurser som redan finns och hur enskilda individer i företag och 
organisationer involveras och engageras för att bidra och delta, skapar 
hållbar och långsiktig handlingskraft i regionen. (iuc.gnosjoregionen.nu) 

 
Utöver Högskola på hemmaplan och IUC finns det ett antal organisationer i kommunerna som 
på ett eller annat sätt hjälper till att utveckla näringsliv och kommun, exempel på sådana är 
Gislaveds näringsliv, som är ett samarbetsprojekt mellan Gislaveds kommun och Gislaveds 
Näringslivsråd och GnosjoRegionen.se som ägs av Gnosjöregionens Näringsliv HB och vars 
syfte är att marknadsföra regionen och dess företag m.m. (gnosjoregionen.se).   
 
2.5 Företagsutveckling och klurighet i Gnosjöregionen 
Den största orsaken till att nya företag startats är genom avknoppning eller spin-offs. IUC i 
Gnosjö tog fram idéer om 14 olika möjliga spin-offs mellan 1997 och 2000 av dessa 14 
förverkligades 10 och år 2001 var samtliga 10 fortfarande aktiva firmor (Eriksson, 2005). 
Gnosjöbygden kritiseras för att den produktion som utförs i bygden är för enkel, d.v.s. att de 
produkter som tillverkas kan göras lika bra i låglöneländerna, det krävs inget större tekniskt 
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kunnande för den typ av produktion som utförs m.m. Gnosjöborna har alltid varit bra på att 
ställa om sig efter nya krav och anpassningsbehov men i och med den öppna globala 
marknadsekonomi som råder tror många kritiker av Gnosjö att det blir en svår situation för 
företagen att klara av. Gnosjöregionen var dock snabb på att ta till sig plasttillverkningen när 
den kom på 50-talet och krisen under 80-talet och början av 90-talet klarads ut bättre i denna 
region jämfört med det övriga landet (Gummesson, 1997). P-O Norlander säger att en av 
orsakerna till att GGVV regionen klarar sig så bra är det privata ägandet, detta hävdar han 
bidrar till att engagemanget för företaget blir större. Bengt Johannisson pekar på den täta 
koncentrationen av företag inom samma nisch, främst metall- och plast företag, i kombination 
med det täta nätverk som tycks prägla regionen, detta medför att företagen lär av varandra 
(Gummesson, 1997 s.131 ff.).  
De sociala normer som finns i regionen skapar tillit och förtroende och vikten av förtroende 
utvecklar Eriksson (2005) i sin avhandling. Om det finns tillit och förtroende i den sociala 
rådande normen inom en region är detta gynnsamt för den ekonomiska utvecklingen, detta 
visade Putnam i sin undersökning om förtroendets betydelse när han undersökte utslaget av en 
ekonomisk reform i Italien under 70-talet och jämförde Nord- och Syditalien. Norditaliens 
framgång berodde till stor del på det sociala kapital som består av tillit och delade normer i 
samhället och som bidrar till att människor är mer samarbetsvilliga baserat på gemensamma 
mål som gynnar samtliga (Eriksson, 2005 s.45). Även detta faktum belyser Wendeberg i sina 
intervjuer, att det här med att hjälpas åt och lita på varandra är något som är rotad i 
Gnosjöandan. 
 
          -    � finns det här samspelet kvar? 

� Det har med arvet och miljön att göra. Vi är rädda om varandra. Min granne 
här ner, vi har det bästa förhållande, vi ringer varandra och säger att nu är 
det si och så, kan du hjälpa mig med det? Ja visst det kan jag väl, det är 
inga problem, och så löser vi problemet. 

� Är det inget i det systemet som har gått bort genom att ni yngre har tagit vid? 
� Jag tror, att kunde dom gamla göra så måste vi kunna fortsätta. För min egen 

del är jag rädd om det. Det skapar ju gemensamhet mellan företagen. 
(Wendeberg, 1982 s.199) 

 
I boken I skuggan av Gnosjöandan (2004) sammanfattar Bengt Johannisson i sitt avsnitt Den 
heliga Gnosjöandan några av de punkter som han anser belyser det som är GGVV regionens 
kärna.  Bengt Johannisson är den person som har lagt ner mest tid på forskning kring 
Gnosjöandan och han är professor i entreprenörskap och företagsutveckling vid 
Ekonomihögskolan i Växjö. Johannisson menar att nätverkandet mellan de olika aktörerna 
och det faktum att man betraktar sig som jämlikar är ett uttryck för Gnosjöandan och detta 
bygger på samarbete och solidaritet. I stort finns det en positiv syn på företagande och: 
 Entreprenörskap som tillväxt och förnyelsekraft är mera knuten till företagsamheten som 
helhet än till enskilda företag. I Gnosjö är entreprenörskapet kollektivt. (Londos, 2004 s.11) 
Den geografiska närhet och den täthet av företag plus det aktiva deltagandet i föreningslivet 
gör att de spontana mötena mellan olika aktörer blir frekvent, detta bidrar till att olika 
erfarenheter kan utbytas vilket bidrar till ett aktivt lärande. Även den småländska 
nyfikenheten bidrar till ett aktivt lärande även om Johannisson påpekar att det främst är 
produktionstekniska lösningar och nymodigheter som denna nyfikenhet sträcker sig till. En 
annan viktig punkt som han tar upp är att kommunen främst ser till företagens bästa och att 
dess verksamhet är till för att stödja företagen behov. Samspelet mellan det sociala och de 
ekonomiska krafterna är enligt Johannisson den främsta orsaken till regionens livskraft men 
det finns också orosmoln. Allt fler företag köps upp av koncerner utifrån som inte känner till 
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det sociala mönster och den kultur som råder i regionen vilket påsikt kan innebära ett hot mot 
bygden och han påpekar även att det är svårt att locka nya invånare till regionen då de flesta 
söker sig till storstadsregionerna och att dagens generation av småföretagare har svårt för att 
föra traditionen vidare till sina barn. I och med etablerandet av IUC så tillfördes en formell 
kunskapsbank till regionen som företagen har kunnat dra nytta av och detta har medfört att ett 
utbyte mellan företag och institutioner som högskolor och universitet kommit till stånd i en 
ökad utsträckning men detta har också inneburit att bygden har tappat en del av den 
uppfinningsrikedom och det problemlösande som präglat bygden (red. Londos, 2004 s.10 ff.). 
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3 Teori 
Vi har valt att dela upp teorin i tre delar. I det första avsnittet har vi valt att presentera vår 
kunskapssyn, i det andra avsnittet har vi valt att presentera olika teorier om strategiska val och 
i del tre handlar teoriavsnittet om det goda arbetet. 
 
3.1 Kunskapssyn  
Historisk sett har företagen i Gnosjöregionen haft tonvikten på den informella, tysta 
kunskapen. Denna tysta förtrogenhetskunskap har först över från medarbetare till 
medarbetare. Den formella utbildningsnivån är (som fram går av tabell 3) lägre i 
Gnosjöregionen än i det övriga riket som helhet. Detta talar också för att det i bygden ansetts 
ha räck med den kunskap som finns inom företagens egna väggar. Dock talar mycket för att 
det nu skett en förändring och att företagen ställer alt högre krav på formell utbildning vid 
nyrekrytering till sina organisationer. 
Dagens lärande är i hög grad integrerat i det dagliga arbetet, olika forskare menar att lärandet 
är en process där kunskap och kompetens bildas genom en samverkan mellan människor i det 
dagliga arbetet, detta kallas för informellt lärande. Det mesta av det informella lärandet sker 
omedvetet och spontant men kan även ske genom olika planerade aktiviteter. Det formella 
lärandet, som sker i planerade utbildningssituationer, blir dock inte mindre viktigt på 
bekostnad av det informella lärandet utan snarare det motsatta. Det formella lärandet är en 
viktig ingrediens för att underlätta för det informella lärandet i det dagliga arbetet. (Backlund 
et al. Lärdilemman i arbetslivet 2001 s 22). 
Nonaka och Takeuchi (1995) delar upp kunskap i två delar den första är tyst (implicit), icke 
formaliserad förtrogenhetskunskap och dokumenterad (explicit) kunskap. De menar att 
processen att med att överföra kunskap mellan dessa två former är vital för dagens företag. 
För att snabbt kunna lära upp medarbetare inom organisationen, samt att lära upp nya 
medarbetare eller inhyrd personal, måste företagen kunna formalisera (explicitgöra) den tysta 
kunskap. Att överföra tyst kunskap från medarbetare till medarbetare (socialisering) är svårare 
och mer tidskrävande (Backlund et al.2001 s157). 
 
Hansen och Orban definierar kunskap som kunskap har en person som på goda grunder 
håller något sant (Hansen & Orban, 2002, s187).  Men vår kunskapssyn är mer invecklad än 
så, i vår kunskapssyn har vi utgått från de fyra �f: en� som skolverket (skolverket.se) 
presenterar i sina programmål över vad deras kunskapssyn är för gymnasiet. De fyra �f: en� 
presenteras också i boken Pedagogiskt ledarskap (1996) skriven av Lisette Ohlson. Hon 
menar att de fyra �f: en� egentligen är fem. Hon menar att �f: en� står för fakta, förståelse, 
färdighet, förtrogenhet och fantasi. Där hon menar att det finns olika kunskapsnivåer där varje 
�f� måste ligga till grund för nästa �f� För att man ska få en förståelse måste man ha en 
faktakunskap först inom det aktuella området.  Lisette menar att faktakunskapen har den 
lägsta nivån av kunskap. Fakta kunskap inriktar sig på att uppräkning och att exemplifiera. 
Nästa steg i kunskapsnivån är förståelse där man måste tolka den information man får in och 
att foga samman den med faktakunskap som man redan har som exempelvis ¾ till 75 %. Den 
tredje nivån är färdighet eller tillämpning om man så vill.  Med färdighet menar författaren att 
man kan använda sina teoretiska kunskaper i praktiska situationer. Den fjärde kunskapsnivån 
förtrogenhet och fantasi handlar om nyskapande och detta får man genom att arbeta med 
värderingar och ställningstagande t ex när man är tvungen att ta ett beslut. Hon betonar också 
att det är viktigt med fantasi inom förtrogenheten. 
 
3.2 Val av strategi 
Att ha en grundläggande affärsidé och en vision för vad man vill att organisationen ska 
åstadkomma är av största vikt för varje företag men utan en väl genomtänkt strategi kommer 
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man aldrig att nå de högre målen. När ett företag väl bestämt sig för vilket affärsområde eller 
marknadssegment de ska satsa på bör de se över vilken strategi de skall använda sig av.  
När ett företag ska identifiera olika strategiska alternativ bör de skilja mellan tre olika 
aspekter enligt författarna till Strategi � en introduktion. Dessa tre aspekter är 1: Generiska 
strategier som utgör underlaget för den strategi som företaget väljer för att skapa sin 
marknadsposition, 2: Möjliga riktningar, med detta avses de riktningar ett företag kan välja 
inom de generiska strategierna och 3: Möjliga metoder som avser hur ett företag kan utveckla 
de olika strategiska riktningarna (Roos et al. s.212 1998). 
 
3.2.1 Generiska strategier 
De generiska strategierna kan delas upp i tre grupper. Dessa tre grupper är: kostnadsledarskap, 
differentiering och fokusering. Att vara kostnadsledande innebär att företaget erbjuder samma 
varu- eller tjänsteutbud som sina konkurrenter men till ett lägre pris. För att kunna bli 
kostnadsledande måste företaget satsa på kostnadsreducerande åtgärder, dessa åtgärder kan 
vara att slimma organisationen exempelvis genom lean production, att minska forsknings och 
utvecklingskostnader och genom att ha en stram kostnadskontroll. Ett kostnadsledande företag 
har en bättre förmåga att klara sig på en mättad marknad just på grund av sina lägre 
produktionskostnader. För att bli kostnadsledande behöver företaget en relativt stor 
marknadsandel i förhållande till sina konkurrenter (Roos et al. s.215 ff. 1998). Att välja 
differentiering som strategiskt val innebär att företaget erbjuder kunderna produkter eller 
tjänster som skiljer sig från konkurrenterna. Om kunden upplever varan eller tjänsten som 
attraktiv i jämförelse med konkurrenternas utbud är �han� beredd att betala ett högre pris för 
varan vilket innebär att företaget får en bättre avkastning på sitt satsade kapital. Faktorer som 
bidrar till att göra produkten speciell kan bland annat vara varumärke, teknik, 
produktegenskaper och kundservice (Roos et al. s.216 1998). Fokusering innebär att ett 
företag inriktar sig på att försöka betjäna en smalare målgrupp exempelvis en viss köpgrupp 
eller ett visst geografiskt område. Detta innebär också att ett företag som satsar på fokusering 
inriktar sig på färre segment än ett kostnadsledande eller differentierat företag. Avsikten med 
denna fokusering är betjäna kunderna på ett bättre sätt än sina konkurrenter (Roos et al. s.219 
1998). 
 
3.2.2 Möjliga riktningar 
En möjlig riktning som ett företag kan välja är tillbakadragande. Ett tillbakadragande från en 
marknad kan vara ett lämpligt alternativ om företaget behöver frigöra kapital för att satsa på 
alternativa områden. En annan orsak kan vara att förändringstakten inom området är så stor att 
företaget inte har tillräckliga resurser för att vara konkurrenskraftig (Roos et al. s.222 1998). 
En konsolideringsstrategi innebär att företaget satsar på att stärka sina befintliga aktiviteter. 
Detta kan åstadkommas genom att företaget satsar på kvalitetsförbättringar eller att företaget 
ser över sin kostnadsstruktur (Roos et al. s.222 1998). 
Marknadspenetration innebär att ett företag försöker öka sina marknadsandelar inom ett 
produktsegment. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är här att företaget förbättrar kvalitén och 
produktiviteten samt att de ökar sina satsningar på marknadsföring. På en marknad som är 
under tillväxt är det lättare att ta ökade marknadsandelar från sina konkurrenter jämfört med 
en mättad marknad. En mättad marknad har ofta högre inträdeshinder men det kan också 
finnas utrymme för nischaktörer att ta marknadsandelar på en mättad marknad (Roos et al. 
s.223 1998). 
En möjlig riktning är specialisering. Företaget kan åstadkomma detta genom att antingen vara 
kostnadsledande eller genom differentiering. Ett företag kan uppnå stordriftfördelar genom att 
specialisera de produkter som tillverkas eller genom att specialisera produktionsprocessen. 
Genom att effektivisera ökas produktkvalitén och detta kan leda till en teknisk överlägsenhet 
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som kan bidra till att företaget når en monopolsituation. Risken med detta är att trots att 
företaget kan öka sin försäljning kan det också innebära att företaget får en försämrad 
anpassningsförmåga (Roos et al. s.223 1998). 
Genom samarbete kan ett eller flera företag uppnå stordriftsfördelar som de annars skulle ha 
svårt att nå en nackdel kan dock vara att företaget tvingas ge upp en del av sin självständighet 
(Roos et al. s.223 1998). 
Genom att ha en monopoliseringsstrategi försöker företaget att skapa hinder för sina 
konkurrenter så att de ej kan ta sig in på marknaden som företaget agerar på. Dessa hinder kan 
vara att kontrollera viktiga resurser så at andra företag ej får tillgång till dem (Roos et al. 
s.224 1998). 
En annan alternativ riktning för ett företag är marknadsutveckling. Detta innebär att ett 
företag försöker att hitta nya marknader för sitt befintliga produktsortiment. Dessa nya 
marknader kan vara alternativa användningsområden och nya geografiska områden. En risk 
med att gå in på nya geografiska områden kan vara att företaget inte är bekant med den 
rådande kulturen, lagstiftningen och de rådande kundpreferenserna. Att hitta nya marknader 
för de befintliga produkterna kan också i många fall innebära att företaget tvingas till en 
produktutveckling av det befintliga sortimentet (Roos et al. s.224 1998). 
En ytterligare möjlig riktning är alltså satsningar på produktutveckling. Orsaken till att ett 
företag kan vara den aktuella produkten inte längre är konkurrenskraftig. Genom att förändra 
produkten eller genom att ta fram en ny produkt kan företaget behålla sina befintliga kunder 
som de annars riskerar att förlora. På så sätt behåller företaget också den kompetens som finns 
på företaget samtidigt som de dra nytta av sitt företagsnamn och sina distributionsnät. Att 
satsa på produktutveckling kräver oftast stora resurser därför är det också viktigt att företaget 
fokuserar utvecklingen kring sin kärnkompetens (Roos et al. s.225 1998). 
 
3.2.3 Möjliga metoder 
När ett företag eller en organisation valt ett strategiskt alternativ finns olika alternativa sätt att 
implementera strategin i organisationen. Två olika möjligheter är intern utveckling och 
samarbete. 
En intern utveckling ser till att utveckla kompetens och expertkunskap inom organisationen 
eller företaget med avseende på produktutveckling, marknadsutveckling m.m. Att använda sig 
av intern utveckling gynnar ett företag som är tekniskt ledande då de inte behöver dela med 
sig av information och teknik till andra företag. En annan aspekt är också att ett företag som 
föredrar intern utveckling inte behöver hamna i en beroende ställning gentemot en extern 
samarbetspartner (Roos et al. s.226 1998). 
Strategiimplementering genom samarbete innebär att ett företag försöker att nå 
konkurrensfördelar som de själva inte skulle kunna nå. Dessa fördelar kan handla om 
stordriftsfördelar, ömsesidig kunskapsutveckling, lägre produktionskostnader eller att få 
tillgång till nya marknader. Även om ett företag får ge upp en del av sin självständighet 
genom ett samarbete kan de fördelar som ges genom en snabbare kompetensutveckling väga 
upp detta då omvärldsförändringstakten fortsätter att vara hög.  
Det finns två typer av samarbetsstrategier. Den första är en produkt och/eller marknadsstyrd 
allians och kriterierna för en sådan är att: kunskap är inte en förutsättning, den berör endast 
ytliga sociala strukturer i företaget, den utgörs av få möjliga partners och den utgör en stor 
taktisk potential. Den andra typen är en kompetensstyrd allians och den utgörs av att: kunskap 
är en förutsättning, den berör djupa sociala strukturer i företaget, det finns många möjliga 
partners och den har stor taktisk potential (Roos et al. s.227 ff. 1998). 
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3.2.4 Lean production 
Enligt Jim Malloy (2004) har lean production sitt ursprung från tillverknings industrin och 
utvecklades inom Toyota och Toyotismen. Målet med lean production är � "to get the right 
things to the right place at the right time, the first time, while minimizing waste and being 
open to change" (Malloy, 2004). 
När Toyota utvecklade lean production fokuserade de på tillverkningen, de skapade ett 
tillverkningssystem som kunde snabbt anpassa sig till marknaden. Ur detta 
tillverkningssystem framkom det några grundbultar som är lean productions ryggrad. Dessa är 
att företagen ska eftersträva en leverans på kundens begäran, miniminera lager och 
inventarier, få ut det mesta från de anställda och då först och främst de duktigaste inom 
företaget, få ner beslutanderätten i företaget d v s att platta organisationen i företaget och att 
fokusera resurserna där de verkligen behövs (Malloy, 2004). 
 
Adi Choudri (2003) beskriver att det är viktigt att företagen som använder lean production 
använder sig av perspektiven tid och kostnad. Han menar att med arbetssättet lean production, 
är att minska tiden för t ex en vara i företaget och på så sätt tjäna mer pengar. Han menar 
också att företaget kan minska kostnaderna för t ex inköp av material. 
 
Börnfelt (2006) menar på att både Taylorismen och Fordismen har influerat lean production. 
Eftersom Taylorismen och Fordismen bokstavligen slet ut sina arbetare, tillade Toyota och 
Toyotismen en socioteknik. Detta medförde att medarbetaren fick mer att säga till om. I 
Börnefelts undersökning (2006) visar han på en rad olika faktorer som blev bättre för den 
enskilde arbetaren. Han nämnde b la miljön, arbetsmiljön, ansvaret har ökat för den enskilde, 
förståelsen för andra personer och arbetsmoment har ökat, motivationen ökade, den enskilde 
arbetaren känner att kompetensen har ökat mm.  
 
Efter Toyotas införande av lean production har många företag under 80 och 90 talet tagit efter 
arbetsmetoden och utvecklat den. Därför har Malloy (2004) utvecklat arbetsmodellen 
ytterligare; 
 

�The ten rules of lean production can be summarized:  
1. Eliminate waste  
2. Minimize inventory  
3. Maximize flow  
4. Pull production from customer demand  
5. Meet customer requirements  
6. Do it right the first time  
7. Empower workers  
8. Design for rapid changeover  
9. Partner with suppliers  
10. Create a culture of continuous improvement�  
 (Malloy, 2004) 

 
3.2.5 Den lärande organisationen och organisatoriskt lärande 
En viktig del i företagsstrategiska val är hur man väljer att se på kunskap och 
kunskapsgenerering. Det kan vara en viktig del i företagets dagliga arbete men det kan också 
vara så att det inte läggs någon större vikt kring kunskapsskapande eller kunskapsgenerering. 
I många företag lägger man inte heller någon större vikt på att formalisera den kunskap som 
finns på företaget så det gängse sättet att lära sig är att föra vidare den tysta �implicita 
kunskapen� från arbetare till arbetare. Denna kultur är svår att bryta och att gå från en 
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företagskultur med fokus på den tysta kunskapen till att skapa en lärande organisation, som av 
många närmast betraktas som en ouppnåelig utopi, är mycket svårt. Då vår uppsats handlar 
om strategi och kunskap tycker vi ändå att det kan vara på sin plats att på ett enkelt sätt 
försöka förklara vad den lärande organisationen handlar om. 
Det är inte bara individer som kan tillgodo se sig och dra nytta av lärande även en 
organisation kan tillgodogöra sig kunskap och lärande. För att en organisation ska kunna 
fungera på ett optimalt sätt krävs det av organisationen att �den� tar tillvara på sina 
medarbetares kunskaper och kompetenser på bästa sätt. 
Organisatoriskt lärande kan genom att fokusera på förändring, mottaglighet och 
förverkligandet av ny kunskap erbjuda en väg mellan teori och praktisk kunskap (Denton 
2003 s.6). Denton konstaterade redan 1992 att lärande kan vara en källa till ett 
konkurrensmässigt försprång. Idag är både teoretiker och praktiker överens om att människor 
och kunskap är nyckelfaktorer med hänseende till organisatorisk effektivitet, även om vägen 
dit för att åstadkomma detta är oklar (Denton 2003 s.1). 
En lärande organisation är en organisation som använder sig av organisatoriskt lärande, dvs. 
organisationellt lärande är något som organisationen gör, och en lärande organisation är något 
som organisationen är. Då kunskap och tillgång till kunskap ökat i betydelse för företag, har 
betydelsen av den enskilde individen och tillgången till intellektuellt kapital ökat. Det är 
genom individerna och deras kunskaper, som en organisation kan tillskansa sig och göra bruk 
av denna kunskap. Den största orsaken till att kunskap och förmågan att tillskansa sig kunskap 
markant ökat i betydelse är att vi lever i en föränderlig omvärld och för att man skall kunna 
anpassa sig till dessa snabba förändringar krävs kunskap och förmåga att lära (Denton s.35 
ff.). 
Ett företag eller en organisation, som kan förstå och tolka det som sker i dess omgivning, kan 
ha förmågan att vara proaktiv i stället för reaktiv. Detta leder till att organisationen inte 
behöver göra radikala förändringar i sin verksamhet, utan i stället kontinuerligt gör små 
justeringar, för att anpassa sin verksamhet utifrån det rådande omvärldstrycket. 
Konkurrensen mellan företag ökar ständigt och så gör även kraven från kunder och 
konsumenter. Orsaken till detta är det ökade utbudet av produkter genom globaliseringen, där 
avstånd mellan kunder fått en allt mer minskad betydelse (Denton 2003 s.36). 
 
3.2.5.1 Att skapa en lärande organisation 
John Denton listar i sin bok Organizational learning and effectivness (2003) nio faktorer, som 
är vitala för att skapa en levande organisation. Dessa nio kriterier har Denton fått fram genom 
att studera litteraturen inom ämnet och genom egna fältstudier av fem stora företag. I sin 
undersökning har Denton fokuserat på tre dimensioner, nämligen den strategiska, den 
strukturella och den kulturella dimensionen. 
De nio olika faktorerna är som följer.1. En lärande strategi, 2. En flexibel struktur, 3. En 
klanderfri kultur,  4. Vision, 5. Medvetenhet om omgivningen, 6. Kunskapsskapande och 
överföring, 7. Kvalité, 8. En stödjande atmosfär, 9. Gruppsamarbete/teamworking, (Denton  
2003 s.89).  
En lärande organisation är en organisation där det dagliga arbetet genomsyras av att fokus 
hela tiden ligger på lärandet.  I ett företag som har en uttalad lärstrategi, blir lärandet en del av 
varje enskild individs arbete. I ett företag som har en lärande strategi, bör man finna ett 
medvetet fokus på både lärande och innovation. Att ha förmågan att kunna lära fortare än sina 
konkurrenter bör vara en nyckelfaktor. Lärandet och lärstrategin skall stå högst på 
dagordningen och rätt förutsättningar måste skapas så att lärande kan ske. Initiativet och 
skapandet av denna lärprocess måste, enligt Denton, komma från ledningen. Ledningen måste 
själv ha en stark hängivelse åt lärandet och lärprocessen. I en framgångsrik 
lärandeorganisation är lärandet en konstant del i den strategiska beslutsprocessen och de 
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dagliga aktiviteterna. (Denton, 2003 s.92). Genom att ledningen har ett uttalat lärfokus kan 
detta spilla över på de övriga medarbetarna i organisationen vilket kan leda till att även de har 
lärandet och kunskapsskapandet högt upp på sin dagordning. Det är dock svårt att skapa 
denna kultur där lärandet är en av de viktigaste delarna av arbetet och som vi tidigare nämnt 
betraktas denna teori av många som en ouppnåelig utopi. 
 
3.2.6 Vision och affärsidé  
Selznik menar att en vision måste ta hänsyn till både inre och yttre påverkan. För att överleva 
på sikt måste en vision ta hänsyn till externa gruppers mål och värderingar men den måste 
också bygga på organisationens medlemmars önskningar, intressen och mål. Det räcker inte 
enbart med att etablera ett mål, för att nå målen måste man skapa en struktur som möjliggör 
att man når dessa mål. Detta kallar Selznik för att institutionalisera mål. En central uppgift 
när man ska institutionalisera mål är att skapa en arbetsfördelning som stöder a) 
uppgiftslösningen och b) de sociala samverkansmönster i organisationen som är nödvändiga 
för ett tillfredställande resultat (Jacobsen och Thorsvik, s.504 2002). 
En affärsidé skall tala om vad verksamheten syftar till och den ska vara utformad utifrån 
brukarens synvinkel och har ett bolag många olika verksamheter bör därför affärsidén vara 
utformad på produktlinjenivå. Affärsidén bör vara så enkel och slagkraftig som möjligt för att 
nå en individuell acceptans och förståelse. En affärsidé bör även vara offensivt utformad så att 
alla känner en utmaning med sitt arbete (Ottosson, 1996). 
 
3.3 Det goda arbetet 
Lean production eller införandet av något annat koncept kommer inte att fungera på ett 
företag om organisationen hela tiden stöter på motstånd från individer som av en eller annan 
orsak inte vill eller kan förstå nyttan av förändringen. Att bryta ner en rådande kultur kan vara 
en svår och i många fall även smärtsam process. Att få de anställda att dela företagets eller 
organisationens mål och visioner och att skapa ett klimat och en kultur där människan får 
chansen att växa och utvecklas är i mångt och mycket vad det goda arbetet handlar om. 
Ett företag som har bra innovationsklimat genomsyras av ett öppet, lärande och bra 
kommunikationsklimat menar Ottosson (1996). Detta innefattar såväl struktur, organisationer 
som individerna i företaget. Han påpekar också att kulturen och traditionen har en stor 
påverkan på hur innovationsprocessen och lärandet tas emot för den enskilde arbetaren. 

 Får man inte uppmuntran när man bidrar till ökad kunskap genom att vara 
observant och genom att bidra med förändrings- och förbättringsförslag, 
minskar också engagemanget för verksamheten. Snabb information från 
marknaden är viktig för att man skall kunna åtgärda brister och motverka 
att man kommer efter sina konkurrenter. För att kunna ligga steget före sina 
konkurrenter krävs att personalen är bättre utbildad, att man har ett större 
kontaktnät och att ett visionärt ledarskap tillämpas. Att förneka problem 
innebär att man missar affärsmöjligheter och bygger upp en svallvåg som 
kan komma att radera hela verksamhetsgrenar. 

 (Ottosson, 1996 s.163) 
 
3.3.1 Den enskildes roll i det goda arbetet 
När företagen startar upp med att arbeta med utvecklingsprocesser ställs den enskilde 
arbetaren inför nya krav både kunskapsmässigt och organisatoriskt, hur ska man anpassa sig 
till det nya som kommer (Symposium,1993). Organisationsförändringar kan leda till avsked, 
nyanställning, mindre med resurser eller mer med resurser ex, detta kan då få attityder och 
känslor att växa hos de anställda. Det är viktigt att alla på företaget är positiva till utveckling 
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men samtidigt vill man känna tryggheten att man har ett arbete att gå till (Symposium,1993). 
Göransson (Symposium,1993) menar att individerna, organisationen, andra organisationer på 
företaget och utvecklingsprocessen måste mötas och det gör det lättast genom att ha: 
 

- Ömsesidig tilltro och förtroende. Idéstöd. Öppna relationer. 
- Utmaning och motivering. Hängivenhet till organisationens mål och 
värderingar. 
- Frihet att söka information och visa initiativ inom organisationen. 
- Mångfald i utgångspunkter, kunskaper och erfarenhet. Utbyte av åsikter 
och idéer. 
 (Symposium, 1993, s. 24) 

 
Lundberg och Tell (1994) menar också på att arbetssättet för arbetaren måste sättas i ett annat 
fokus än vad man hade förr. Det fokus som Lundberg och Tell vill framhäva är att dagens 
arbetare ska vara mer aktiva på arbetet, vara mer kunskapssökande och ha mindre stressande 
arbete. Arbetarna ska också känna att man kan ge förslag till idéer på ett enkelt och 
bekymmersfritt sätt för att på så sätt få arbetaren mer motiverad, engagerad och delaktig i att 
ge förslag. Dessa förslag kan enligt Lundberg och Tell vara idéer till nya produkter, 
produktutveckling och organisationsförändringar för att ge några ex. Göransson, Lundberg 
och Tell vill sätta ett större fokus på den enskilda arbetaren och på så vis öka medvetenheten 
för vad som händer på företaget och inom branschen för den enskilda arbetaren. Men det 
ställer också högre krav på arbetaren genom t ex genom att arbetaren behöver ständig kunskap 
om vad som i och utanför företaget. 
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4. Metod 
I det här kapitlet diskuterar vi val av metod för vår studie. Vi vill undersöka kunskapsbehovet 
och kunskapsresurserna och företagens val av strategi. Vi har valt att genomföra 
djupintervjuer med nio stycken olika företagsledare för vi anser att en djupintervju (kvalitativ 
undersökning), till skillnad från en kvantitativ undersökning ger en annan förståelse för det 
ämnet vi valt att undersöka.  
 
4.1 Metodval för insamling av empiri 
Orsaken till att vi valt att undersöka kunskapsbehovet och kunskapsresurserna är att det i den 
debatt som rör bygden hävdas att den formella kunskapen är bristfällig och att det i långa 
loppet kommer att leda till att företagen, om det inte ändras, kommer att få stora problem i 
framtiden. Vi har även valt att undersöka vilken strategi de olika företagen har valt för att 
klara av framtiden. 
Vi är överens om att det bästa sättet att samla in den empiri vi behöver för vår undersökning 
är kvalitativa intervjuer, för att få in djupet och känslor, åsikter och uppfattningar från 
intervjuobjekten (Eisenhardt, 1989). 
 
4.2 Förförståelse 
Eftersom vi båda bor och verkar i bygden har vi stor förförståelse inom området. Vi läser 
samma ämnen (arbetsvetenskap 1-60p) i högskolan i Halmstad, den ena personen har utöver 
detta även läst sociologi 1-60p. Båda har erfarenhet från plastindustrin och en har även 
arbetserfarenhet från trä- och metallindustrin. En av oss är dessutom fackligt engagerad.  
Innan vi påbörjade vår undersökning diskuterade vi vad vi redan trodde oss veta och känna till 
om det fenomen vi ämnade undersöka. På så sätt kan vi gå tillbaka till vår diskussion och 
försöka bortse från det vi redan kände till och också försöka se till att när vi dra slutsatser av 
våra tolkningar av empirin att dessa inte är färgade av vår egen förförståelse utan av vad våra 
informanter svarat för att på så sätt behålla vår objektivitet. 
 
4.3 Val av företag 
Vi har valt tre olika typer av företag för att se om det finns någon skillnad i, och några likheter 
mellan, kunskapsbehovet och kunskapsresurserna och deras val av strategi inom de olika 
branscherna. Vi intervjuade nio företrädare för familjeföretag i Gislaveds kommun. Företagen 
varierade storleksmässigt från 12 anställda till 72 anställda. De företag som vi valt är 
familjeföretag. Orsaken till att vi har valt att undersöka familjeföretag är för att de flesta 
företagen i bygden än så länge är enskilda familjeföretag och för att de företag som ingår i en 
koncern med ägare på annan ort kan ha tillgång till resurser som inte de företag vi valt att 
undersöka har. Vi har valt bort företag med över 100 anställda då vi anser att företagen då är 
för stora för att passa in i vår undersökning. Övriga faktorer som vi har tagit hänsyn till i 
urvalsprocessen är utveckling av företagens rörelse resultat, dvs. om företagen gått från 
negativt till positivt rörelseresultat och det motsatta, eller om det varit stabilt under de senaste 
fyra åren. Vi har även använt oss av företagens soliditetsmått d v s om företagen har en hög 
eller låg soliditet. Omsättningsförändring i procent under de senaste fyra åren har också varit 
en faktor som vi tagit hänsyn till, här har vi tittat på samma utvecklingstrend som för 
rörelseresultatet och detta gäller även utvecklingen av avkastningen på det egna kapitalet. 
Utöver detta har vi även försökt att finna en spridning i åldrarna på företagsledarna och 
styrelsen.  
Vi har valt att göra djupintervjun med någon ur ledningsgruppen på respektive företag för att 
de har en helhetsbild av företaget/organisationen. Detta innebär alltså att antalet intervjuer 
kommer att vara totalt nio stycken till antalet. 
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4.4 Genomförande 
Inför genomförandet funderade vi på valet av metod, antalet intervjuer som behövs, hur och 
var börjar vi, vilken typ av intervjupersoner som behövs, hur vi kontaktar intervjupersonerna 
och hur vi på minsta sätt påverkar de olika informanterna och då även hur vi på minsta sätt 
påverkar resultatet av de olika undersökningarna. Vi funderade också på hur vi på bästa sätt 
skall undvika ledande frågor och hur vi ställer rätt frågor. 
För att besvara dessa frågor har vi tagit hjälp av vår handledare som hjälpt oss att strukturera 
våra tankar kring dessa frågor dessutom har vi använt oss av Arvidsson & Rosengren (2002) 
vars tankemodell utgår från syftet som skapar grunden för den intervjuguide som används vid 
intervjuerna. Författarna menar att forskaren själv måste reflektera över sin egen syn på 
forskningsområdet, gärna genom anteckningar och diskussioner. Detta följer väl det 
förhållningssätt vi redan antagit och inför vår undersökning diskuterade vi frågor och möjliga 
svar och vilka problem som kan förekomma. Den intervjuguide som vi har använt oss av 
under intervjuerna var semistrukturerad. Semistrukturerad innebär att om vi under intervjun 
stötte på något ämne eller område som vi upplevde som intressant så följde vi upp detta med 
följdfrågor och på så vis gav vi oss själva friheten att frångå intervjuguiden om vi ansåg att 
det förelåg ett behov av detta. Frågorna som vi kom fram till var alltså sådana som vi ansåg 
var relevanta för det som vi ämnade att undersöka. 
 
4.5 Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes under en period på fyra veckor, detta visade sig vara bra eftersom 
intervjuerna tog lite olika lång tid i anspråk. Genom att sprida ut dem fanns det gott om tid 
mellan varje tillfälle för reflektion. Intervjuerna genomfördes dagtid under företagsledarens 
ordinarie arbetstid. Intervjuerna genomfördes med en person åt gången. På grund av våra 
arbetsscheman kunde vi inte båda delta vid samtliga intervjuer. Vid de tillfällen som endera 
av oss två inte kunde delta vid intervjun lämnades intervjun över utskriven till den andra 
personen utan att vi diskuterade intervjun så att läsaren kunde ta del av intervjun utan att 
färgas av kommentarer från den person som genomförde intervjun. Intervjuerna varade 
mellan 1 � 2 timmar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, ingen av 
respondenterna hade något problem med detta. Under intervjuerna när båda personerna deltog 
gjordes även minnesanteckningar. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide (se 
bilaga 1). Vi gav informanterna en bakgrund till intervjun genom en introduktion av oss 
själva, om ämnet och varför vi gjorde undersökningen. 
Vi som intervjuare försökte skapa en god intervjustämning genom att visa intresse, lyssna 
aktivt och visa respekt för vad den intervjuade sade. Vi tycker att vi har haft mycket goda 
respondenter för de har varit mycket engagerade för ämnet och de har tagit våra frågor på ett 
positivt sätt. Vi tycker också att vi har fått uttömmande svar och förklaringar på våra frågor. 
 
4.6 Tillförlitlighet 
Vi anser att de frågor vi tagit fram till vår intervjuguide är relevanta för det ämne vi valt att 
undersöka. Vi upplever att respondenterna har varit ärliga och svarat på våra frågor så 
uppriktigt och uttömmande som möjligt. Under intervjuerna har flera av respondenterna sagt 
att �det här borde jag egentligen inte säga men �� detta tyder på att svaren vi fått har varit 
uppriktiga. Det faktum att intervjuarna är från regionen och känner till regionen och dess 
utveckling gör att intervjupersonerna har känt förtroende för intervjuarna. 
Vi har hållit oss objektiva under själva intervjun och inte lagt in några egna värderingar.  
Intervjuguiden har varit ett stöd i intervjuerna för oss, om det under intervjun kommit upp en 
fråga eller ett ämne som varit intressant för vår undersökning har vi valt att följa upp med 
frågor men om vi känt att intervjun lämnat det ämne vi valt att undersöka har vi styrt in  
frågorna till intervjuguiden igen utan att avbryta respondenten. 
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5 Empiriskt resultat 
Här presenteras resultatet av våra intervjuer med de olika företagen. Resultatet presenteras  
företag för företag och är uppdelat i två kategorier nämligen strategi och kunskap.       
  
5.1 Bakgrundsvariabler  
Totalt intervjuade vi representanter för nio företag, varav tre var inom metallindustrin, tre var 
inom träindustrin och tre var inom plastindustrin. För att förenkla redovisningen och för att 
gör det mer överskådligt har vi delat in det tre företag inom samma kategori som tex. 
Metallindustriföretag 1, metallindustriföretag 2 och metallindustri 3, plast 1 o.s.v., trä 1 o.s.v.  
 
5.2 Matris och urvalsfaktorer 
Siffrorna till tabell fyra är hämtad från företagsfakta för redovisningsåret 2005. Siffrorna som 
anges i resultatet för varje företag är hämtad från företagsfakta för redovisningsåret 2004. 
Faktorer som vi har tagit hänsyn till i urvalsprocessen är utveckling av företagens rörelse 
resultat, dvs. om företagen gått från negativt till positivt rörelseresultat och det motsatta, eller 
om det varit stabilt under de senaste fyra åren. Vi har även kollat på soliditets måttet, om 
företagen har en hög eller låg soliditet. Omsättningsförändring i procent under de senaste fyra 
åren har också varit en faktor som vi tagit hänsyn till, här har vi tittat på samma 
utvecklingstrend som för rörelseresultatet och detta gäller även utvecklingen av avkastningen 
på det egna kapitalet. Utöver detta har vi även försökt att finna en spridning i åldrarna på 
företagsledarna och styrelsen.  
 
 
Tabell 4 Urvalsfaktorer (företagsfakta.se) 

 
 
5.3 Resultat 
 
5.3.1 Resultat Plast  
Resultat plast ett 
Plast ett har 28 anställda, de har vänt ett negativt rörelseresultat år 2001 till ett positivt år 
2004. Företaget har de senast åren haft en soliditet på ca 30 procent. Omsättningen har 
fördubblats under det senaste året.  Avkastningen på det egna kapitalet uppgick år 2004 till ca: 
20 procent. Ägaren, som är född på slutet av 50-talet, tog över det aktuella företaget 1994 men 
drev ett företag inom samma bransch sen slutet på 80-talet. Företaget är främst 
underleverantör. 

År 2005 Anställda Omsättning (tkr) Soliditet (%) Oms/anst (tkr) Avkast på EK (%) Årets res 
(tkr) 

Plast 1 28 67189 23,81 2399,61 20,7 663

Plast 2 12 22911 54,4 1909,25 10,45 659

Plast 3 15 13704 65,98 913,6 -4,89 5

Trä 1 72 132547 12,41 1840,93 8,72 1153

Trä 2 31 37247 47,51 1201,52 17,41 1448

Trä 3 23 33899 1,51 1473,87 -465,63 -1111

Metall 1 35 59316 12,04 1694,74 33,83 186

Metall 2 51 70232 69,97 1377,1 3,4 500

Metall 3 23 27729 62,13 1205,61 50,83 2724
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Strategi 
VD:n befinner sig ute i produktionen till stor del och han har en roll som produktionschef men 
då hans organisation har vuxit tycker han att det är svårt att hinna med de båda rollerna. 
Företaget tillverkar främst formsprutade plastdetaljer som underleverantör till andra företag. 
Företaget satsar på en automatisering av verksamheten vilket har lett till färre antal anställda, 
det är främst de enkla jobben som har rationaliserats bort. Företaget jagar hela tiden kostnader 
och försöker hela tiden vara kostnadsmedvetna. Företaget har en del order mot 
fordonsindustrin men delen blir allt mindre. För att få stanna kvar som leverantör mot dessa är 
företaget tvunget att sänka sina priser mellan 3 � 5 procent per år under en 5 års period. Detta 
leder till väldigt knappa marginaler. Företagsledaren anser att man får vara glad om man når 
up till en marginal på 10 procent och hävdar att det krävs en avkastning på 15 procent för ha 
råd till att investera den nya teknik som krävs för att hänga med på lång sikt. Företaget har 
infört lean-production för att effektivisera verksamheten men de har gjort det i små steg och 
de har varit noga med att inte använda leanbegreppet då har en dålig klang hos många av de 
anställda. 
 
Kunskap 
Företagsledaren för plast ett efterlyser en ny generation inköpare som kollar på totalkostnaden 
för produkterna för även om företaget har en högre kostnad per styck än konkurrenter i 
utlandet så har det ofta visat sig att företaget är billigare om man ser till totalkostnaden. 
Företagsledaren anser att det är brist på arbetskraft med tillräcklig teknisk kompetens. De har 
för avsikt att få färdigutbildade teknister till att arbeta som ställare på företaget eller att 
importera arbetskraft från Tjeckien eller Polen. Företaget får information och utbildning av 
sina råvaruleverantörer när det dyker upp något nytt material. Det största problemet med 
hänseende på kunskap är all byråkrati och alla lagar som påtvingats av staten. Företaget har 
alldeles för många lagar att hålla reda på, främst miljöbalken. Alla dessa lagar har, enligt 
företagsledare, bidragit till att det för svårt att starta nya tillverkningsföretag i Sverige dag. 
 
Resultat plast 2 
Plast två har ett tiotal anställda, de har haft ett lågt men positivt rörelseresultat de fyra senaste 
åren. Företaget har en soliditet som överstiger 60 procent. Omsättningen har ökat, dock lite 
från år till år. Ägarna är födda på 60-talet (3 st.) och de tog över företaget från sin far 1994. 
Företaget tillverkar främst egna produkter.  
 
Strategi 
Företaget har en platt organisation och de tre delägarna tar aktiv del i produktionen på olika 
sätt. Företaget har specialiserat sig på små korta serier inom blåst film (plast), vilket gör att de 
inte har någon större konkurrens från andra företag. Företag har väldigt många olika kunder 
men det är främst småföretag som utgör kundbasen, vissa kunder kommer in med en 
beställning vart annat år. Företaget tillverkar i stort samma produkter som för tio � femton år 
sedan.  Kundbasen med över 1000 stycken olika kunder är en av företagets styrkor. Företaget 
har anlitat en expert på marknadsföring som ser till att företaget syns i rätt tidningar och 
kataloger utan att betala något överpris vilket har visat sig vara ett lyckat drag. Företaget har 
vuxit långsamt sedan starten och de har enligt företagsledaren inga ambitioner att bli störst. 
Företaget har än så länge valt att inte ISO certifiera sig och har trots det inte tappat några 
kunder. 
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Kunskap 
Företagsledaren eller någon från företaget åker på en del mässor för att se vad som har hänt 
inom den senaste teknologin på maskinsidan. När det händer något nytt på råvarusidan 
uppdateras företaget av de råvaruleverantörer som de har knutna till sig. Företaget försöker 
hålla koll på de konkurrenter som de har för att ta reda på om de har någon kunskap eller 
teknik som de själva inte har. Om det uppstår ett behov av någon kunskap av en mer tillfällig 
art brukar det gå att lösa med ett telefonsamtal till någon av företagets kontakter. 
Företagsledaren anser att lagar och förordningar som staten ålägger dem försvårar att driva 
verksamheten men att det gäller att bara acceptera läget. 
 
Resultat plast 3 
Plast tre har 17 anställda. De har gått från ett positivt rörelseresultat år 2001 till ett negativt år 
2004. Företaget har en soliditet som uppgår till ca 70 procent. Omsättnigsförändringen de 
senaste 4 åren har varit svagt negativ eller oförändrad. Avkastningen på det egna kapitalet var 
år 2004 negativ. Den nya ägaren tog över företaget år 2003. Ägaren blir 40 år i år. Företaget 
bildades 1945 av hans morfar. Företaget är främst underleverantör. 
 
Strategi 
Företaget ser sig som en skräddare med relativt små serier efter kundens behov. Företaget vill 
att kunden ska vara nöjd i vad det gäller varan, kvalitén och leveransen. Företaget vill 
dessutom bredda sin kundkrets genom att ha försäljare i andra länder, framför allt europeiska 
länder. Företaget har också en strategi för hur man vill rationalisera och effektivisera inom 
företaget. 
 
Kunskap 
Företaget vill bli mer internationella, satsa mer på kvalité, bli bättre på att leverera, förbättra 
krokarna, arbeta mer med plastutveckling, bli bättre på att leda arbete och bli bättre på att 
effektivisera inom företaget. 
 
 �Vi satsar på en god kvalité till kunden speciellt när det gäller hållbarheten i produkten och 
att den levereras i tid.� 
 
      (Företagsledare i Plast tre) 
 
Företaget hyr in och kommer att fortsätta hyra in arbetskraft efter behov. 
Företagsledaren tycker att de svenska lagarna och svenskarbetsrätt är ett hinder för att 
företaget ska utvecklas. 
 
5.3.2 Resultat Trä 
Resultat  trä 1 
Trä ett har ca: 70 anställda. Företaget hade ett positivt rörelseresultat 2001 och 2004 och en 
genomsnitslig soliditet under dessa år på ca: 12 procent. Avkastningen på det egna kapitalet 
var år 2004 ca: 10 procent. Företaget har år 2001 � 2003 haft en klart negativ 
omsättningsförändring i procent, år 2004 uppgick dock omsättningsförändringen i procent till 
drygt 25 procent. VD:n är född sent 50-tal. Företaget tillverkar egna produkter. 
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Strategi 
Företagets strategi är att sälja mestadels på export, (nu 95%) det ska vara trendigt designade 
möbler till en bred internationell publik, där fokusen ligger på Europa. 
 

�Våra möbler är inte lika populära i Sverige, för det är mycket färger och 
det har blitt så i Sverige att det är mycket vitt, och det är ek, och det är 
väldigt stilrent. Då sticker våra produkter ut för mycket för den svenska 
smaken, men dom faller perfekt i smaken på kontinenten då va. Så det 
största är då Europa.� 

 
    (Företagsledare på företaget) 
 
Kunskap 
Företaget är ute bland mässor för att göra affärer och marknadsföra sig, företaget gör inte upp 
affärerna på plats utan det är kundernas inköpsansvariga som bestämmer om det blir en affär 
eller inte. 
Företaget är vana vid snabba omställningar när det gäller träslag, färger, designinnehåll mm. 
Företaget menar att de har arbetat fram olika rutiner för att göra snabba omställningar och ta 
fram nya produkter. Företaget har blivit bra på, effektiva och snabba att gå från en produkt idé 
till en färdig produkt. 
Företaget förenklar också sin tillverkning b la genom att köpa in olika komponenter till den 
färdiga produkten. Företaget menar på att det blir en kortare förädlingskedja med en mycket 
större genomströmning av produkter. Företaget köper in komponenterna från Östeuropa och 
Kina. 
På företaget finns det arbeten som går snabbt att lära sig som t ex lackanläggningen man lär 
sig av varandra. 
 
Resultat  trä 2 
Trä två har ca 30 anställda. Företaget hade ett positivt rörelseresultat 2001 och 2004 och en 
genomsnitslig soliditet under dessa år på ca: 40 procent. Avkastningen på det egna kapitalet 
var år 2004 ca: 15 procent. Omsättningsförändringen i procent har de senaste fyra åren växlat 
från negativt till positivt men ligger i stort oförändrat. VD:n är född på 40-talet. Företaget 
tillverkar främst egna produkter. 
 
Strategi 
Företaget har alltid tillverkat möbler, både för sig och i hela program. Idag är det enbart 
massivbjörk företaget tillverkar sina produkter av. Försäljningen är både till hemmiljön via 
enskilda möbelaffärer och till offentligmiljö.  
Försäljningen sker mestadels på den svenska marknaden bara för att företaget har en 
skandinavisk stil. 

Kunskap 
Företaget förädlar produkten och satsar på marknadsföring, produktutveckling. 
Företaget tycker att det är ganska svårt att få tag på kvalificerad arbetskraft. Företaget arbetar 
med att hyra in folk på både gått och ont. 

Företaget anser att, belastningsskador är ett branschproblem, Företaget åtar sig åtgärder och 
använder olika hjälpmedel för hjälpa de som har fått ont. 

Företaget tycker att maskinutvecklingen går snabbt och de måste hyra in arbetskraft när 
maskinerna behöver service. 
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Arbetarna inom företaget lär upp varandra med de unika kunskaper som finns inom företaget.  
 
Resultat trä 3 
Trä tre har ca 25 anställda.  De har gått från ett positivt rörelseresultat år 2001 till ett negativt 
år 2004. Företaget har en soliditet på knappa fem procent. Omsättningsförändring i procent 
var år 2004 knappt 50 procent, åren innan något negativ. Avkastningen på det egna kapitalet 
var starkt negativ år 2004. VD:n är född på 50-talet. Företaget är främst underleverantör. 
 
Strategi 
Företaget är främst underleverantör till Ikea. Företagets strategi på längre sikt är att hitta en 
globalmarknad och på så sätt inte vara beroende av Ikea. Om företaget lyckas med att hitta en 
globalmarknad kommer företaget att ha en spetskompetens inom området och företaget 
kommer att genomföra lean production. 
 
Kunskap 
Företaget är nischat och specialiserat inom vissa områden. Företaget har svårt att förhålla sig 
till när det finns brister inom företagets kompetens. Dessutom har företaget en stor fokus på 
att överleva och har börjat med lean production. 
Företaget menar på att individen och att kulturen gör så att det blir ett lägre tempo på företaget 
gentemot Estland och Litauen  
 
5.3.3 Resultat Metall  
Resultat metall 1 
Metall ett har 35 anställda. De har vänt ett negativt rörelseresultat 2001 till ett positivt år 
2004. Företaget har en soliditet på drygt 10 procent. Omsättningsförändring i procent de 
senaste fyra åren har varit cirka 15 procent per år. Avkastningen på det egna kapitalet år 2004 
var ca: 30 procent. Dagens ägare tog över företaget 1/1 1997 men har arbetat på företaget 
sedan 1993, han är 40 år och sjätte generationens ägare. Företaget är främst underleverantör. 
 
Strategi 
Metall ett har som strategi att vara underleverantörer med ett flertal aktörer för att sprida 
riskerna. Metall ett har flyttat ut en del av sin tillverkning till Litauen. Metall ett menar på att 
man vill tillverka i Litauen och ha kvar företaget i Sverige som en logistikcentral. Metall ett 
vill också köpa upp snarlika företag för att slå ihop med sin egen tillverkning och på så sätt 
sprida riskerna och företaget ser stora möjligheter i att köpa upp mindre företag i dess närhet i 
samma bransch för att öka riskspridningen. 
 
Kunskap 
Metall ett menar på att konkurrensen för företaget och dess marknad blir bara hårdare och 
hårdare i och med att alla företag blir alltmer specialiserade och att det ställs högre krav av 
samhället som tex ISO. En annan sak som företaget anser är att de svenska skatterna, lagarna 
och de svenska arbetsrättslagarna är bromsklossar för de svenska företagen. 
Metall ett har infört ett rationaliseringsprogram och menar på att företaget har en lägre 
prisbild än för tio år sedan, detta trots att lönerna och alla kostnader gått upp. För företaget har 
detta inneburit nedskärningar, ett rationaliseringstänkande och ett effektivitetstänkande. 
Metall ett har en uppföljning av varje enhet och varje individ när det gäller kunskap, Företaget 
kartlägger, Metall ett vill anpassa både arbetet, enheten och individen för att försöka vara så 
effektiva som möjligt. 
Metall ett har under ett antal år försökt flytta kunskap från Sverige till Litauen och tycker att 
man lyckats, företaget menar på att arbetarna vill arbeta lite hårdare i Litauen. Metall ett 
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menar också på att i Litauen kan man ha vanliga arbetare medan i Sverige måste man ha en 
slags �super människa� som ska klara av flera arbetsmoment på grund av de svenska lönerna 
är för höga. 
 
 
Resultat metall 2 
Metall två har ca 50 anställda. Företaget har haft ett positivt rörelseresultat de fyra senaste 
åren. De har en soliditet som uppgår till ca: 60 procent. Omsättningsförändring i procent de 
fyra senaste åren har varit svagt negativ och avkastningen på det egna kapitalet har varit på 
någon procent. VD:n är född på 40-talet. Företaget är främst underleverantör. 
 
Strategi 
Metall två har målsättningen att hela tiden hitta nya produktområden inom sin verksamhet 
som de tillsammans med sina kunder kan utveckla. De försöker hela tiden hitta lämpliga 
samarbetspartners i sin närliggande omvärld. Företaget satsar mycket på produktutveckling 
tillsammans med kunden och för att hitta rätt potentiella samarbetspartners krävs det att man 
är medveten om och kan analysera det som händer i företagets omvärld. Detta är även viktigt 
för företaget att de i den mån det går kan arbeta proaktivt istället för reaktivt. Metall två har 
under en längre tid nischat sig mot produktutveckling och tillverkning av nya produkter 
tillsammans med kunder, dessa produkter är inte commodityvaror vilket gör att så länge 
företaget kan hitta nya kunder att utvecklas tillsammans med så kommer konkurrensen från 
Asien och Östeuropa att vara försumbar. Metall två anser att den enskilde individen, oavsett 
position i företaget, är mycket viktig för företaget. Om det gäller den enskilde individen vid 
ett produktionsavsnitt så är det just denne person som besitter de största kunskaperna om vad 
som behövs göras för att producera effektivare och bättre. Om individen vill att företaget skall 
genomföra eller investera i något som person anser behövs för att förbättra ett avsnitt så väger 
dennes ord tungt och företagsledningen försöker att finna medel till att genomdriva 
förändringen. Om förslaget förkastas av någon orsak motiverar och ledningen varför de inte 
kunde genomföra vad som önskades. Företaget har som i ett led i detta genomdrivit lean 
production. 
 
Kunskap 
Metall två har genomfört lean production och det behov som främst måste täckas för 
framtiden är ett �HR-behov� d v s någon som kan scanna av omgivningen och analysera det 
som företaget är i behov av (nya samarbetspartners, nya produkter och nya marknader m.m.). 
VD:n anser att samtliga inom företaget behöver vara medvetna om kundernas behov. De anser 
att en högre teknisk kompetens krävs men att det samtidigt alltid kommer att finnas �enkla� 
jobb kvar. Metall två tror också att det i framtiden inte kommer att finnas några egentliga 
kollektivare istället kommer organisationerna nästan uteslutande bestå av tjänstemän vilket 
kommer att leda till ökade krav på kunskaper hos de anställda då deras arbeten blir mer 
komplexa och mångfasetterade.  VD:n anser att lagarna i Sverige försvårar för företagen och 
LAS:en skulle kunna luckras upp så att företagen vågar att anställa ny personal. Metall två 
anser att kunskapsbehovet ökar hela tiden och det kommer att fortsätta att öka. Att få 
motiverade medarbetare som drar åt samma håll är en nyckelfaktor för företaget så därför är 
också ledarskapet av yttersta vikt och här behövs det ökade kunskaper. 
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Resultat metall 3 
Metall tre har ca: 20 st. anställda. Företaget har haft ett positivt rörelseresultat de fyra senaste 
åren. De har en soliditet som uppgår till ca: 60 procent. Avkastningen på det egna kapitalet de 
senaste åren har varit dryga 20 procent. Omsättningsförändringen i procent har de senaste fyra 
åren växlat från negativt till positivt men ligger i stort oförändrat. VD:n är född sent 50 tal och 
han driver företaget ihop med syskon och kusiner. Företaget sysslar främst med 
prototyptillverkning. 
 
 
Strategi 
Företaget har en platt organisation och VD:n befinner sig ute i produktionen stora delar av 
dagen och han anser att det är viktigt att finnas tillhand för de anställda för att skapa lag anda 
och engagemang. Företaget drivs av två syskonpar och de löser många av de problem som 
uppstår kring kaffebordet. VD:n kallar företaget för ett servicegjuteri där kundens behov har 
högsta prioritet. Detta märks b la genom leveranssäkerheten, idag går i stort sett alla 
leveranser ut i utsatt tid, något som företaget har jobbat hårt med för att nå. Företaget 
tillverkar inga stora serier av en produkt, de har istället valt att nischa sig genom en 
stycktillverkning och prototyptillverkning. Företaget har många trogna kunder som 
återkommer gång efter gång och de knyter upp många nya kunder genom ett stort kontaktnät. 
Företaget har infört lean production och de har givit de anställda stor frihet i 
produktionsplaneringen, de använder sig av samordnare som har en god överblick över 
produktionskedjan och detta har fått ner ledtiderna och gett stora tidsvinster. En nackdel för 
företaget är att det är svårt att automatisera företaget då tillverkningen till stor del består av 
enstycks och prototyptillverkning. 
 
Kunskap 
Företaget har genomfört lean production och ett NPS-system vilket innebär att de anställda 
stämplar in på arbetsordern vad de har gjort och vilken tidsåtgång momentet hat tagit, 
företaget håller på och utbildar personalen i detta och tills sin hjälp har de en inhyrd konsult. 
VD:n anser att det är för många lagar och regler att rätta sig efter, för att hålla sig uppdaterade 
om lagar och regler använder de Internet men man har även hjälp av en skyddsingenjör som 
håller dem uppdaterade. Om någon på företaget behöver uppdatera sina datakunskaper går de 
en kurs och om de behöver ny kunskap med hänseende på maskiner eller gjutning så får de 
hjälp av maskinleverantören eller en konsult. 
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6 Analys 
Vi har valt att göra en sammanställning av vårt resultat i analysen där vi på ett överskådligt 
sätt beskriver de olika företagen. Denna matris använder vi sedan som utgångspunkt för vår 
analys. 
 
Tabell 5 Sammanfattande matris av resultat, uppgifter från år 2005 
 
Företag Storlek/ 

antal 
anställda 

Omsättning 
            (tkr)   

Underlev/ 
egna  
prod 

Resultat
      (tkr) 

Generisk 
strategi 

Riktning 
Metod 

Kunskaps
Syn fokus 
på 

Företag 
Plast 1 

28   67189 Underlev     663 Kostnads-
ledande 

Konsol.-
strategi 

Formell 
kunskap 

Företag 
Plast 2 

12   22911 Egna 
produkter 

    659 Fokusering/
Diffrent. 

Special. Tyst 
kunskap 

Företag 
Plast 3 

15   13704 Underlev.         5 Diffrent. Special./ 
Mark.pen. 

Tyst 
kunskap 

Företag 
Trä 1 

72 132547 Egna 
prod. 

  1153 Diffrent./ 
Fokusering 

Mark.pen. Tyst 
kunskap 

Företag 
Trä 2 

31   37247 Egna 
prod. 

  1448 Diffrent./ 
Fokusering 

Mark.pen. Tyst 
kunskap 

Företag 
Trä 3 

23   33899 Underlev. - 1111 Fokusering Mark.utv. 
Special. 

Tyst 
kunskap 

Företag 
Metall 
1 

35   59316 Underlev.     186 Kostnads-
ledande 

Konsol. 
Strategi/ 
Intern 
utv. 

Formell 
Kunskap 

Företag 
Metall 
2 

51   70232 Underlev.     500 Diffrent./ 
Fokusering 

Prod.utv 
samarbete 

Tyst 
kunskap 

Företag 
Metall 
3 

23   27729 Egna 
prod. 

  2724 Diffrent./ 
Fokusering 

Prod.utv 
Intern 
utv. 

Tyst 
kunskap 

 
Sammanfattning kring kunskap och strategi 
De flesta av företagen har insett att det krävs formella utbildningar och utbildningsinsatser hos 
de anställda på företagen för att möta de krav som ställs på dagens företag. Ett tecken på detta 
är att de flesta av de företag vi valt att undersöka har infört lean production som ett led att 
stärka företagets konkurrenskraft. Att införa lean production i en organisation innebär att den 
enskilde medarbetaren får ta ett större ansvar för sitt bidrag till företagets produktion. Den 
mer decentraliserade organisation som blir en av effekterna av införandet av lean i företaget 
ställer högre krav på medarbetarna. För att medarbetarna skall kunna möta dessa krav krävs 
ett visst mått av kunskap som de kan få genom formella utbildningsinsatser på företaget kring 
lean. Börnfelt (2006) anser att effekten av lean innebär att den enskilde arbetaren får ökat 
arbetsinnehåll, ökad motivation, ökad förståelse för andra personer m.m.  Detta faktum 
tillsammans med Backlund et al. (2001) konstaterande att det informella lärandet måste 
underbryggas av ett formellt lärande för att underlätta spridning av den tysta, informella 
kunskapen visar sig i vår undersökning. Sex av de företag vi har undersökt har valt att införa 
lean production eller är på väg att göra det. Kunskapsöverföringen på flera av företagen sker 
dock fortfarande genom överföring av informell kunskap från medarbetare till medarbetare 
och i vår undersökning har det inte framkommit att företagen har formaliserat 
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produktionskunskapen på något sätt även om detta kan ligga inom införandet av lean 
production. Flera av företagen talar om svårigheten att få tag på kvalificerad (utbildad) 
arbetskraft. På ett par av företagen har de också märkt av ett visst motstånd till förändringar i 
personalstyrkan. Flera företag hyr även in personal för att täcka produktionstoppar och 
Nonaka och Takeuchi (1995) hävdar att för snabbt kunna lära upp medarbetare inom 
organisationen, samt att lära upp nya medarbetare eller inhyrd personal, måste företagen 
kunna formalisera (explicitgöra) den tysta kunskap(Backlund et al.2001 s157). 
Endast två av de företag vi har valt att undersöka hade valt en strategi som inriktar sig mot att 
vara kostnadsledande och båda har gjort detta val genom en fokusering kring 
konsolideringsstrategin, dvs. att satsa på kvalitetsförbättringar och  se över den egna 
kostnadsstrukturen. De övriga sju företagen har valt en differentieringsstrategi, en 
fokuseringsstrategi eller en kombination av de båda. Detta visar sig i vår undersökning genom 
att de har valt att agera genom ett smalare utbud av produkter med inslag av olika slags 
specialiseringar. De två företagen som har valt att ha en kostnadsledande strategi är de två 
företag som upplever det största konkurrenstrycket. De övriga sju företagen som har valt 
någon slags specialisering upplever inte konkurrensen från andra företag som något större 
hot.. Av dessa sju företag är det endast ett som har valt marknadsutveckling som möjlig 
riktning och detta företag har sedan undersökningen genomfördes gått i konkurs. Detta kan 
vara ett bevis för de risker som en marknadsutveckling kan medföra dvs. En risk med att gå in 
på nya geografiska områden kan vara att företaget inte är bekant med den rådande kulturen, 
lagstiftningen och de rådande kundpreferenserna (Roos et al. s.224 1998). De tre företag som 
har det högsta rörelseresultatet har valt en strategi som kombinerar differentieringsstrategin 
med fokuseringsstrategi, alla tre utvecklar egna produkter och två av dessa har valt 
marknadspenetrering som möjlig riktning vilket innebär att ett företag försöker öka sina 
marknadsandelar inom ett produktsegment medan det tredje företaget har valt att satsa på 
produktutveckling viket innebär att förändra produkten eller att ta fram en ny produkt så att 
företaget kan behålla sina befintliga kunder. Detta har de gjort tillsammans med att satsa på 
intern utveckling, intern utveckling ser till att utveckla kompetens och expertkunskap inom 
organisationen. intern utveckling gynnar ett företag som är tekniskt ledande då de inte 
behöver dela med sig av information och teknik till andra företag (Roos et al. s.226 1998). 
 
Skillnader och likheter träföretag 
Strategiska likheter och skillnader. 
Samtliga tre företag har försökt finna en egen nisch i träbranschen. Företag ett och två 
tillverkar och marknadsför sina egna produkter medan företag tre är en ren underleverantör av 
träkomponenter. Företag ett har också genomfört förändringar i produktionen som har lett till 
en större flexibilitet och ett större flöde av produkter genom produktionen. 
Företag två har sitt fokus på den svenska marknaden medan företag ett och tre fokuserar på 
den europeiska marknaden. 
Företag ett har infört lean production men är i ett inledningsskede, företag två har inga planer 
på att införa lean eller något liknande, företag tre har planer på att införa lean production i 
framtiden men har nu ett fokus på att överleva. 
Pugh nämner att företag måste ha en vision om att skapa och nya produkter och 
vidareutveckla befintliga (Pugh, 1997). Humel och Prahulad (1994) menar att ett företag, som 
inte kan föreställa sig sin framtid, kommer inte heller att finnas kvar för att uppleva framtiden 
(Denton, 2003). Trä ett och två utvecklar och marknadsför ett eget produktsortiment, de har 
en klar vision om vad de vill åstadkomma och står sig väl i konkurrensen. Trä tre har valt att 
vara underleverantör och har väldigt svårt för att hävda sig på marknaden.  
Bengtsson och von Haartman menar att det finns ett starkt samband mellan satsningar på 
företags produktionsutveckling och företags finansiella resultat och tillverkningseffektivitet 
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(Bengtsson et al 2005). Vi fann att framförallt trä ett stämmer väl in på detta påstående då vi 
fann att företaget haft en stark tillväxt de senaste åren och att man vänt en negativ trend 
genom en produktionsomställning och omstrukturering av organisationen.  
Trots att trä ett har kört igång lean production fann vi inget som stödde att företaget nått några 
av de positiva effekter som Bengtson (2005) hävdar men vi märkte att framförallt trä ett hade 
en positiv syn till utveckling och lärande (Ottosson 1996). 
 
Kunskapsmässiga likheter och skillnader. 
Samtliga företag upplever att det är svårt att rekrytera arbetare med rätt kunskap och 
kompetens till företagen. Människor och kunskap är nyckelfaktorer med hänseende till 
organisatorisk effektivitet enligt Denton (2003) Däremot verkar inte företagen vara medvetna 
om Olsons syn på kunskap och förmedling av den samma då företagen inte anser sig ha tid 
eller förmåga att utbilda personal så att de får den kunskap som organisationen eftersträvar.  
Företag ett har ett ständigt fokus på vad som händer och sker i dess omvärld d.v.s. 
maskinutveckling, materialutveckling, förändringar i design och mode m.m. 
Företag två anser att maskinutvecklingen går snabbt och de anser att de bl.a. behöver hyra in 
arbetskraft när maskinerna inte fungerar eller är i behov av service. 
Företag tre har en slimmad organisation och om något oförutsett inträffar har företaget ingen 
back up för detta vilket skapar problem för hela produktionen och detta skapar oro hos 
personalen. Bengtsson et al (2005) nämner att företag som satsar på egen produktutveckling 
är de som den bästa utvecklingen och utvecklingsförmågan. Både trä ett och satsar, som vi 
tidigare påtalat, på egen produktutveckling och de står starka på de marknader som de har 
etablerat sig på. Trä ett och två är också medvetna av vad som händer i deras omgivning, 
framför allt trä ett som är snabba på att ställa om sin produktion för att erbjuda de produkter 
som eftersträvas på marknaden. Att vara medveten om och agera efter omgivningens krav är 
en av de nio nyckelfaktorer som Denton (2003) förespråkar. 
 
Skillnader och likheter plastföretag 
Strategiska likheter och skillnader. 
Företag ett är främst ett massproducerande underleverantörsföretag. Företag två och tre 
producerar främst korta serier efter kunden behov, båda företagen har också en stor kundkrets. 
Samtliga tre företag har en vision om vad de vill åstadkomma med sina respektive 
verksamheter men i våra intervjuer med respondenterna märkte vi inte av något innovativt 
klimat även om plast ett strävar efter att åstadkomma ett sådant klimat som Pugh (1997) 
nämner. 
Företag ett har infört lean production och de har en hög automatiseringsgrad, en hög 
automatiseringsgrad finns även på företag två medan företag tre vill nå dit. 
Företag ett och tre fokuserar på att i framtiden ytterligare utöka automatiseringsgraden i 
produktionen och de tror att utökade vinster och marginaler främst går att hämta genom 
ytterligare rationaliseringar. Lean production talar sig Bengtsson et al.(2005) varma för och de 
nämner flera konkurrensmässiga fördelar som en organisation kan få av genomförandet av 
lean. De fördelar av lean som plast ett har tillskansat sig men som ej går att finna hos de två 
andra plastföretagen är bl a en god leveransförmåga och en hög automatiseringsgrad som gör 
att den faktiska lönekostnaden inte är avgörande för produkternas prisbild, detta kunde vi 
även finna i plast två trots att de inte genomfört någon form av lean. Plast etts 
produktsortiment består även till en liten del av egenutvecklade produkter som de har en god 
lönsamhet på och om man knyter samman detta faktum men Bengtsson et al. så visar det att 
ett sådant företag har en utvecklings och innovationsförmåga som ej går att finna på andra 
företag som ej genomfört lean och detta faktum belyste också vår undersökning när vi 
jämförde de tre plastföretagen. 
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På samtliga tre företag tar ägarna en aktiv del ute i produktionen. En god kultur som grundas 
på ett väl fungerande socialt samspel skapar bra förutsättningar för utvecklandet av de 
affektiva och kognitiva kunskaperna som Ohlson (1996) nämner. Denton (2003) nämner 
också att det är viktigt att skapa en kultur där det är tillåtet att göra fel men att företaget skall 
dra lärdom av misstaget och generera ny kunskap från det begångna misstaget.  På plast ett 
och två finns en kultur där misstag är tillåtna vilket ger en grogrund för ett lärande klimat. På 
plast ett finns även ett system för att lösa olika problem som kan uppstå i produktionen detta 
initiativ kommer från företagsledningen och detta fungerar väl. Jakobsen & Thorsvik (2002) 
har en teori om dubbelkretslärande och detta har främst anammats av plast ett men det finns 
även till viss del på plast två medan plast tre främst präglas av ett enkelkretslärande.  
Endast företag ett känner av konkurrensen från utlandet, företag två och tre har en stabil 
kundkrets på den svenska marknaden så även här anser vi att de tre företagen har en god koll 
på sin närliggande omgivning.  
 
Kunskapsmässiga likheter och skillnader. 
Företag ett har svårt att hitta kompetent personal till sin produktion, detta beror på att 
företaget främst vill ha personal med ställarkompetens vilket har visat sig vara svårt. Företag 
två och tre har ännu inte upplevt några problem med att rekrytera folk till sin organisation. 
Plast ett som har den högsta automatiseringsgraden har trots lean mm dock inte anammat 
Backlund, Hansson & Thunborgs (2001) syn på generering av kunskap, de har heller inte 
formaliserat den tysta/implicita kunskap som Hansen & Orban (2002) talar om vilket skulle 
kunna generera nya ställare i den befintliga personalen men även ny kunskap. På en av 
avdelningarna på plast två har man formaliserat kunskapen, detta har varit till stor hjälp vid 
upplärningen av nya ställare. 
Samtliga företag får utbildning på maskiner och material av maskin och råvaruleverantörer, 
samtliga företag upplever att det behövs ett större fokus på materialinköp, maskininköp m.m. 
företag ett anser också att kundernas inköpare måste bli bättre på att se totalkostnaderna för 
produkterna de köper in och även här kan vi referera till Denton (2003) och vikten av att hålla 
sig ajour med omvärlden. Samtliga företag anser dessutom att det är för mycket byråkrati och 
att det försvårar för dem att driva företagen.  
 
Skillnader och likheter metallföretag 
Strategiska likheter och skillnader. 
Samtliga företag har infört lean production. Företag ett har flyttat ut en stor del av sin 
tillverkning till Litauen och fortsatt produktionsutveckling kommer att ske i utlandet, på 
hemmaplan kommer företaget främst att fungera som ett logistikcenter. Trots att företag ett 
har flyttat ut stora delar av sin produktion har deras vinster inte fortsatt öka, faktum är att 
rörelseresultatet för året 2005 var sämre än det för år 2004. Detta ger stöd för den tesen som 
Bengtsson et al. hävdar nämligen att en utflyttning av produktionen i säg oftast inte leder till 
en ökad lönsamhet. 
Företag ett ser stora möjligheter i att köpa upp mindre företag i dess närhet i samma bransch 
för att öka riskspridningen. Företag två har som mål att hitta kunder som de kan utveckla nya 
produkter tillsammans med. Företag tre är främst underleverantör av enstycksprodukter och 
de tar fram prototyper till andra företag. Företag två och tre har idag ett externt samarbete 
tillsammans med andra tillverkare och företag ett planerar att i framtiden köpa in andra 
mindre företag för att sprida riskerna och för att få ett ökat produktsortiment. Bengtsson et. al. 
(2005) har kommit fram till att ett sådant externt samarbete som företag två och tre har och 
företag ett efterstävar tillsammans med en egen produktion leder till ökade vinster och en 
förbättrad produktion. Om inte ett företag gör några interna satsningar leder inte ett externt 
samarbete heller till några fördelar. 
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Företag ett har en hög automatiseringsgrad i den utflyttade produktionen, företag två har en 
relativt hög automatiseringsgrad i sin produktion medan företag tre ej kan automatisera sin 
verksamhet i någon större utsträckning. Däremot tar både företag två och tre tillvara på sina 
och även till viss del företag ett tillvara på sina medarbetares kompetens på ett bra sätt, detta 
yttrar sig i att de anställda har mycket att säga till om när det gäller produktionens 
uppläggning, investeringar i nya maskiner m.m. Denton (2003) konstaterade redan 1992 att 
individens kunskap var en nyckelfaktor för att åstadkomma en ökad organisatorisk effektivitet 
som också kunde leda till ett konkurrensmässigt försprång. Ottosson (1996) konstaterade att 
uppmuntran för företagsledningen till de anställda leder till en mer engagerad medarbetare, 
om denna uppmuntran uteblir minskar engagemanget för verksamheten. Dessa tre företag 
begagnar sig av denna devisen i en större eller mindre utsträckning men jämfört med de andra 
företagen i undersökningen har metallföretagen kommit klart längst. Företag två och tillviss 
del företag tre verkar även jobba efter Ottossons (1996) devis om hur man vidareutvecklar 
produkter och produktinnovationer dvs. att brukaren behov sätts i centrum och att man måste 
ha fokus på huvudkravet för produkten.  Företag två försöker även att vidareutveckla de 
produkter som blir framtagna tillsammans med andra företag vilket leder oss in på 
strategiimplementering genom samarbete. Varken företag två eller tre upplever att de har 
någon större internationell konkurrens medan företag ett agerar på en stor konkurrensutsatt 
marknad. Vi upplever dock att samtliga tre företag är ajour med vad som händer i deras 
omvärld. 
 
Kunskapsmässiga likheter och skillnader. 
Samtliga företag satsar mycket tid och resurser för att utbilda sin personal. Företag ett anser 
att det i Sverige kommer att behövs en �supermänniska� som måste klara av flera 
komplicerade arbetsuppgifter, något liknande ger företag två uttryck för då de anser att 
skillnaden mellan att vara kollektivare och tjänsteman kommer att suddas ut då fler 
arbetsuppgifter från båda hållen kommer att krävas av morgondagens arbetare. I företag tre 
har arbetsinnehållet för de anställda utökats inom vissa områden i produktionen. Företag ett 
tror, till skillnader mot de övriga två, att alla enkla jobb kommer att försvinna från 
produktionen i Sverige. Göransson (1993) menar på att organisationsförändringar kan leda till 
avsked, nyanställning, mindre med resurser eller mer med resurser m.m. detta kan då få 
attityder och känslor att växa hos de anställda. Det är viktigt att alla på företaget är positiva 
till utveckling men samtidigt vill man känna tryggheten att man har ett arbete att gå till. De tre 
metall företagen har tillsammans med plast ett kommit längst i lean production men de 
förändringar som genomförts har skett i små steg och de har hela tiden hållit personalen ajour 
med vad som kommer att ske vilket har lett till att personalen varit positivt inställda till de 
förändringar som gjorts. Lundberg & Tell (1994) anser att organisationen ska uppmärksamma 
den enskilde individen för att öka medvetenheten om vad som händer på företaget och i 
företagets omvärld. På så vis kan också företaget ställa högre krav på den enskilde individen 
och detta anser vi att vi fann belägg för på de tre metallföretagen. 
Vi kan även konstatera att samtliga tre företag anser att de svenska arbetsrelaterade lagarna 
gör det svårt att driva ett företag. 
 
Likheter mellan respektive klassindelning 
Likheter grupp ett företag 
Samtliga företag är aktiva när det gäller att ta till sig nya intryck från dess omvärld och 
implementera dessa kunskaper i företaget.  
Företagen i gupp ett är större än de övriga företagen i undersökningen inom respektive 
bransch. 
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I jämförelse med grupp tre företagen så präglas grupp ett företagen av mer långsiktiga mål 
och visioner dock med undantag av metallföretagen där alla har en långsiktig strategi. 
 
Likheter grupp två företag 
Den påtagliga likheten som finns mellan de olika klass två företagen är att inget av företagen 
är någon utpräglad underleverantör. I övrigt kunde vi inte finna några direkta likheter som 
särskiljer dessa från de övriga grupperna. 
 
Likheter grupp tre företag 
Samtliga företag utmärks av ett långtgående rationaliseringstänkande men att de ännu inte 
befinner sig där de vill vara. 
Samtliga tre företag kör förhållandevis korta serier mot kund. 
Dessa tre företag har också de minst långtgående visionerna av de olika företagen inom 
respektive bransch. 
 
6.1 Sammanfattning analys 
De företag som är mest konkurrensutsatt är de som har en kostnadsledande strategiinriktning. 
De företag som tillverkar egna produkter utan att vara ett led i leverantörskedjan klara sig 
bättre än de företag som verkar som underleverantörer. Företagen i Gnosjöregionen (dvs. 
företagen i vår undersökning) har fortfarande fokus på och tilltro till den implicita (tysta 
kunskapen). De två företag som skiljer ut sig från detta påstående är de två företag som har en 
kostnadsledande strategiinriktning. Metallföretagen är de som är mest angelägna på att satsa 
resurser på utbildning och utveckling av sin personal. Metallföretagen är de som har kommit 
längst med hänseende på lean production och rationaliseringstänkande och träföretagen är de 
som i detta avseende ligger längst bak. Företagen med en egen tillverkning av slutprodukter 
har bättre kontroll och kunskap om vad som händer i deras omgivning. Plastföretagen präglas 
mer av kortsiktigt tänkande än de övriga branscherna. Ett flertal av företagen anser att det är 
svårt att rekrytera kompetent personal till företagen. Den formella utbildningsnivån på 
företagen i vår undersökning är förhållandevis låg. Den informella kunskapen på företagen är 
dock hög. Ett flertal av företagen i vår undersökning anser att det är svårt att rekrytera 
personal med färdiga formella kunskaper. De flesta företagen använder sig främst av den tysta 
kunskapsöverföringen och införandet av lean production är ett hjälpmedel till att formalisera 
denna tysta kunskap. 
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7. Diskussion  
De företag som vi har undersökt har i störst utsträckning fortfarande sitt kunskapsfokus kring 
den informella kunskapen. Denna kunskapsform har länge varit den dominerande i 
Gnosjöregionen och så länge företagen har en strategi som är inriktad mot specialisering 
genom fokusering eller differentiering verkar det vara tillräckligt för att företagen skall vara 
konkurrenskraftiga. Detta visar att det fortfarande finns livskraftiga företag i bygden och att 
det fortfarande finns möjligheter för de entreprenörer och det entreprenörskap som blivit ett 
signum för Gnosjöregionen. Om företaget hittar/utvecklar en produkt som står ut från den 
stora massan finns det goda möjligheter att driva företaget framåt. Ett företag som saknar 
visioner och mål och som inte har någon uttalad affärsidé kommer förmodligen inte att skapa 
några nya produkter, de företag som vi undersökte hade i de flesta fall både klara visioner och 
mål men det saknades i de flesta fallen en grogrund för ett innovativt klimat. Ett företag med 
tydliga mål som är klart uttalade och som delas av dem som ingår i organisationen kommer 
lättare att skapa förutsättningar för ett innovativt klimat och en innovativ kultur. De flesta 
visioner fokuserar på, för företaget, utanförliggande faktorer men Peter Senge menar att när 
dessa mål är uppnådda är det lätt att man övergår till en defensiv strategi. En inomliggande 
vision som att skapa en ny produkt, att ta en befintlig produkt till en ny nivå eller att sätta en 
ny och högre standard för kundtillfredsställelse kan ge upphov till en ny nivå av kreativitet 
och uppfinningsrikedom (Pugh, 1997).  
Om företagen däremot har valt en strategi som är inriktad mot att vara kostnadsledande blir 
fokus kring den formella kunskapen av större vikt. En orsak till detta kan vara att företagen 
som har en kostnadsledande strategi är mer konkurrensutsatta än övriga företag. Oavsett var 
fokus ligger kring kunskap och kunskapssyn så får inte företagen bortse från vikten av den 
formella kunskapen. Som vi tidigare nämnt konstaterar Backlund et al. (2001) att det formella 
lärandet är en viktig ingrediens för att underlätta för det informella lärandet i det dagliga 
arbetet. 
Den hårda konkurrens som dagens organisationer utsätts för, i och med den globala 
utvecklingen, kräver en större medvetenhet om vad som sker i organisationens omgivning. 
Företagen måste anpassa sig till den nya verkligheten där det finns ett effektivitets- och 
rationaliseringstänkande, detta medför att organisationerna måste ha tillgång till de kunskaper 
som krävs för att hantera den uppkomna situationen på bästa sätt. De situationer vi avser är 
organisationsförändringar, inköp, försäljning, marknadsföring, förändrade roller och 
arbetsbeskrivningar m.m. Istället för att utlokalisera sin verksamhet och satsa på outsourcing 
och kortsiktiga vinster bör företagen försöka skapa ett klimat som gynnar produktutveckling 
och innovationer. Att flytta ut produktion av komplexa produkter utan att flytta med 
konstruktion hämmar produktionsutveckling och lönsamhet. Om beslut tas att flytta ut 
produktion bör även konstruktionsansvaret flyttas med. Detta tyder på att det finns starka 
samband mellan produktion och konstruktion och att dessa bör vara integrerade Bengtsson et 
al. (2005). Vidare menar Bengtsson et al att företag som satsar på egen produktionsutveckling 
i samarbete med leverantörer är de som visar den bästa utvecklingsförmågan och 
innovationsförmågan och en ökad effektivisering tillsammans med tidigare nämnda satsningar 
bör leda till att löneaspekterna blir av mindre betydelse. En ytterligare orsak som nämns för 
att inte flytta ut verksamhet om man har avancerad tillverkning är att den kvalificerade 
arbetskraften även i låglöneländer snabbt blir dyrare. Om man vill ha garanterade låga löner 
måste företagen ständigt vara beredda att flytta sin verksamhet. En annan sak som nämns är 
att avancerad utrustning är lika kostsam utomlands som i Sverige Bengtsson et al. (2005). 
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Vi anser att den enskilde individen får en allt viktigare roll i dagens organisationer. Den 
enskilde individen ska bli en slags �supermänniska� som ska kunna klara flera olika roller och 
arbetsuppgifter. I morgondagens samhälle kommer den enskilde individen inte att vara 
�kollektivare� eller tjänsteman utan en integrering av de båda rollerna. För att lyckas med 
detta behövs en fungerande organisation och kultur som stödjer denna utveckling i form av 
öppenhet, samarbete, flexibilitet, ansvarstagande och delegering. Det krävs ett aktivt, 
stödjande ledarskap för att skapa de rätta förutsättningar för att få den enskilde individen att 
axla denna roll. Vi har tidigare nämnt Ohlssons fyra �f�. Ohlsson menar att det krävs en 
faktakunskap (formell kunskap) för att kunna uppnå förståelse kring ett ämne, förståelsen 
handlar om att tolka den formella faktakunskapen. Den tredje nivån handlar om att kunna 
tillämpa de färdigheter som man tillgodogjort sig. När en individ har uppnått den fjärde nivån, 
fantasin, kan individen utveckla nytänkande och på så sätt bidra med innovativa lösningar och 
tankar kring problem på företaget denna kunskap som individen då kan bidra med är informell 
(tyst) kunskap som om den artikuleras och formaliseras bidrar till organisationens lärande. 
Det vi kan se i vår undersökning pekar på att en del av företagen har förstått vikten av att ha 
en kompetent och kunnig personalstyrka. Ett första steg för att skapa denna organisation kan 
vara att införa �lean production� kombinerat med �det goda arbetet�. För att lyckas med lean 
krävs ett stödjande ledarskap och en kultur som välkomnar öppenhet och initiativförmåga. 
Lyckas man inför lean production har man tagit det första steget mot en lärande organisation 
som sätter kunskap och kunskapsutveckling i centrum. En lärande organisation är en proaktiv 
organisation som hela tiden håller sig ajour med sin omgivning och därigenom slipper göra 
stora radikala förändringar. Den lärande organisationen fokusera på vikten av en delad vision 
av alla individer inom organisationen, en kultur som uppmuntrar istället för fördömer och 
uppmuntrar samarbete mellan olika grupper. Den lärande organisationen präglas av 
flexibilitet, en lärande strategi, implementerad av och stödd av företagsledningen, och 
framförallt en kunskapsskapande kultur som berör samtliga inom organisationen. Lärandet 
blir en central del för alla medlemmar i organisationen som präglar det dagliga arbetet. Detta 
sammantaget gör att den enskilde individen och dennes roll ständigt måste vara i fokus. 
 
8. Avslutning 
Vi tycker att det varit roligt och intressant att göra denna c- uppsats. Det gav oss mycket. Vi 
hoppas att detta arbete kan ge en viss vägledning för hur morgondagens likväl som dagens 
organisation kan och bör utformas. Vi hoppas också att våra tankar och idéer tas emot på ett 
positivt och öppet sätt. 
 
Det hade varit intressant att utföra en mer fördjupande och bred undersökning inom detta 
område som vi valt att undersöka, exempelvis genom en kvantitativ undersökning där fler 
personer inom de olika organisationerna får komma till tals.  
En annan tråd som vi inte kunnat undersöka men som vore intressant för fortsatta studier är 
om �Gnosjöandan� och de nätverk som verkar inom andan verkligen existerar i bygden då 
företagen i Smålandsstenar förklarade den för död. 
En ytterligare aspekt som skulle vara intressant att följa upp är om den formella 
utbildningsnivån på företagen i bygden ökar. Om så inte är fallet vore det intressant att 
undersöka varför företagen inte förlitar sig till, eller inte kan rekrytera, personal med formell 
utbildning.
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta lite om företagets historia 

2. Kan du berätta lite om din bakgrund 

3. Kan du berätta om din roll på företaget 

4. Kan du berätta lite om företagets situation i dag (strategi) 

5. Vilka yttre förhållanden tycker du påverkar företaget 

6. Vilka inre omständigheter tycker du påverkar företaget 

7. Hur ser du på den enskilde medarbetarens roll i företaget 

8. Upplever du omgivningen som stabil 

9. Var är ert företag om 10 år från nu 

10. Har ni någon strategi i förhållande till upplevt förändringstryck från omvärlden 

11. Hur införskaffas den kunskap som ni anser att ni behöver 

12. Ställer framtiden högre krav på era medarbetare med avseende på kunskap 

13. Upplever du att kunskapsbehovet har förändrats de senaste 5 åren 

14. Om ett behov av en viss kompetens uppstår som inte finns på företaget, hur går ni då 

tillväga för att möta behovet 

15. Har samgåendet i EU försvårat eller förenklat drivandet av er verksamhet 

16. Påverkar skattelagar, arbetstidslagar m.m. er verksamhet på något sätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


