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Sammanfattning 

När IT-bubblan växte så enormt under slutet av 90-talet pumpade investerare in kapital i 

företagen. Mycket av pengarna gick till enorma löner, speciellt till dem som var riktigt 

kunniga. När bubblan sedan sprack gick många företag omkull, och de som trots allt 

klarade sig fick en svidande läxa och blev tvungna att tänka mer långsiktigt.  

Med den bakgrunden tyckte vi det var intressant att se hur IT-företag gör idag för att 

behålla kompetens, utan att för den skull betala astronomiska löner. Vi fokuserar därför 

på de aspekter som i första hand inte är av monetär karaktär, såsom en hög lön, aktier 

eller optioner.  

Uppsatsen innehåller en fallstudie av Combitech. Vi har valt att göra två intervjuer, en 

intervju med en chef och en intervju med en anställd. De grundläggande frågorna handlar 

om hur man arbetar med att få IT-konsulter att trivas på jobbet och hur man arbetar med 

att vara ett attraktivt företag på arbetsmarknaden. Combitech var ett mycket bra företag att 

genomföra studien på. Det beror till stor del på att Combitech har en platt organisation 

där konsulterna är sina egna chefer, vilket medför en stor frihet och därtill mycket eget 

ansvar. Kombinationen av att cheferna har en mer stödjande roll och IT-konsulternas fria 

arbetssätt ger grund till innovation och fritt tänkande, där IT-konsulterna får använda sin 

kompetens till fullo. Det ger också utbildningsperspektivet ett nytt djup. 

Studien visar att det finns företag som arbetar mycket målmedvetet med att vara en 

attraktiv arbetsgivare för arbetssökande, utan att för den skull göra sig känd för att betala 

enorma löner. Combitech visade sig vara ett gott exempel på ett företag som arbetar aktivt 

och metodiskt med personalutveckling i den form vi avsåg att studera.  
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Förord 

Denna studie genomfördes som en C-uppsats under våren 2007. Vi vill rikta ett speciellt 

tack till Niclas Fock och Joachim Gärdin på Combitech i Linköping för två mycket 

intressanta och givande möten. Vi vill även tacka vår handledare Hans Holmgren för sitt 

tålamod och sin kloka rådgivning under arbetet med uppsatsen. Det har varit mycket 

berikande och väldigt roligt att besöka Combitech och skriva uppsatsen.  

Trevlig läsning! 

 

Linköping 1 juni 2007 

 

Petrus Edvardsson  Anders Weinoff 
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 Uppsatsens disposition 

Här följer en sammanfattning av hur vi har lagt upp rapporten för att lättare kunna ge dig 

som läsare en bild över hur arbetet är disponerat och hur du ska hitta det du söker.  

Kapitel 1 – Inledning  

I inledningen förklarar vi bakgrunden till vår uppsats samt vår egen utgångspunkt i 

arbetet. Vi skriver också om vår frågeställning och formulerar den. För att förtydliga 

frågeställningen skriver vi om vårt kunskapsbehov, vad vi alltså behöver få reda på för att 

få svar på frågeställningen. Dessutom avgränsar vi oss från de saker vi inte kommer att ta 

upp i rapporten.  

Kapitel 2 – Metod  

Metodkapitlet innehåller redogörelse för hur vi tänkt lägga upp arbetet med rapporten. 

Hur vi formulerar vissa saker, vad vi menar med olika begrepp och hur vi utformat vår 

metod.  

Kapitel 3 – Teori  

I teoridelen har vi valt att ta upp de mer allmänna tankegångarna som finns kring det som 

kallas humankapital och personalvård. För att få teori som blir mer precist inriktad mot 

vår studie har vi tagit upp några undersökningar som gjorts, både i Sverige och utomlands. 
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Dessa tar mer specifikt upp frågorna kring varför man trivs på jobbet och vad man som 

arbetsgivare kan göra för att få personalen att trivas.  

Kapitel 4 – Empiri  

Här följer först en kort presentation av de två personer vi intervjuat. Efter det kommer en 

sammanställning av vad de sagt. Svaren från chefen respektive den anställde är 

sammanvävda för att lättare ge läsaren en bild av hur svaren stämmer överens. 

Intervjuerna är alltså inte gjorda samtidigt. De har dessutom inte utgått från samma frågor, 

eftersom intervjupersonerna har två olika perspektiv. 

Kapitel 5 – Analys 

I analysdelen väver vi samman empiri med teori och jämför deras likheter och olikheter 

samt deras betydelse. Den börjar med två övergripande ämnen, kulturen och 

organisationen. Efter det analyserar vi några intressanta ämnen utifrån grundindelningen 

vi gjorde i inledningen, först systematiska belöningar och sedan sociala belöningar. Vi 

avslutar sist med en begreppsgraf som förklarar hur vi ser sambanden mellan olika 

begrepp.  

Kapitel 6 – Diskussion och slutsats 

I sista kapitlet sammanfattar vi vad vi kommit fram till och vilka upptäckter vi gjort. Vi 

diskuterar också lite om hur vår egen bild av fenomenen har förändrats under arbetets 

gång.  
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Kapitel 1 – Inledning 

I inledningen förklarar vi bakgrunden till vår uppsats samt vår egen utgångspunkt i 

arbetet. Vi skriver också om vår frågeställning och formulerar den. För att förtydliga 

frågeställningen skriver vi om vårt kunskapsbehov, vad vi alltså behöver få reda på för att 

få svar på frågeställningen. Dessutom avgränsar vi oss från de saker vi inte kommer att ta 

upp i rapporten.  

Bakgrund 

Under IT-boomen i slutet av 90-talet kunde man se att det personliga kunnandet och 

kompetensen var väldigt viktig för företagen som ville vara heta på marknaden. En stor 

bakomliggande orsak till IT-boomen var börsen, där de hetaste IT-aktierna kunde öka 

hur mycket som helst bara över en dag (Lindstedt, 2001). Detta i sin tur drev upp lönerna 

enormt mycket för dem som hade spetskompetens, ofta kallade IT-konsulter. Det gjorde 

också att många IT-konsulter ofta bytte arbetsgivare, ibland med konsekvensen att det 

gamla företaget tappade nästan all kompetens med en person. En anställning som varade 

tre månader var inte helt ovanligt. Det var en enorm fokusering på ”den nya ekonomin”, 

så till den milda grad att investerare struntade i hur företagens ekonomi eller orderingång 

såg ut om de bara hade stora visioner (Lindstedt, 2001). När de uppblåsta börskurserna 

började falla drog det med sig alla de stora IT-företagen neråt. Många av de gick omkull 

och flesta investerare fick en svidande läxa (Agerman, 2002). Flera av dem bytte faktiskt 

namn på företagen för att slippa det skamfilade rykte man fått.  

I och med kraschen fick kunskap och lönesättningar en ny, mer jordnära betydelse. De 

företag som under IT-boomen trots allt hade tänkt långsiktigt och varit försiktiga med 

pengarna klarade sig och stod som vinnare när även de största företagen hade fallit.  

Vår förförståelse 

Det vi tycker har varit mycket intressant med det systemvetenskapliga programmet är den 

verksamhetsinriktning som varit. Att få utbildning i hur organisationer fungerar, hur 

människor reagerar och hur IT kan vara ett stöd i den dagliga verksamheten anser vi är 

en mycket central och intressant aspekt. En annan mycket intressant vinkling är också att 

se hur dessa människor tas om hand på ett IT-företag och motiveras att prestera 
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maximalt. Att se hur man tar hand om de personer som är avgörande för verksamheten 

utan att för den skull enbart tala i monetära termer. Därför anser vi att vår frågeställning 

är intressant och beaktansvärd med tanke på hur konjunkturen för IT-företagen ser ut 

idag. Vi var själva med under början av tjugohundratalet när IT-boomen var som hetast. 

Man såg hur ens arbetskollegor kom och gick, ibland med enbart några månaders 

mellanrum. Lönen och företagens förmåner var till stor del drivkraften till den turbulenta 

marknaden. Även börskurserna bidrog till stor del (Edling, 2001).  

Efter IT-kraschen figurerade ord som ”det här kommer aldrig att hända igen”, men nu ca 

sex år senare så är många IT-företag på fötter igen och riskkapitalet verkar flöda som 

aldrig förr. Vår stora undran är om IT-företagen har lärt sig av den tidigare läxan och 

istället använder sig av andra metoder och idéer för att få behålla sin värdefulla personal i 

företaget. Det kommer ju i längden påverka oss, eftersom många av oss kommer att 

arbeta som IT-konsulter någon gång i framtiden. 

 

Frågeställning 

Det verkar som om dagens IT-företag upplever en liknande trend som under IT-

boomens dagar, om än betydligt mindre. Frågan är dock hur företagen förvaltar sin 

kompetens och sina lönesättningar för att inte samma problematiska uppåtkarusell ska 

börja om igen. För att ett företag ska må bra borde det finnas andra ingredienser som gör 

att personer vill stanna kvar i företaget, förutom en hög lön. Detta är förstås väldigt 

intressant för alla som läser en systemvetenskaplig utbildning, eftersom många av oss 

kommer bli både IT-konsulter och chefer.  

Vi har valt att fokusera på begreppet ”specialistkunskap”, för att förtydliga att det inte 

gäller vilka anställda som helst. Det innebär alltså att vi fokuserar på de personer inom ett 

IT-företag som har en avgörande kunskap för att företaget ska kunna vara 

konkurrenskraftigt. I ett IT-företag ser vi just IT-konsulterna som dessa nyckelpersoner.  

Vår huvudsakliga frågeställning blir därmed:  

Hur tar man tillvara på, och utvecklar, specialistkunskapen i ett IT-företag? 
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Syfte 

Det vi vill ta reda på är vilken typ av tankegång ett IT-företag har för att behålla sina IT-

konsulter i företaget. Vi utgår från att man har en liknande personalvårdande tanke för 

alla sina anställda, men vi kommer att fokusera mer på de mer specifika tankarna och 

åtgärder man har för att behålla just IT-konsulterna. Vi vill dock ha en kunskap som är 

mer övergripande för hela företaget, alltså mer om vad man har för policys och hur man 

tänker kring saken. För att få en bredare bild kommer vi även att intervjua en anställd IT-

konsult på samma företag. Detta för att också få en mer personlig bild av hur det är att 

vara en del av det som företaget presenterar.  

Målgrupp 

Rapporten är i första hand skriven för våra medstudenter som efter utbildningen kanske 

ska ut och arbeta på IT-företag. Tanken är att dessa ska kunna läsa om exempel på hur 

man kan komma att bli omhändertagen om man väljer att börja arbeta som IT-konsult. 

Rapporten är också tänkt att kunna intressera dem som arbetar med personalfrågor på 

IT-företag. Kanske också någon som forskar i ämnet kan vara intresserad av att läsa om 

en studie som denna. 

Avgränsning 

I vår undersökning om vilka faktorer som gör att de anställda IT-konsulterna trivs 

kommer vi inte ta upp följande aspekter:  

• Utformningen av arbetsmiljön. Det skulle vara ett alldeles för stort område att ta 

upp, och för oss oerfarna väldigt svårt att konkretisera.  

• Den ekonomiska aspekten. Vi kommer inte att se på viket sätt en god konsultvård 

påverkar ekonomin, annat än i teorin.  

Begreppslista 

Begreppsdefinitionerna är hämtade från Wikipedia (2007). 

Humankapital Den värdefullaste tillgången i kunskapsföretaget är därför det 

som kallas humankapital, det vill säga de mänskliga resurserna 

i form av individernas förmåga, kunskap, skicklighet och 



Linköpings universitet C-uppsat s  Petrus Edvardsson 
SVP3  Anders Weinoff 

 12     

erfarenhet. (Edvinsson & Malone, 1997) (Wikipedia, 2007, 

sökord <kunskapsföretag>). 

Kunskapsföretag Det som utmärker kunskapsföretag är att produktionen är 

icke standardiserad, kreativ, individberoende och komplext 

problemlösande. (Sveiby och Risling, 1987) Därmed skiljer sig 

kunskapsföretag från andra tjänsteföretag och industriföretag 

där verksamheten kan standardiseras. (Wikipedia, 2007, 

sökord <kunskapsföretag>). 

Management Management, företagsledning, inom både den privata och den 

offentliga sektorn. Direktöversatt betyder det närmast 

hantering. (Wikipedia, 2007, sökord <management>). 

Realkapital Realkapital är t.ex. byggnader, maskiner, redskap och 

transportmedel. (Wikipedia, 2007, sökord <realkapital>). 



Linköpings universitet C-uppsat s  Petrus Edvardsson 
SVP3  Anders Weinoff 

 13     

Kapitel 2 – Metod 

Metodkapitlet innehåller redogörelse för hur vi tänkt lägga upp arbetet med rapporten. 

Hur vi formulerar vissa saker, vad vi menar med olika begrepp och hur vi utformat vår 

metod.  

Positivism 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, den vill tro på den absoluta kunskapen. 

Den som först präglades av ordet ”Positivism” är den franske sociologen Auguste Comte 

(1798-1857), som ville bygga en positiv, dvs. säker kunskap. Lösningen var att genom att 

rensa bort allt som man tror kan vara sant men inte varit riktigt säker på att det är sant. 

Kvar blir då en kärna av säker kunskap som man kan använda för att bygga upp all 

vetenskap med. All ”kunskap” som kunde hämtas genom spekulation, heliga skrifter m.fl. 

ansågs vara helt värdelös kunskap och skulle därmed inte användas. Lundahl, Skärvad 

(1999) skriver att dessa typer av ”kunskapskällor” kallas för metafysik. Vidare skriver 

Lundahl & Skärvad (1999) att de metafysiska källorna inte går att vare sig verifiera eller 

falsifiera med observationer och empiriska erfarenheter. Enligt Thurén (2004) skriver 

den skotske filosofen David Hume att vi människor har endast två källor att hämta 

kunskap ifrån. Det är antingen med hjälp av iakttagning, alltså den information vi skaffar 

med våra sinnen eller med hjälp av det vi kan räkna ut med vår logik. Man får alltså inte 

tro på det man ser och hör utan det skall bevisas innan framförd ”fakta” kan bli sann. En 

sann positivist anser att det han presenterar, som då är nya rön om något, är sant på grund 

av att bevislig fakta visat att det är sant. Däremot så finns det en möjlighet att han kan ha 

fel. Men om han har fel så måste det kunna motbevisas. 

De huvudteser som finns inom positivismen är: (Lundahl & Skärvad, 1999) 

• Samhällsvetenskapen skall ta avstånd ifrån all metafysisk spekulation, dvs. allt 

som inte är verkligt och iakttagbart. Endast det som går att iaktta är och bör vara 

objekt för vetenskapen. Vetenskapliga utsagor måste kunna verifieras med 

empiriska data. 

• Allt vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas efter en och samma metod, ”den 

enhetliga vetenskapliga metoden”. 
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• Vetenskapens mål är att förklara, dvs. att söka orsak-verkan-samband. 

• Generaliserbara kausalitetssamband, dvs. lagbundenheter, är ett viktigt mål 

inom samhällsvetenskapen. 

• Åtskillnad mellan fakta och värderingar kan och måste göras. 

Hermeneutik 

Den alternativa forskningsansatsen till positivismen är hermeneutiken, den är mer 

heterogen och svårtolkad än positivismen. Huvudsyftet här är att tolka och förstå. 

Hermeneutiken används ofta som samlingsbegrepp för denna typ av forskningsideal och 

ligger till grund för den kvalitativa metodteorin. Forskningsidealet behandlar exempelvis 

den avgörande skillnaden mellan fysiska och sociala fenomen. Alla typer av fenomen kan 

tolkas och tydas av människan – dessa har en innebörd eller en mening. Att forska om 

sociala fenomen handlar till exempel om att förstå betydelser. Målet med forskningen är 

därmed att tolka och förstå hur andra människor upplever olika typer av situationer och 

vad dessa situationer har för betydelse inför de beslut och handlingar som sedan tas. 

Enskilda fenomen kan endast förstås genom att vara insatt i det speciella sammanhang i 

vilket fenomen ingår i. Därmed så behöver man med andra ord även ha en helhetssyn 

över det område där fenomenet upplevs. Även perspektivet mot fenomenet och vem det 

är som gör tolkningen är av betydelse (Lundahl & Skärvad, 1999). Man kan nog säga att 

det hermeneutiska fungerar bättre på det filosofiska planet eftersom de anser att det inte 

finns någon absolut sanning. Det handlar mer om metoder för förståelse och tolkning, 

men också om beskrivningen av själva förståelsen och dess villkor.  

Induktion 

Induktion innebär att man utifrån empirisk fakta drar allmänna och generella slutsatser. 

Man ställer en fråga - en premiss och får ett svar - en slutsats. Induktionen förutsätter 

kvantifiering och går till på följande sätt:  

Premiss: Vid vår opinionsundersökning förklarade en klar majoritet av de personer vi 

frågande att det skulle rösta på X-partiet i valet om en månad.  

Slutsats: Alltså kommer X-partiet att vinna valet.  
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Det som är viktigt att slå fast är att aldrig vara hundraprocentig säker på en induktiv 

slutledning, eftersom den bygger på empiriskt material som sällan utgör en fullständig 

uppräkning (Thurén, 2004). 

Deduktion 

Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är 

logiskt sammanhängande. Ett exempel på deduktion kan se ut så här:  

Premiss: Alla människor är dödliga 

Premiss: Jag är en människa 

Slutsats: Alltså är jag dödlig.  

Deduktionen behöver inte nödvändigtvis vara sann i den meningen att den stämmer 

överens med verkligheten. En av de två premisserna kan vara felaktiga men det betyder 

inte att deduktionens giltighet är falsk. Exempelvis:  

Premiss: Alla människor har fyra armar 

Premiss: Jag är en människa 

Slutsats: Alltså har jag fyra armar.  

I fallet ovan så är deduktionens giltighet sann men en av premisserna stämmer inte med 

verkligheten (Thurén, 2004).  

Angreppssätt 

Vi har valt ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi anser att frågan vi ställt inte har något 

definitivt svar. Det handlar mer om att få en större förståelse hur tankegångarna på ett IT-

företag är och hur vi som utomstående uppfattar att det ser ut. Bilden som kommer att 

målas upp är inte någon allmängiltig sanning eller något bevis för hur det ser ut i 

allmänhet, som snarare är positivismens ideal.  

Metodutformning 

Den metodutformning vi kommer att välja till vår uppsats blir i form av intervjuer med 

personer på ett IT-företag. Vi vill intervjua en personalchef eller mellanchef och en 

anställd IT-konsult. För att inte färga personernas bild för mycket har vi valt att ställa ett 
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fåtal större, mer allmänna, frågor. Vi hoppas då att personerna, som Repstad (1999) 

påstår, kan tala mer fritt och att vi därmed får med mer än om vi skulle ha ställt mer 

specifika frågor. Men för att kunna styra intervjun har vi skrivit några intervjufrågor som vi 

utgår från och försöker hålla oss kring. Om intervjupersonen inte riktigt ger svar på 

frågorna ställer vi följdfrågor så att det blir tydligare vad vi vill ha svar på. Efter intervjun 

kommer vi att analysera svaren och jämföra med vad teorin har att säga om saken. 

Frågorna vi kommer att hålla oss till är specificerade nedan.  

Intervjufrågor 

Eftersom vi valt den friare formen av intervju är våra frågor av en mer allmän karaktär. 

Man kan säga att det snarare är de frågor som vi skulle vilja ha fått svar på när vi lämnat 

intervjuerna. För intervjun med den personalansvarige var dessa frågor följande: 

• Vilken tankegång har företaget kring personalvård och belöning? 

• Hur får man personer med stora specialistkunskaper att stanna på företaget? 

• Finns det någon speciell tankegång för anställda som är IT-konsulter? 

• Hur ser företagets bonusprogram för anställda ut? 

• Hur gör man rent praktiskt för att anställda ska trivas? 

För intervjun med den anställde var dessa frågor förstås lite mer personligt riktade, 

eftersom de syftade till att ge oss en bild av hur man som anställd tänker och tycker i 

frågorna kring personalvård på ett IT-företag. Frågorna var dessa: 

• Varför valde du att arbeta på just det här företaget? 

• Hur togs du omhand när du kom till företaget? 

• Får du någon vidareutbildning? 

• Vad får dig att trivas? 

• Vad skulle kunna få dig att byta jobb? 

Val av företag 

Eftersom hela uppsatsen går ut på att se hur man gör på ett IT-företag måste företaget vi 

väljer vara ett med en tydlig IT-profil, och helst ett renodlat konsultföretag. I samtal med 

Hans Holmgren, vår handledare kom det fram flera olika förslag. Bland förslagen som 
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föreslogs tyckte vi Combitech verkade mest intressant. Dels för att de enligt Hans arbetar 

väldigt metodinriktat och medvetet med kunskapsutveckling och personalutveckling över 

lag. Vi kollade också själva runt på flera olika företags hemsidor för att skapa oss en bild 

av hur de arbetar med dessa frågor. När vi kollat runt tyckte vi Combitech verkade ännu 

mer intressant och spännande än tidigare. Hans Holmgren föreslog att vi skulle tala med 

Niclas Fock, en tidigare student från universitetet som nu arbetar som personalansvarig på 

Combitech. Efter några samtal med ansvariga på Combitech kom vi fram till samma 

slutsats, Niclas är personen vi ska tala med.  

Senare under arbetet träffade vi Joachim Gärdin. Han arbetar som IT-konsult på 

Combitech och har tidigare gått systemvetenskapliga programmet på Linköpings 

universitet. Vi valde att göra en intervju med honom för att få en bredare bild, precis som 

vi tidigare efterlyst.  

Metodkritik 

Nackdelen med att göra en lite större intervju med bara ett fåtal personer är förstås att 

man bara får en begränsad syn på frågorna man ställer. Men man kan också se vissa 

fördelar, som att personerna man intervjuar verkligen får tillfälle att säga vad de tycker 

samt ge en så bra och omfattande bild av sin verklighet som det går. Repstad (1999) säger 

att det är viktigt att den man intervjuar känner sig ”hemma” och bekväm. Helst ska 

intervjun göras på dennes arbetsplats, vilket vi gjort i ett av fallen. Vi använde oss av en 

diktafon för att dokumentera intervjun, eftersom det enligt Repstad (1999), är det bästa 

sättet att få ner allt som sägs utan att själv behöva vara upptagen med att anteckna under 

intervjun. Det som dock kan vara en nackdel enligt Repstad (1999) är om personen man 

intervjuar blir obekväm med att få sin röst inspelad. Därför frågade vi både Niclas Fock 

och Joachim Gärdin i förväg om det gick bra att spela in. Båda svarade mycket 

övertygande att det gick alldeles utmärkt, och även under intervjuerna såg vi inga tecken 

på att de kände sig besvärade av att bli inspelade. 

Tillvägagångssätt 

För att få en grundläggande förståelse i ämnet har vi läst ett antal böcker och artiklar som 

berör personalvård, kunskapsföretag och hur man behåller kompetensen inom ett IT-

företaget. Vi har till stor del läst och begrundat denna litteratur på universitetet i 
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Linköping på grund av närheten till tillhörande bibliotek och för att det varit en naturlig 

samlingsplats för oss båda. Denna litteratur ligger till grund för vår teoretiska referensram. 

Vi har därtill undersökt vad tidigare uppsatser i ämnet har kommit fram till. För att få 

primärdata har vi besökt Combitech i Linköping och intervjuat divisionschef Niclas Fock 

som har en god insyn i företagets personalfrågor och bonussystem. Intervjun utfördes den 

2 maj 2007. Vi har även intervjuat en anställd IT-konsult på Combitech. Han heter 

Joachim Gärdin och intervjuades 8 maj 2007. I empirikapitlet har vi sammanställt 

intervjuerna i en slags berättande form. I berättelsen finns en del ordagranna citat, men 

det mesta är skrivet på ett mer lättläsligt sätt än som sades. Vi har haft ambitionen att inte 

förvränga någonting av de dem sagt, även fast vi omformulerat en del av det. För att göra 

det mer sammanhängande och lättläst har vi även strukturerat upp de olika sakerna vi 

talat om under några egensatta rubriker.  

Eftersom vår teori skall jämföras med en granskning som behandlar ett företag, så blir vår 

metodutformning snarast mest explorativ. 

Problemformulering 

För att få en bra bild av hur bonussystemet är utformat och hur man arbetar med 

belöningsfrågor till de anställda kommer vi att fokusera huvudsakligen två olika typer av 

belöningsformer. Dessa har vi döpt till systematiska respektive sociala belöningar. 

Rubrikerna har vi formulerat själva utifrån den teori som finns på området, bland annat 

det vi skrivit om under rubriken kvalitetsfaktorer i teorikapitlet.  

Systematiska belöningar 

I det vi kallar systematiska belöningar lägger vi in de belöningar som kan ses som 

kontraktsknutna eller allmängiltiga. Exempel kan vara olika typer av pensionsprogram, 

bonus, delägarskap och liknande. Andra typer av systematiska belöningar kan vara 

utnämnandet av tjänstebeteckningar eller den form av varumärkesutveckling som gör att 

personalen vill arbeta kvar. Dessa kan förstås vara outtalade på ett företag, och svåra att 

fånga upp, men vi kommer att ha dem i åtanke när vi skriver intervjufrågor och när vi 

genomför intervjuerna och senare analyserar. 
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Sociala belöningar 

Den andra kategorin belöningar kallar vi sociala belöningar. Det är de belöningar som 

inte är kontraktsbundna eller kanske ens finns nedskrivna som en självklarhet för de 

anställda. Däremot kan man som anställd se dem som outtalade självklarheter. De sociala 

belöningarna kan vara saker som uppmuntran, ryggdunkningar och liknande. Men det 

kan också vara mer organiserade saker för fler anställda, exempelvis resor, grill-

/pubkvällar och liknande.  
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Kapitel 3 – Teori 

I teoridelen har vi valt att ta upp de mer allmänna tankegångarna som finns kring det som 

kallas humankapital och personalvård. För att få teori som blir mer precist inriktad mot 

vår studie har vi tagit upp några undersökningar som gjorts, både i Sverige och utomlands. 

Dessa tar mer specifikt upp frågorna kring varför man trivs på jobbet och vad man som 

arbetsgivare kan göra för att få personalen att trivas.  

Human Resource Management  

Human Resource Management (HRM) är en fortsättning av den kända 

Hawthornestudien. Uttrycket HR myntades av Peter Drucker 1955 i boken The Practice 

of Management och innebar att man skulle se varje anställd som en resurs istället för en 

kostnad. Man ville göra varje arbetsuppgift till en utmaning som skulle motivera de 

anställda till att arbeta hängivet för att uppfylla företagets mål. Utvecklingen av HRM 

handlar delvis om personalfrågors status i organisationen. Man ville genom att betona det 

strategiska perspektivet i HRM försöka få personalfrågor att få samma status som 

exempelvis affärsstrategi. Därmed kunde de anställdas engagemang för organisationen 

påverkas på ett mer genomgripande sätt och genomgående minska fackets betydelse för 

företagets effektivitet (Zetterquist m.fl., 2005). De viktigaste kriterierna idag för att 

generera en effektiv och konkurrenskraftig verksamhet genom ett HRM-perspektiv är hur 

personalen leds, belönas, bedöms, stimuleras, utvecklas, utbildas och används (Syrén, 

1998). Även de yttre faktorer som behandlar personalens rörlighet, med andra ord in och 

ut ur företaget, är av intresse ur ett HRM-perspektiv. 

Det finns två typer av HRM, en hård och en mjuk. Den hårda som även kallas för 

Harvardkonceptet (Syrén, 1998) avser en mer strategisk HRM där personalledningen 

skall följa organisationens mål för att nå en högre effektivitet. Bakomliggande faktorer för 

denna strategi var den japanska marknaden som successivt hade tagit marknadsandelar 

inom industrisektorn. Japanerna hade använt kombinationen av höjd kvalitet och höjd 

produktivitet för att stärka sin ställning på världsmarknaden. Med ett systematiskt och 

långsiktigt tänkande hade de arbetat fram ett nytt sätt att angripa kvalitet, och därmed 

framgångsrikt kunna applicera denna tankegång inom varusektorn (Ishikawa 1985, i 

Gummesson, 1991). I den mjuka som har fått namnet Michigankonceptet skall 
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personalchefen engagera och motivera medarbetarna genom olika typer av ledningssätt 

för att skapa en effektiv organisation. Om medarbetarna är motiverade så blir företaget 

mer lönsamt (Zetterquist et al, 2005).  

Grundtanken med HRM är att ledningen och personalen skall ha så goda relationer att 

harmoni existerar på alla nivåer. Eller som Fransson & Quist, (1995) uttrycker det:  

”Människorna är objekt som måste anpassas till organisationens 

förutsättningar. Den grundläggande nyckeln är att förbättra de anställdas 

motivation och moral. När de är rätt anpassade uppstår harmoni mellan 

individen, chefen och företaget som i sin tur leder till en förbättrad 

produktivitet.”  

(Fransson & Quist om relationer i företaget) 

Total Quality Management  

TQM står för Total Quality Management och betonar grundfilosofin att kunden ständigt 

skall vara i centrum, det är den centrala tanken som hela kvalitetssynsättet är uppbyggt 

kring. Kvalitet är en subjektiv egenskap som bestäms av kundernas uppfattning. Att 

förbättra organisationens sätt att förstå och betjäna kundernas verkliga behov är det 

grundläggande syftet med TQM (Rentzhog, 1998). Företagsledningens strategi skall bidra 

till att man inom företaget alltid skall sträva mot ständiga förbättringar och bygger därmed 

på det gamla japanska tankesättet ”Kaizen”. Mer om det nedan. Ett företag får inte 

stagnera, man skall istället försöka involvera både sina leverantörer och kunder i sin 

verksamhetsprocess (Olsen, 1992). Vidare menar Olsen att ledarskap, förändring och 

organisationskultur är nyckelord för att åstadkomma tjänste- och produktkvalitet. Under 

begreppet TQM har det vuxit fram enskilda mindre omfattande strategier för 

kvalitetsutveckling. 

Kaizen  

Kaizen är det japanska ordet för ”ständiga förbättringar”. Enligt Kaizen ska företagets 

kvalitet ständigt utvecklas, underhållas och pånyttfödas. Man menar att alla medarbetare 

har möjligheten att påverka den slutliga produkten med hjälp av sina insatser (Bergman & 

Klefsjö, 1991). Enligt filosofin finns det också en medvetenhet att man måste tillfredställa 

sina kunder för att själv överleva och vara lönsam. Det är alltså de gradvisa förbättringarna 
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– som bygger på medarbetarnas engagemang och deltagande – som är grundstenarna i 

Kaizen-filosofin. 

Kvalitetscirklar 

Kvalitetscirklar, eller förbättringsteam, är grupper om 5-10 deltagare som arbetar fram 

förbättringsförslag gällande sin egen arbetsplats. Verksamheten med kvalitetscirklar 

utvecklades på 60-talet i Japan för att uppmuntra studier om kvalitetsstyrning (Bergman & 

Klefsjö, 1991). 

Quality Policy Development 

Även denna strategi har sitt ursprung i Japan. De uppsatta mål man har i företaget 

avseende förbättringar, bryts här ner i mindre delar oavsett om de är på lång eller kort sikt 

för att företagets anställda lättare skall förstå innebörden av dem. Det är här viktigt att 

samtliga processer berörs och att målen framträder tydligt för medarbetarna. Bergman & 

Klefsjö, (1991) beskriver hur företaget Florida Power & Light med denna strategi blev 

framgångsrika. Deras förbättringsmål både på medellång (5-7 år) och kort sikt (1 år) bröts 

systematiskt ner i mätbara mål för att de skulle kunna förstås av samtliga anställda. 

Business Process Reengineering 

Är ett av de senaste begreppen när det gäller kvalitetsutveckling. Här använder man sig 

mer av revolutionerade åtgärder, både vad det gäller arbetssättet och företagskulturen 

(Rentzhog, 1998). Business Process Reengineering (BPR) syftar mer direkt till att 

förändra arbetssätt och rutiner så att de blir mer effektiva. Tanken är att överge de 

grundläggande procedurerna i företaget, och ställa frågan om hur företaget skulle ha 

utformats vid en nyetablering idag (Fransson & Quist, 1995). Hammer & Champy, (1993) 

definierar BPR som: ”ett fundamentalt nytänkande och radikalt omstrukturerande av 

affärsprocesser för att uppnå dramatiska och samtida förbättringar i kritiska 

resultatfaktorer, såsom kostnad, kvalitet, service och hastighet”. Det finns dock likheter 

med TQM-filosofin. I båda fallen så fokuserar man på processerna och kunderna. Den 

stora skillnaden är att TQM behandlar de befintliga processerna, vilka ständigt skall 

förbättras medan BPR innebär en total förändring genom att byta ut de gamla 

processerna mot nya (Fransson & Quist, 1995). Med det så kan det ske mera dramatiska 

förändringar än vid TQM arbete. De nya processerna bör dock kontinuerligt bearbetas 
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Figur 1: Samspelet mellan BPR och TQM enligt Hjalber (1993). 

med hjälp av TQM (Hjalber & Kjellin, 1993 i Fransson & Quist, 1995). I diagrammet 

(figur 1) beskrivs sambandet mellan TQM och BPR. 

Allmänt om kunskapsföretag 

Kunskapens ekonomiska betydelse 

Få människor betvivlar idag betydelsen av att kunskap har en stor betydelse för nutida 

affärs- och arbetsliv. Praktiskt verksamma människor ute i organisationer som konsulter, 

ekonomijournalister och akademiker, pekar alla ut kunskap och kompetens som en 

nyckeldimension i företags- och organisationsledning (Alvesson, 2004). Den högre 

utbildningens expansion i de flesta rika länder ligger i linje med denna betoning av 

kunskap. Målsättning är genomgående att försöka ha en utbildningsgrad via universitet på 

ca 50 % av befolkningen. Fokuseringen är idag inställd på informationsintensiva industrier 

så som finansiella tjänster och logisk eller innovationsdriva industrier, såsom 

dataprogramföretag och läkemedel. Alvesson (2004) menar att man äntligen betraktar 

kunskapen och förmågan att tillämpa den, det vill säga kompetensen, som det väsentliga. 

Alvesson citerar Ekstedt, (1990): 

”kunskapen blir allt viktigare… och så småningom kommer att ta över den 

inflytelserika positionen som realkapitalet tidigare haft”.  

(Ekstedt om vikten av kunskap). 

Arbetslivet och företagsverksamheten har blivit mer kunskapseffektiva. För att kunna 

frambringa, tillämpa och utnyttja denna kunskap i produktionsprocesser krävs det nya 

typer av organisationsformer och nya typer av relationer till leverantörer och kunder. 

Företaget måste ses som ett ”kunskapssystem” (Alvesson, 2004). Med en mindre 

hierarkisk organisationsstruktur ges ett större utrymme för initiativ från kunniga anställda 
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inom företaget så att dessa ”intellektuella tillgångar” kan användas på ett effektivt sätt. 

Miles et al (1997 i Alvesson, 2004) beskriver i tre punkter utvecklingen i organisationers 

verksamheter. 

1. Organisationsmedlemmar förväntas utveckla förmågan att planera sin 

egen operationella marknadsföring och egna samarbetsprojekt. 

2. Anställda förväntas utföra entreprenörsuppgifter, det vill säga identifiera 

kunders behov och sedan finna och fokusera de resurser som krävs för att 

tillfredsställa dem. 

3. Organisationsmedlemmar har fått en större möjlighet att uppleva ett 

psykologiskt ägande av särskilda kunder, marknader, produkter, tjänster 

och så vidare. 

Miles et al (1997 i Alvesson, 2004) kallar denna tendens för den cellulära organisationen 

och menar att den inte bara tillåter den explicita know-how som cellerna har samlat till sig 

och betonat, utan också den implicita know-how som utvecklas då cellerna slår ihop sig 

för att utforma nya kundlösningar. Cellulära organisationer sägs kräva en djärv ledarvision 

och, vilket är ännu viktigare, en unik ledarprofil. Även förmågan att ge tonvikt på 

investeringar i mänskliga förmågor och förmågan att ta stora risker för att utnyttja den 

maximalt är av betydelse (Miles et al, 1997 i Alvesson, 2004). Den största utmaningen är 

enligt Miles et al (1997 i Alvesson, 2004) inte den investering som krävs för att bygga upp 

nyckelpersoner inom organisationen, trots att dessa personer inom kort kan lämna 

organisationen. Den största utmaningen är villigheten att tillåta de nivåer av självstyre som 

krävs för att utnyttja denna kompetens till fullo. 

Begreppet Image 

Den grundläggande betydelsen av ordet image är i denna kontext i ett 

företagssammanhang är den bild eller det intryck som företaget vill förmedla gentemot 

kunderna. Ett citat från Bernstein (1984 ur Alvesson, 2004) beskriver image som  

”ett intryck som skapas genom att appellera till publiken och inte genom att 

reproducera verkligheten”.  

(Bernstein om image).  
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Alvesson menar att företagsimagen spelar en allt viktigare roll hos organisationerna idag. 

Främst i det sätt på vilket klienter och andra yttre aktörer ser på organisationen, men 

också för de intryck och känslor som omfattas av de anställda (Alvesson, 2004). Idag 

menar Alvesson att ord som ”kunskap”, ”expertis” och ”problemlösning” i stor 

utsträckning blir en fråga om tro, intryck och förhandling om mening. De förväntningar, 

anseenden och den image företagen vill utvisa betyder mycket för hur 

kunskapsorganisationen skall uppfattas. Imagen blir här en viktig kvalité i frånvaron av 

påtagliga kvaliteter som är möjliga att kontrollera.  

Management och organisationsstyrning 

Vad menar man med management och vilken roll har management i ett kunskapsföretag? 

De traditionella managementfunktionerna (planering, samordning och kontroll) och 

andra allmänna drag som utmärker management är även relevanta för kunskapsföretag. 

Kunskapsföretagen som sådana är långt ifrån homogena i fråga om management och 

organisation; ändå anses managementfrågorna se annorlunda ut i kunskapsföretagen 

jämfört med i andra företag. Den grundläggande skillnaden mellan planering och 

utförande av en uppgift anses i kunskapsföretagen vara allmänt oväsentlig, och relevansen 

för en grundläggande traditionell managementmodell minskar ju mer kunskapsintensiv 

verksamheten blir (Alvesson, 2004). Det finns dock verksamheter och funktioner där 

begreppet management är belysande på ett givande sätt. Det kan bero på att 

kunskapsintensiteten, trots allt, inte alltid är så hög i en del kunskapsföretag. Därigenom 

finns det utrymme för den högsta ledningen att sätta sin prägel på organisationen. 

Styrningen är dock starkt beroende av uppgifternas art och de anställdas kvalifikationer. 

Generellt sätt är de strategiska och organisatoriska frågorna sällan särskilt framträdande i 

kunskapsföretag. Det beror på att arbetet har en sådan komplexitet att de högre cheferna 

ofta är oförmögna att förstå vad som verkligen pågår och kan därmed inte heller styra 

processen. För att vara innovativ måste hela företaget balansera mellan kraftfull 

beslutsamhet och att låta sina idéer och produkter växa fram. Problemen med 

kompetensföretag och den ”cellulära organisationen” är att de inte direkt har någon 

styrning och att organisationens medlemmar inte alltid arbetar åt samma håll. Det beror 

på att de är vana vid att handla och tänka ganska självständigt. Här är det viktigt att sätta 

upp visioner och mål som grundar sig på en filosofi som sätter investeringar i mänskliga 

resurser i fokus. Även om vissa ledningsfrågor, som strategiska beslut eller att ha kontroll 



Linköpings universitet C-uppsat s  Petrus Edvardsson 
SVP3  Anders Weinoff 

 27     

över sin personal är mindre relevanta för chefer i kunskapsföretag så finns det andra 

frågor som är desto viktigare jämfört med traditionella organisationer (Alvesson, 2004). 

Det kan vara att: 

1. skapa en social sammanhållning genom att väcka känslan av ett 

gemensamt mål eller delad identitet. 

2. arbeta med en indirekt kontroll genom att försöka förstärka de 

gemensamma föreställningar och värderingar man har inom 

organisationskulturen. 

3. arbeta med klientorientering, detta medför framförallt att utveckla och 

tillfredställa viktiga klienter. 

4. utveckla och återskapa en företagsimage och en delad 

organisationsidentitet och ge stöd åt den imagestyrning som ständigt pågår 

hos anställda. 

5. rekrytera, motivera, behålla och mobilisera anställda och utveckla 

kompetensen på lång sikt – frambringa kunskap och stärka 

organisationens motivationsbas. 

6. förbättra användningen av kunskap genom att bygga vidare på existerande 

och stimulera uppfinningsrikedomen genom att kombinera olika 

kompetenser (knowledge management).  

Att personalen och dess motivation och kompetens utvecklas och utnyttjas är mycket 

viktigt för ett kunskapsföretag. Ett sett att maximera sitt humankapital kan vara att inte 

fokusera mot system och procedurer utan snarare skapa en företagskultur som ger 

förutsättningar för samarbete och en väl fungerande organisation. Man behöver från 

ledningens sida skapa en balans mellan begåvade människor, starka system och stödjande 

kulturer. Ett gott humankapital kräver en omfattande verksamhet för rekrytering, urval 

och behållande av personal samt mycket goda individuella ersättningar. System-

/procedurstrategin kräver anpassningsbara människor och stora resurser som kan sättas in 

i det teknokratiska arbetet. Företagskulturen kräver en selektiv gallring och anställning av 

människor, där värderingar och personlig kompetens betyder lika mycket som teknisk 
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kompetens, energi och kunnande från företagsledningens sida samt resurser till kollektiva 

aktiviteter (Alvesson, 2004).  

Här följer två exempel på två olika typer av kunskapsföretag. 

Exemplet Big Consulting (från Alvesson, 2004) 

Big Consulting är ett managementkonsultföretag med mer än tjugotusen anställda. De 

erbjuder ett brett sortiment av tjänster från strategisk rådgivning till hjälp med 

organisatoriska förändringar. Företagets starkaste konkurrensfördelar ligger i förmågan att 

leverera lösningar i tid, personalen är med andra ord mycket prestationsorienterad. 

Rekrytering sker enbart av studenter ifrån ekonomiska och tekniska högskolor, vilket 

bidrar till att skapa en speciell organisationsidentitet. Den personliga individen är av 

mindre betydelse eftersom det är teamet som är den viktigaste organisatoriska enheten. 

Den taktiska styrningen sker huvudsakligen med gruppstyrning, där hierarkin är tydligt 

uttalad. På ett plan är dock individen högst synlig inom organisationen: det är individen 

som bedöms, belönas och bestraffas (genom att inte få löneförhöjning eller befordran). 

De anställda hänvisar ofta till andra personer genom deras titlar, eftersom det är en 

indikation på kompetens och erfarenhet. Big Consulting har en elitpräglad image 

eftersom de anser att de anställer de ”bästa människorna” inom sitt gebit och kallar 

företaget för ett ”upp-eller-ut-företag”. Det vill säga antingen befordras man eller så slutar 

man. Många personer söker sig till Big Consulting eftersom det betraktas som en mer IT 

att ha arbetat där. Enligt Big Consultings personalkoncept är den anställde en individ som 

är starkt upptagen av att prestera och angelägen om att bli bedömd och få feedback, göra 

karriär och tjäna mycket pengar. Företaget erbjuder sina anställda en hel del utbildnings- 

och utvecklingsalternativ och en tydlig karriärstege (Alvesson, 2004).   

Exemplet DKF (från Alvesson, 2004) 

DKF arbetar med olika IT-projekt, som varierar i storlek från kortvariga projekt med en 

enda verksam person till längre projekt som varar över ett år och omfattar flera personer. 

Det är ett relativt litet företag på femhundra personer i jämförelse med Big Consulting. 

Projekten debiteras efter nerlagda arbetstimmar, så de anställda har trycket på sig att 

arbeta så många timmar som möjligt jämfört med Big Consulting som strävar efter 

motsatsen. En stark sida hos DKF är att de har skapat nära förbindelser med några 

välkända klientföretag. Företaget lägger ner stor vikt för sociala relationer både till kund 
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och internt till sin personal. Företaget anser sig inte ligga längst fram när det gäller tekniskt 

kunnande, men det är inget mål som företaget anser att de skall uppfylla. Företaget 

försöker snarare förmedla en image av att vara ett originellt, kreativt företag som är bra på 

att etablera kontakter och skapa goda arbetsrelationer. Internt har man skapat en stark 

social företagskultur, man definierar sig utåt som ett ”människoföretag”. Grundarna har 

noga tänkt igenom vad som behövs för att människor skall fungera bra ihop. Hierarkin är 

i flera avseenden nedtonad. Högre chefer uppträder informellt och försöker även minska 

avståndet mellan de olika nivåerna. Nyanställda konsulter kan utanvidare ta en öl eller 

liknande med VD:n om så önskas. Anställda rådfrågas vid val av nyutnämning av 

chefspost och kan i princip säga nej till oönskade kandidater. Företaget lägger inte ner så 

stora resurser på kompetensutveckling eftersom de anser att IT-konsulterna sällan 

misslyckas av tekniska skäl, utan att det snarare är de sociala relationerna internt och mot 

kund som är av betydelse. Här rekryteras IT-konsulterna lika mycket på grund av sin 

personlighet och inställning som på grund av sin IT-kompetens. För att kunna skapa 

positiva arbetsrelationer inom företaget och mot klienter, är det av största vikt att de 

anställda känner sig nöjda och att cheferna är välinformerade angående deras arbets- och 

livssituation. En av företagets starkaste aspekter är att få de anställda att känna 

tillfredställelse. Förhållandet till marknaden anses direkt återspegla förhållandet till 

personalen. Om man mår bra på jobbet så gör man ett bättre arbete. Man vill även få hela 

personalen att bli delaktig i företagets olika processer. Hög lön och diverse titlar är inga 

källor till tillfredställe enligt DKF utan det är snarare sociala evenemang och 

gemenskapsbyggande åtgärder som är av stor betydelse (Alvesson, 2004). 

Kvalitetsfaktorer 

Precis som vi nämnt i vår inledning finns det flera olika saker som gör att personal trivs på 

ett företag och vill stanna kvar. Åsa Karlsson och Maria Svensson skrev år 2000 en D-

uppsats i ämnet, under rubriken ”Vad företag kan göra för att behålla personal”.  Här 

följer en sammanställning av de faktorer som de ansett vara viktigast för att personal ska 

trivas på ett företag enligt Karlsson & Svensson (2000), om inte annat anges: 

Arbetskamrater 

Den viktigaste faktorn för att trivas på jobbet är enligt Karlsson & Svenssons (2000) 

undersökning arbetskamraterna. Att ha personer som man kan slappna av med och där 
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man kan förstå varandra är väldigt viktigt. Karlsson & Svensson (2000) funderar kring 

orsakerna och skriver att en av orsakerna är att man inom kunskapsinriktade företag ofta 

arbetar i grupp, och därmed umgås med några få människor väldigt mycket.  

Personlig utveckling 

Att få utvecklas som person och i sin arbetsuppgift ser många som ett minimikrav på en 

arbetsplats. Det är mycket betydelsefullt och ses också som en viktig faktor till att man 

stannar kvar på ett företag. Med personlig utveckling menar många att man får möjlighet 

att vidareutbildas och att man får möjlighet att växa som person genom nya utmaningar 

och nya arbetsuppgifter.  

Erkännande 

Att bli erkänd som person och att få en uppmuntrande kommentar ibland ser man som 

en väldigt viktig faktor för att trivas på företaget. Speciellt viktigt är det när man har gjort 

något extra bra eller arbetat riktigt hårt en period. De anställda i undersökningen svarar 

att det inte är så viktigt att man får en monetär belöning, det räcker med några 

uppmuntrande ord. Enligt Kaye & Jordan-Evans (1999) tror många chefer att så banala 

saker som att säga uppmuntrande ord till sina anställda inte spelar så stor roll.  

Arbetsdesign 

Att man får arbetsuppgifter som där man känner sig kvalificerad och som man upplever 

som värdefulla är viktigt. Att få använda sina färdigheter och talanger tycker alla är bra, 

eftersom man oftast trivs med de arbetsuppgifter som det innebär. Också möjligheten att 

få relevant och positiv återkoppling på det man utför är viktigt.  

Bonussystem 

Enligt undersökningen som Karlsson & Svensson (2000) har gjort rankar de anställda ett 

bonussystem som den femte viktigaste faktorn till att man stannar på företaget. Det är 

alltså inte på något sätt det viktigaste, och det verkar inte ens vara ett minimikrav för de 

flesta. En marknadsmässig lön ser de flesta dock som ett minimikrav, och en högre lön än 

så ser man som motiverande. 
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Hur man som anställd ser på sin lön är det i huvudsak med anställda på andra företag 

man jämför. Det är också med de man vill ha liknande villkor och belöningssystem. Man 

jämför sin lön med vänner som har liknande jobb och med statistik från fackförbunden.  

Verkligheten 

Kaye & Jordan-Evans (1999) har gjort en stor omfattande undersökning på flera stora 

företag och kommit fram till olika faktorer som får anställda att stanna kvar på sin 

arbetsplats. Till skillnad mot vad många chefer tror är de flesta av faktorerna påverkbara 

av chefen. Många chefer tror, enligt Kaye & Jordan-Evans (1999), att det i huvudsak är 

lönen och bonussystemen som gör att en anställd stannar kvar i företaget. Men de saker 

som gör att man trivs på en arbetsplats är alltså ganska lika de som gör att man också 

stannar på den.  

Det Kaye & Jordan-Evans (1999) skriver är nästan helt riktat till chefer och företagsledare, 

och redan i rubriken kan man se den slutsats de kommit fram till. Den engelska titeln är 

”love’em or lose’em”, fritt översatt; ”älska dem eller förlora dem”. Mycket handlar alltså 

om ledningens attityd och syn på sina anställda och att de verkligen visar sin uppskattning. 

Även Karlsson & Svensson (2000) bekräftar detta och skriver att anställda i vissa fall inte 

ens förväntar sig en monetär belöning av någon form, utan snarare några uppmuntrande 

ord. Ilhed & Nilsson (2004) har särskådat just bonussystemen och kommit fram till att 

nyttan med bonussystemen inte riktigt verkar vara så stor som företagsledningar ibland vill 

göra gällande. De går till och med så långt att de säger att nyttan med bonus kanske inte 

ens överstiger kostnaden. 

Attityder 

Jay Hall (1988) skriver om att personalens attityder i allmänhet är en viktig faktor till att få 

en hög effektivitet och mycket presterat. Han säger visserligen att kompetensen i sig är 

viktig, men att det som är helt avgörande är attityden till arbetet. Den kan dock förändras 

hos människor, och det ganska snabbt. Kommer man som anställd till en arbetsplats går 

det ganska fort innan man helt är anpassad till företagets rådande attityd till arbete och 

hur det ska utföras. I valet mellan att göra ett arbete bra eller att göra det som man alltid 

brukar göra det på företaget skriver Hall (1988) att det nästan alltid är det senare som 

vinner. Han går så långt att han skriver att man som anställd, i vissa fall, snarast 
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uppmuntras till att vara inkompetenta och ickekreativa. Jay Hall (1988) skriver om en 

person som skildrar en arbetsplats och de anställdas attityder. Den personen skriver att 

man som anställd snabbt faller för påtryckningarna att vara medelmåttig eftersom 

påtryckningarna, både från det allmänna klimatet, men också från arbetskamraterna blir 

för stort. Han säger att en anställd snabbt inser att det räcker att prestera litet grand mer 

än den ”inkompetenta massan” för att utmärka sig och få den uppmärksamhet man vill. 

Om man gör för mycket skulle man bara framstå som dum eftersom man då tar på sig 

andras arbete. Man skulle också snabbt få kollegorna emot sig, eftersom de då kommer 

att framstå som inkompetenta. Paul Hersey (1984) förklarar kompetens som summan av 

två olika komponenter, -förmåga och vilja. De flesta medarbetarna har förmågan, dvs. 

kunskapen, erfarenheten och skickligheten. Men viljan är det alltså man, enligt Hall 

(1988), tappar när attityden på ett företag inte är prestationsuppmuntrande. Med viljan 

menar Hersey (1984) självförtroendet, engagemanget och motivationen att göra något.  

Hall (1988) skriver också att attitydproblemen i första hand inte har att göra med vilka 

personer man anställer. Oavsett vilka personer som kommer in i arbetslaget kommer de 

att anpassa sig efter den attityd och syn på arbete som råder på arbetsplatsen. Det är 

snarare en fråga om hur företagsledningen ska göra för att ändra attityden och göra det 

attraktivt att börja arbeta hårt och kreativt igen. Det verkar just ha varit förmågan att 

entusiasmera och motivera till hårt arbete som verkar ha varit det mest kännetecknande 

på kunskapsföretagen de senaste 10-12 åren.  Kaye och Jordan-Evans (1999) skriver om 

flera exempel på personer som berättar om att de saknar just den där 

prestationsinbjudande attityden på jobbet. De upplever inte att någon uppskattar när de 

anstränger sig extra eller har gjort ett gott arbete. Och oavsett om de skulle få en högre lön 

än de har idag skulle de fortfarande trivas lika lite på jobbet.  
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Kapitel 4 – Empiri 

Här följer först en kort presentation av de två personer vi intervjuat. Efter det kommer en 

sammanställning av vad de sagt. Svaren från chefen respektive den anställde är 

sammanvävda för att lättare ge läsaren en bild av hur svaren stämmer överens. 

Intervjuerna är alltså inte gjorda samtidigt. De har dessutom inte utgått från samma frågor, 

eftersom intervjupersonerna har två olika perspektiv. 

Combitech Learning Lab 

För att enklare förstå intervjuerna följer först en sammanfattning av Combitechs 

informationsbroschyr om Combitech Learning Lab som vi fått av företaget samt den 

information som finns om det på företagets hemsida.  

Combitech Learning Lab är någonting unikt i världen, utvecklat i samarbete med KTH 

och professor Bo Göranzon och hans medarbetare. Visionen är att kunna överföra 30 års 

erfarenheter i en fortlöpande kompetensutveckling på fem år! Tanken är med andra ord 

att Combitechs konsulter snabbare ska få den erfarenhet som fordras. 

Man använder sig av en lång rad pedagogiska grepp och hjälpmedel för att smälta 

samman teori och praktik, flera av dessa är nya men det finns också en hel del nytt.  

CLL har flera viktiga uppgifter. En är att bistå nya konsulter och deras teknikexpert med 

metoder när det är kris, men huvuduppgiften är att vara en hjälp även när arbetet går som 

vanligt. Man bygger alltså på den urgamla tekniken med en mästare och en lärling genom 

att varje ny konsult får en teknisk expert att vända sig till varje gång man stöter på ett 

problem. Genom CLL får man också del av inte bara en, utan många rutinerade 

konsulters erfarenheter till att lära upp en de nya konsulter som kommer. Tanken är då 

att man inte bara får en mängd erfarenheter med sig, utan att man också får lära sig att 

använda dem som om de vore ens egna. Som ny har man alltså en uttalad teknisk expert 

att gå till när man stöter på problem.  

Intervju med Niclas Fock och Joachim Gärdin 

Intervjuerna gjordes den 2 respektive 8 maj 2007. Sammanställningen är gjord i 

efterhand, och intervjuerna är alltså inte gjorda vid samma tillfälle.  
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Niclas Fock 

Har tidigare arbetat som systemingenjör, testare och projektledare på Ericsson, men fick 

1994 frågan om att bygga upp Combitech i Linköping. Företaget bestod på den tiden 

enbart av 20 personer anställda i Jönköping. I grunden har Niclas en utbildning från Y-

linjen på Linköpings universitet men har även en Tekn Lic genom sin forskning på KTH.  

Joachim Gärdin 

Läste SVP vid Linköpings universitet 1997-2001.  

Arbetade tidigare på ett väldigt tekniskt inriktat företag. Det var första jobbet efter 

utbildningen. Företaget var inom försvarsindustrin och växer kraftigt, vilket ger många 

nyutexaminerade chansen att arbeta med lite av det man vill. Under de 3,5 åren Joachim 

arbetade där steg han väldigt mycket i hierarkin, i princip från diagramritare till 

delprojektledare.  

Från början sökte Joachim ett jobb på SAAB, men eftersom de hade anställningsstopp 

gick det inte. Däremot ringde det en man från Combitech och ville ha en intervju, 

kontakten hade han fått genom SAAB. Det som gjorde att Combitech var intresserade av 

Joachim var att han hade arbetat inom försvarsindustrin tidigare.  

Combitechs bakgrund 

Niclas  

Combitech är ett konsultföretag som är helägt av SAAB. Det är Saabs enda renodlade 

konsultföretag. Det är ett expansivt företag som hela tiden växer. Senast i april 2007 köpte 

man upp ett annat konsultföretag och är numera ca 750 anställda, varav ca 300 i 

Linköping. Ca 90 % av de anställda är konsulter och resten är chefer och administrativ 

personal (overhead). Verksamheten är uppdelad i sex verksamhetsområden där Niclas är 

divisionschef för tre av dessa. Organisationen är snarare platt än hierarkisk, även om det i 

praktiken förstås finns chefer som dessutom är både högre och lägre. I och med att 

organisationen är platt blir det mycket den enskilde anställdes roll att skapa kvalitet. Men 

Combitech har förstås också egna visioner att utvecklas som organisation och strategier 

för att nå dessa.  
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Konsultrollen 

Niclas 

De absolut flesta konsulter har ingen kontorsplats hos Combitech, utan arbetar enbart ute 

hos kunderna. När de är på Combitech har de sin telefon och sin bärbara dator som sin 

arbetsplats. Många konsulter är väl medvetna om detta när de tar anställning på ett företag 

som Combitech, eftersom det mesta av arbetet bedrivs ute på andra företag. En del 

konsulter arbetar med flera företag parallellt, men andra arbetar enbart i ett företag och 

där blir man mer eller mindre hemmastadd under en period. Perioderna kan variera från 

några månader upp till ett eller flera år.  

Att förankra konsulterna i Combitech är väldigt viktigt för att behålla en tillhörighet när 

konsulterna är ute och arbetar på andra företag. När man anställer en konsult har man 

därför ett introduktionspaket där man undervisar om företaget och får konsulten 

intresserad av affärsidén, kunderna, värderingarna, affärerna, marknaden, organisationen, 

visionen och så vidare. Efter introduktionen gäller det att man bygger vidare på tanken 

”vad kan jag som konsult göra för företaget?” Det finns en flerstegs konsultutbildning på 

företaget där man vidareutbildar konsulterna till att arbeta mer professionellt, förstå 

sammanhang, kunna läsa av säljsignaler etc. Det gäller ju för konsulterna att kunna se hos 

ett företag om Combitech kan behövas i några fler roller och därigenom kunna förse 

säljavdelningen med nödvändig information för att kunna hjälpa kunderna på ett ännu 

bättre sätt.  

Personalvård 

Niclas 

Combitech identifierar sig starkt med det som kallas kunskapsföretag. Man ser 

personalen i företaget som ett kapital som ska förvaltas. Förmågan att kompetensutveckla 

är central och allt utgår från den kompetens som finns och som behövs. Synen på 

kompetensen är själva grunden för företaget. Man forskar mycket inom områden som 

lärande, erfarenhetsutveckling (tyst kunskap) och liknande. Mycket av det man lärt sig har 

man realiserat i sina utbildningar, både för sin egen personal men också i utbildningarna 

man säljer. Sitt interna kunskapsutvecklingsprogram kallar man för Combitech Learning 

Lab (red anm. mer om CLL senare i empirin). 
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Mycket av det som är konkreta åtgärder för att konsulterna ska känna sig hemmastadda i 

företaget är av social karaktär. Det kan vara saker som fredagspubar, bowling och 

liknande. Dessa aktiviteter är förstås frivilliga och besöks oftast av dem som är nya i 

företaget och kanske nyinflyttade i staden. Då vill man i regel knyta lite nya kontakter och 

utbreda sitt nätverk. De som börjar komma uppåt i åldrarna och skaffat familj är i regel 

inte med lika ofta. Det som brukar vara avgörande för om man kommer på pubkvällar 

etc. är väldigt ofta beroende på vilken personlig situation man själv är i.  

Niclas tyckte det var speciellt roligt när de hade en teambildingträning för ett år sen inför 

en konferens i höstas. Man sågs i en arbetsgrupp och gjorde massa olika uppgifter 

tillsammans under våren, och sen på hösten (i höstas) åka till Kroatien och segla tre dagar 

tillsammans som belöning och praktisk övning.  

Joachim 

De aktiviteter vi gjort tillsammans är ju väldigt positiva. Exempelvis när vi åkte iväg till 

Kroatien i höstas och seglade tillsammans. Jag som aldrig har seglat förut tyckte det var 

väldigt roligt skrattar Joachim. Det var Combitechs samtliga konsulter i Linköping som 

var medbjudna, vilket innebar att jag träffade kollegor som satt hos andra kunder än dem 

jag arbetade för fortsätter Joachim. 

Kompetensutveckling 

Niclas 

Mycket av kompetensutvecklingen är frivillig, även om det är kritiskt för företaget att 

kompetensen utvecklas. Man kan aldrig tvinga någon att bli något man inte vill, men man 

kan ju alltid påverka personer att bli intresserade av områden företaget vill göra satsningar 

inom. Det brukar i regel inte vara något problem, eftersom personer i regel tycker det är 

roligt att gå vidare och lära sig nya saker.  

Nackdelen med att utbilda personalen är förstås att man höjer deras marknadsvärde och 

risken att de sticker till andra företag blir därmed större. Men Niclas säger å andra sidan 

att det också kan vara ett sätt att få personal att stanna, —de vet att de kommer att få 

vidareutbildning och de har en slags tacksamhetsskuld till Combitech som gjort dem till 

vad de är idag. Kompetensutvecklingen gäller i regel konsulterna och inte så mycket de 

andra anställda, som administrativ personal etc.  



Linköpings universitet C-uppsat s  Petrus Edvardsson 
SVP3  Anders Weinoff 

 37     

Det här synsättet resulterar ju i att erfarenheten är den dominerande kunskapsformen 

och att den teoretiska är den lilla. Det gäller att kunna göra kopplingar där emellan. I 

arbetslivet är det precis så, man blir värderad efter det man faktiskt har gjort, vilka projekt 

man varit med i och vad man faktiskt kan. Man ser sällan efter vilka kurser en person har 

läst, vilket ju tyvärr drabbar nyutexaminerade.  

”Är man ny så är man ny…”, säger Niclas och ser glad ut.  

(Niclas om att vara nyutexaminerad på ett företag) 

Men han pointerar att man under yrkeslivet lär sig att tillgodogöra sig den utbildning man 

fått. Man skapar sig alltså en verklig förståelse för den teori man tidigare har läst. Det 

gäller att skapa en form i vardagen där man arbetar med att ta till vara erfarenheter och 

omforma det till kunskap. Den utvecklingen formas mellan de olika projekt man får. 

Under själva projekten är det full fart som gäller, men mellan dem är det viktigt att få ner 

de erfarenheter man fått och även fundera över vad man vill och vilka mål man ska sätta 

upp för framtiden. De personliga mål man sätter upp utvecklas och ändras under tidens 

gång.  

”… Kunskapen finns längst ner i organisationen hela tiden. Jag kan inte säga 

någonting om Kalle eller Petter sköter sig eller Lisa sköter sina uppdrag 

korrekt, utan det kan dom bäst själva.”  

(Niclas om en platt organisation) 

Som konsult är man sin egen chef. Chefens uppgift är att coacha och vara ett bollplank. 

En konsult ska aldrig behöva hamna i en konflikt med sin uppdragsgivare, den konflikten 

ska chefen gå in och ta istället, lite som ett skyddsnät. Chefen är aldrig arbetsledare för 

sina konsulter som i ett vanligt företag. 

När personer slutar håller man en avgångsintervju med personen. Den som leder 

intervjun ska vara en annan anställd som inte är chefen, inte en från facket, utan en 

oberoende person som därigenom ska kunna få ett mer öppenhjärtigt svar varför man 

slutade och hur man tyckte att det var på företaget.  

Joachim 

Redan på första intervjun presenterade de CLL och förklarade sin syn på 

kunskapsutveckling. Visserligen hade jag sett Combitechs broschyrer tidigare, men inte 
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riktigt förstått allt vad de handlade om. Vid intervjun förklarade de dock lite bättre om 

hur man kunde föra över kunskap på något magiskt sätt.  

”Då förstod jag inte vad det gick ut på. Jag tyckte det verkade intressant, men 

det kanske inte var det som fick mig att … byta arbetsgivare.”  

(Joachim om presentationen av CLL) 

Fortsättningsvis säger Joachim att på Combitech pratar man om kunskap och inte bara 

om teknik utan även att det finns något mer. Joachim menar att även då man inte är så 

tekniskt intresserad finns det andra värden att satsa på. Genomgången som fördes vid 

intervjun gjorde Joachim intresserad även då det fanns detaljer som var otydliga och 

svårgreppbara. 

Som ny fick Joachim en fadder, eller en slags mentor. En person som arbetade i det 

projekt som Joachim skulle börja arbeta i kontaktade Joachim och hjälpte honom med 

alla praktiska saker och visade vilka genvägar man kan ta för att snabbt komma igång med 

sina arbetsuppgifter. Om det var något medvetet med en mentor vet inte Joachim, men 

han fick en känsla av att det finns en kultur inom företaget där man hjälper och stöttar 

varandra. Men precis som på alla andra arbetsplatser finns det ju olika folk som inte är 

lika hjälpsamma vilket är något som man får acceptera menar Joachim.  

När Joachim var nyanställd fick han en checklista där han skulle pricka av ett flertal olika 

saker som skulle utföras vilka mest var av praktisk karaktär. En av dem var ett personligt 

samtal med en chef där de gick igenom företaget och de tankar och strukturer man hade 

på företaget. Fortsättningsvis säger Joachim att han även fick ett samtal med Niclas Fock. 

Något som han kände var roligt och nyttigt, eftersom det gav den där personliga 

kontakten till företaget och till sina arbetsuppgifter.  

Bonusprogram 

Niclas 

Eftersom Combitech är en del av en koncern är frågorna kring bonusprogram väldigt 

komplicerade. Besluten sköts alltid på högre ort och frågan kan ibland vara om man ens 

får ha bonusprogram eller inte. Inom SAAB finns ett program som är kopplat till SAAB-

aktien som ska komma snart. Men då gäller det all personal inom hela SAAB. Det 
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kommer att löpa under 2-3-årsperioder och resultera i utdelning av aktier till personalen. 

Då kan man välja om man vill ha högre lön eller aktier istället.  

Eftersom Combitech är ett resultat av flera sammanslagna företag är situationen ganska 

komplicerad, eftersom olika personer har olika förmåner och bonus. En sådan situation 

tenderar ofta att bli ganska låst, eftersom många personer har sina förväntningar lite låsta 

kring vad de tidigare fått.  

Det nya SAAB-systemet kommer antagligen inte ersätta alla de tidigare systemen, men 

snarare ligga som grund under dessa. Systemet för de anställda på Combitech kommer 

antagligen vara resultatbaserat till Combitechs utveckling. 

Kompetensutvecklingspremie 

Niclas 

Inom den delen Niclas arbetar finns det något som kallas kompetensutvecklingspremie. 

Där sätter man årliga kompetensutvecklingsmål som är kopplade till aktiviteter som ska 

främja kompetensutvecklingen. Ett sådant mål kan vara att som konsult arbeta för att 

kunna hålla en programmeringskurs. I det målet ingår då att gå utbildningen själv och 

skriva en utvärdering med förbättringsförlag för kursen. Premien är i form av ett 

engångsbelopp som har en koppling till ens lön och behovet av kompetensutveckling.  

Combitechs kursfilosofi är att tillhandahålla den kompetens som man har inom företaget 

till sina kunder. Den ska bedrivas av Combitechs konsulter och det ska inte vara någon 

heltidsanställd lärare som håller dem. Tanken är att de inte ska hålla kurser i något som 

vanliga utbildningsföretag lär ut, utan snarare i det som ingen annan kan lära kunden.  

På frågan om man därmed inte säljer ut den kunskap man själv är där för att förmedla 

svarar Niclas att det är en del av att vara ett kunskapsföretag. Man ska hela tiden ligga 

steget före och ha någonting nytt på gång. När man lär ut någonting nytt till en kund 

kommer ju kravet direkt på att lära sig nästa steg inom tekniken. En fördel med att ha den 

egna personalen som kursledare är att de kan ta riktiga exempel från verkligheten och 

berätta om hur teorin fungerar i praktiken. Då kan man svara på frågor på ett helt annat 

sätt.  
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Joachim 

Premien kan man fördela lite som man vill menar Joachim. Man kan få en del för att 

bolaget går bra, för nya affärer eller till utbildningar man går. Joachim menar att många av 

dem som är nyanställda inklusive honom själv ofta väljer att knyta premien till utbildning, 

något som Joachim tycker är klokt eftersom man behöver gå många kurser i början. Nu 

har jag bytt till en tydligare koppling till nya affärer och lite mer kompetensutveckling på 

en annan nivå än ren utbildning säger Joachim. Förra året skulle jag exempelvis kontakta 

ett nytt företag och göra en analys för vilka affärsmöjligheter som fanns på det företaget, 

där premien knöts till att jag skulle fixa kontakten, ifall jag lyckades var mitt affärsmässiga 

mål uppfyllt säger Joachim.  

”…fick vi komma dit och presentera så då hade jag gjort mitt för då hade vi 

skapat en kontakt som sen jag då vidmakthåller och då hade jag uppnått mitt 

affärsmässiga mål…”  

(Joachim, om att uppfylla sina premiemål) 

Vad man vill knyta målen till sker i de utvecklingssamtal man har med chefen säger 

Joachim. Efter samtalen dokumenterar man målen i en mall i Word och likadant är det 

när man rapporterar in hur man uppfyllt dem. Det är ganska valfritt vilken nivå man vill 

hålla när man rapporterar in sina mål menar Joachim.  

När man har uppfyllt ett mål och fyllt i rapporten känns det väldigt bra, men eftersom 

man förväntas göra en del uppgifter på fritiden tycker jag kanske inte alltid att allt är kul, 

säger Joachim. När man räknar ihop alla timmar som man lagt ner på sin fritid och 

jämför den med sin premie kan man ibland känna att det inte alltid var så bra affär, 

menar Joachim. Men han anser dock att genom att utföra bra saker så växer man väldigt 

mycket själv, vilket gör att det känns väldigt bra när man dessutom få extra betalt för det. 

En del saker kan man förstås få in inom ramen för den vanliga arbetstiden, men ibland 

kan en kurs ta upp till en arbetsvecka utöver arbetstiden, menar Joachim.  

Niclas 

Mycket handlar om det egna initiativet, att man själv tar ansvar för sin 

kompetensutveckling och ser till att det verkligen blir av. Det känns faktiskt lite bakvänt 
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att man får sätta en ekonomisk morot för att man ska få gå en kurs. Men visst kan det 

vara mycket att göra ibland och då är det lätt att glömma bort sin egen utveckling.  

Kompetensutvecklingspremien är ganska unik för Combitech och något Niclas är mån 

om att behålla. Risken med en ren resultatbonus i ett företag med 750 anställda är att 

man bara får en extra lön någon gång ibland som man inte känner sig delaktig i och som 

man dessutom inte räknar som en ”riktig lön”. Det blir alltså egentligen någonting 

negativt, snarare än positivt.  

Dialogseminarier 

Niclas 

Dialogseminarier är den andra delen av kunskapsutvecklingen. De har utvecklats i 

samarbete med KTH och är ett sätt att stimulera personalen till att själva reflektera 

genom att läsa vissa texter. Tanken är att man ska tvingas till en långsamhet i sitt eget 

tänkande kring något visst tema. Man får skriva en berättelse på 1-2 A4-sidor som man får 

läsa upp för kollegorna i grupp. I den berättelsen skriver man om egna erfarenheter som 

man reflekterat över och kommit att tänka på när man läst texten man fått.  

”… på något sätt förstår man någonting man varit med om tidigare och som 

man då inte hade kunskap nog att begripa.”  

(Niclas om målet med dialogseminarier)  

Nu i efterhand med erfarenheten och i ljuset av de texter man har läst kan man sätta 

begrepp till det man varit med om och får en förklaring till varför saker har gått åt pipan. 

Dialogseminarierna är en del av kurserna i Combitech Learning Lab (CLL). Det finns 

både endagarskurser och hela program som kan löpa över 1-1,5 år. En del använder 

dialogmetoden för att få ett projekt att komma vidare hos en kund. Man använder det 

alltså som en projektövning, och då kan det ju vara så att flera av Combitechs konsulter är 

med i en sådan övning också.  

I slutet av varje projekt uppmuntrar man varje konsult att skriva ner sina egna 

erfarenheter och reflektioner över projektet, men det är helt frivilligt. Man kan ha det 

som ett premiemål och visa upp det för chefen, men de flesta gör det för sin egen skull. 

Man kan ju också använda texterna vid dialogseminarier. Är man riktigt duktig kan man 
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få in sin text i tidskriften spelplats, som är en intern textsamling inom Combitech, och 

som kommer ut med jämna mellanrum.  

Joachim 

Vissa kurser, exempelvis den jag gick senast, ”erfarenhetsutveckling för konsulter” som 

var uppdelad i fem stycken dialogseminarier, var så intressant att jag skulle kunna läst den 

helt utan premie menar Joachim. Det var bland annat ett dialogseminarium där man 

högläste texter för varandra och reflekterade över innehållet. Det var verkligen en kick för 

mig personligen. Konstigt nog kände jag dessutom att jag kunde tillföra någonting till de 

andra också, trots att kursen egentligen var för konsulter som hade arbetat i 10-15 år. Det 

var bara jag och en till som var ganska nya. Dessa personer tillförde en ny aspekt på dessa 

dialogseminarier som gjorde att tillfällena blev ändå mer kärnfulla menar Joachim.  

Tillväxt 

Niclas 

De absolut flesta konsultbolag har i sin strategi att växa. Genom att göra verksamheten 

större är det fler uppdrag som är med och betalar de gemensamma kostnaderna. Det 

finns inte så många kostnader att spara på, bara öka intäkterna.  

Risken för löneglidning är ett jättehot, men snarast ett samhällsproblem. Men man väljer 

ju som företag att nischa sig med olika saker. Vi har möjligheten till kompetensutveckling 

som en stor konkurrensfördel om arbetskraften och dessutom som del i SAAB-

koncernen finns det ju en mängd olika förmåner som vinterstugor i fjällen, pensionsavtal, 

övertidsersättning, fri sjukvård etc. Sådana fördelar kan aldrig ett litet konsultbolag ha. 

Lönen säger inte allt, det är väldigt lätt att stirra sig blind på den. Vi har dessutom en 

väldigt mycket tryggare anställningsstatistik hos oss. Som del i en stor koncern har vi inte 

behövt säga upp folk alls i den utsträckning som många andra konsultbolag har behövt. Å 

andra sidan är vi så pass stora att man inte har det lilla företagets fördel med att man ser 

ett direkt resultat med det man gör. På ett litet företag kan man exempelvis som konsult 

arbeta 80-timmarsvecka och se det i företagets vinst direkt. Den skillnaden märker man 

inte hos oss.  

I sitt koncept ”young engineers” har Combitech en överenskommelse med kund att 

kunna sälja ut några nya konsulter när det passar. Man bygger exempelvis upp en 
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verksamhet på 20 personer i ett projekt hos ett kundföretag. Efter projektet kan man 

komma överens om att 10 stannar och 10 går tillbaka till Combitech. Niclas brukar kalla 

det ”det bästa av två världar”.  

Joachim 

De berättade inte om Young Engineers vid första intervjun, eftersom det antagligen inte 

fanns då säger Joachim. Men däremot talades de redan då om SSC, ett liknande 

samarbetsavtal med SAAB som var intressant eftersom det var SAAB som skulle bli 

Joachims arbetsplats.  

Joachim säger att man från början inte riktigt förstod alla möjligheter som fanns inom 

Combitech, men han anser att man efter ett tag börjar se vad andra gör och vilka 

möjligheter det finns till jobb inom företaget. 

Niclas 

I övrigt när man kollar varför Combitechs anställda säger upp sig kan man inte riktigt dra 

några klara slutsatser. Niclas berättar att man har gjort studier på det, men kan inte riktigt 

se några mönster.  

Joachim 

Jag trivs nog mer än medel på Combitech menar Joachim, en del dagar känns det som 

3,5 på en 5-gradig skala. Men vissa dagar är det upp till 4,5. Många av arbetskamraterna 

trivs man bra med, andra lite mindre, men så är det nog på alla arbetsplatser. På frågan 

om vad som är det bästa på Combitech svarar Joachim:  

”Det är nog dom tillfällena som jag gick den där kursen, då tyckte jag ”wow”.”  

(Joachim om kursen ”erfarenhetsutveckling för konsulter”) 

Även de tillfällen när jag sitter och talar med min närmsta gruppchef på utvecklingssamtal 

eller när jag hamnar i ett uppdrag där jag märker att det här hade jag aldrig fått göra om 

det inte var för att jag tillhörde Combitech fortsätter Joachim.  

På frågan om vad som skulle kunna få honom att byta arbete tänker han efter en stund 

innan han svarar. Intressanta arbetsuppgifter är nog det som kan få mig att byta. Jag har 

visserligen väldigt intressanta idag, men det är nog en sak som skulle kunna få mig att 

byta. Lön skulle säkert spela roll, men skulle någon komma och säga till mig att jag skulle 
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få arbeta med det som är min dröm skulle jag på allvar kunna tänka mig att byta fortsätter 

Joachim.  

”…alla människor har ju en dröm, det här vill jag göra…” 

(Joachim om att byta arbete) 

Just nu sitter jag i ett projekt där vi egentligen bara sitter och spånar om vad som ska 

komma om 20 år och det är ju jätteroligt, men skulle jag få ett erbjudande som är mer åt 

klassisk verksamhetsutveckling med vissa kriterier uppfyllda skulle jag nog kunna tänka 

mig att byta fortsätter Joachim.  

Anställningstillhörighet 

Niclas 

Eftersom de anställda på Combitech i regeln arbetar ute på andra företag är det oftast 

tillhörigheten som kan vara ett problem. Som anställd är man på ett kundföretag kanske i 

flera år och får därmed en väldigt god kontakt med personalen där och de som är ens 

arbetskamrater. Om det då kommer en anställningsförfrågan från kundföretaget är det 

förstås extra svårt för Combitech att behålla sin personal eftersom de i praktiken redan 

arbetar på kundföretaget. Niclas säger också att det bland konsulter förstås också finns de 

som valt konsultyrket just för att få se olika saker innan man bestämmer sig vad man vill 

arbeta med. Men å andra sidan är det just det som är det fina med konsultyrket, att man 

inte blir fast på ett och samma ställe hela tiden. Man får hela tiden pröva nya miljöer, nya 

sammanhang och nya utmaningar. De som förstår värdet i omväxlingen är de som söker 

sig till konsultyrket. Man får snabbt en skarp kundrelation och utmanas hela tiden att 

utvecklas själv. En annan sida av det är ju också att Combitech har en så platt 

organisation. I ett kundföretag kan en konsult alltså bli erbjuden en väg uppåt i 

organisationen, en väg som inte Combitech kan erbjuda på samma sätt.  

Oftast arbetar flera konsulter från Combitech tillsammans i ett projekt hos en kund, 

enbart i undantagsfall sitter konsulterna ensamma. Det kan också vara så att konsulterna 

från Combitech dominerar ett projekt hos en kund. I vissa fall i sådan utsträckning att 

Combitech kan erbjuda sig att ta över projektet och även erbjuda lokaler för att driva 

projektet i.  
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Joachim 

Det har kommit in enormt många nya människor sen jag började, det har vuxit från 60 till 

120-150 under de två åren jag arbetat på Combitech. Ibland känner man att det blivit 

väldigt stort, samtidigt som man ibland känner att det blir väldigt mycket SAAB fortsätter 

Joachim.  

Ibland när man sitter så mycket ute hos kund som jag gör känner man att de på kontoret 

lever i sin värld och jag lever i min. Antagligen är jag inte ensam om det, och vi har talat 

om att det vore trevligt om man kunde öppna ett kontor lite närmare SAAB fortsätter 

Joachim. Vi är ungefär 40-50 stycken ute på SAAB. Vi träffas någon gång i månaden som 

det är nu, och mycket av det handlar om erfarenhetsutbyte menar Joachim. Då trivs jag 

faktiskt väldigt bra. Det är Combitechs initiativ och den formen av erfarenhetsutveckling 

brukar kallas för ”kundgrupp” och där samlar man alla konsulter som arbetar åt samma 

kund för att utbyta erfarenheter och problem fortsätter Joachim. Kundgrupperna är något 

som är styrt från central nivå och som funnits under många år, om än med några 

uppehåll. Man pratar förstås också och försöker lära känna varandra, så har man några 

problem så finns det alltid hjälp att få anser Joachim.  

”… så man vet att, -jaha, har jag ett problem med det här, då finns ju hon där 

borta, Anneli, hon håller på med det, eller Mattias… … det är en sån där 

positiv sak.”  

(Joachim om kundgrupper) 

Om man behöver hjälp kan man också använda sig av K-net menar Joachim, en 

mailinglista som går ut till alla Combitechs konsulter, vilka därmed kan bistå och hjälpa 

till med ett slags ”mentorskap” för att lösa de med problem som uppstått.  

Lön 

Niclas 

Niclas återkommer ofta till kunskapskopplingen när han talar om den personliga 

utvecklingen och om karriärvägar. Han säger att lönen snarare borde vara (och delvis är 

på Combitech) kopplad till den kunskap och erfarenhet man har än till den befattning 

man klättrat upp till. Speciellt är det ju så i ett kunskapsföretag, men han tycker också att 

det är en konsekvens av att de är en platt organisation. På Combitech har de en premie 
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som är kopplad till de personliga kunskapsutvecklingsmål man själv sätter upp i samråd 

med sin närmaste chef. Niclas påpekar dock att lönestrukturen i samhället dock inte ser 

ut så, utan att lönen snarare är kopplad till ålder. Den utvecklingen är nog dock viktigast 

för unga för att de ska komma upp en bit och nå en nivå som är rimlig.  

Joachim 

Joachim tycks kännas vid en målsättning inom Combitech vars tanke är att lönen mer ska 

vara kopplad till kunskapen än till att vara åldersbunden. Men i praktiken anser Joachim 

att det mest är via premien som man ser skillnaden.  

”…även fast jag tror att det är mer i bonussystemet man märker av det!”  

(Joachim om löneaspekter) 

 

Företagskultur 

Niclas 

I Combitechs informationsmaterial nämns tre nyckelord för deras företagskultur, -

kompetens, kontinuitet och kundnytta. När vi nämner dem för Niclas skrattar han lite 

och säger: 

”När man sätter såna saker på pränt kommer man fram till ganska urvattnade 

begrepp som när man tänker två gånger inser att det fungerar på vilket företag 

som helst.”  

(Niclas om Combitechs uttalade företagskultur) 

Det viktiga är processen fram till begreppen, när man utvärderar och reflekterar över vad 

som är viktigt för företaget. De ord eller begrepp man kommer fram till är inte lika 

intressanta som vägen dit. När man har gått igenom och förstått den processen är det 

lättare att ta konkreta exempel på situationer och diskutera utifrån dem hur man skulle ha 

gjort och på vilket sätt företagskulturen skulle ha påverkat beslutet. 

Företagskulturen är snarare hur man som chef stöttar och uppmuntrar sin personal. 

Många av de sakerna är svåra att uttrycka och det finns kanske inte heller någon större 

förtjänst med att göra det.  
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När vi ger exemplet på företaget som en familj känner inte Niclas igen sig. Han säger 

visserligen att det ska finnas en sammanhållning och en tillhörighet, men inte på ett 

familjärt sätt åt det snälla, beskyddande hållet. Man förväntas ta ett eget ansvar och 

påverka själv, vi uppmuntrar individen att våga kliva fram och ta för sig. Niclas berättar att 

han sett exempel på andra företag som har en mer familjär stämning, men menar att det 

inte utvecklar individer utan snarare bromsar upp dem.  
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Kapitel 5 – Analys 

I analysdelen väver vi samman empiri med teori och jämför deras likheter och olikheter 

samt deras betydelse. Den börjar med två övergripande ämnen, kulturen och 

organisationen. Efter det analyserar vi några intressanta ämnen utifrån grundindelningen 

vi gjorde i inledningen, först systematiska belöningar och sedan sociala belöningar. Vi 

avslutar sist med en begreppsgraf som förklarar hur vi ser sambanden mellan olika 

begrepp.  

Kulturen 

Som vi ser det, och som Alvesson (2004) skriver, är det företagskulturen som är kärnan 

och utgångspunkten för hur olika företeelser på ett företag tar sig uttryck. Det var nog inte 

så vi såg det innan vi började arbeta med vår undersökning, men det har mer och mer 

stått klart för oss. Kulturen är ett slags samlingsbegrepp för många outtalade regler, 

ledningsstrukturer och arbetssätt. Enligt Alvesson, (2004) kräver kulturen att man 

anställer en ganska homogen typ av människor, eftersom det krävs för att människor ska 

passa tillsammans. Med homogen menar han människor som har liknande 

grundvärderingar och attityder. Det handlar alltså inte om att man bara anställer en viss 

sorts människor eller människor med enbart en typ av åsikter.  

De ord som Combitech har valt att använda för att presentera sin företagskultur säger inte 

mycket konkret, men vi ser ändå att de har en väl utvecklad kultur som de har arbetat 

med länge och utvecklat metodiskt. Till exempel har de utvecklat hela CLL för att 

verkligen kunna leva efter tanken att det är kunskapen som är det värdefulla i företaget. 

Dialogseminarierna är ett utmärkt exempel på en väl igenomarbetad metod för att 

utveckla kunskap och överföra erfarenheter mellan anställda. Det är helt uppenbart att 

Combitech har tagit samarbetet med KTH mycket seriöst. 

Precis som Niclas Fock säger om den uttalade företagskulturen kan det mest bli en fin 

samling ord som inte säger läsaren särskilt mycket. Han säger istället att det är vägen fram 

till begreppen och de fina orden som är intressant för ett företag. Det är alltså förståelsen 

för hur man bör tänka och handla för att nå ett visst mål som är intressant. Det är först 

när man når den förståelsen som företagskulturen kan börja genomsyra företagets beslut 

och arbetssätt samt i längden också de anställdas attityd till arbetet. Niclas Fock menar att 
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det sociala mötet är den viktigaste delen av kulturbegreppet, att man som chef 

uppmuntrar och stöttar sina anställda på ett sätt så de känner att de är en viktig del av och 

för företaget.  

Kulturen är någonting levande som man måste utveckla och förvalta för att den inte ska 

dö. Till skillnad mot strukturer som kan skapas och sen vara mer eller mindre statiska 

under en längre tid i en organisation är kulturen någonting formbart som kan, och bör, 

förändras över tiden för att följa omvärlden och vara öppen för vad som händer i 

företagets omgivning.  

Organisation 

En traditionell ledning har i regel en tydlig struktur och styrning av organisationen och 

medarbetarna. Man har som chef koll på vad de flesta gör och kan gå in och styra i vissa 

detaljfrågor om det behövs. Företagsledningen är de som sätter upp visioner och 

målsättningarna för verksamheten (Zetterquist m.fl., 2005). 

Figuren till höger visar hur chefens roll 

förändras med att kunskapsintensiteten på ett 

företag ökar, vilket är vår egen tolkning av vad 

Alvesson, (2004) skriver. Niclas Fock bekräftar 

bilden av chefens roll och säger att hans roll 

snarast är att coacha och vara ett bollplank.  

I ett kunskapsföretag är traditionell 

management enligt Alvesson, (2004) inte 

relevant eftersom de anställda har en så mycket 

större del av beslutanderollen och hierarkin är mycket mer platt. Det är därför vår 

uppfattning att det är ledningens uppgift att hitta balansen mellan kraftfull tydlig styrning 

och en innovationsfrämjande uppmuntrande ledning.  

Niclas Fock bekräftar bilden av Combitech som en platt organisation och säger att det i 

hög grad är upp till den enskilde anställde att skapa kvalitet i företaget. Det är inte han 

som chef som har i uppgift att styra arbetet eller utvärdera vad de anställda har gjort, det 

ansvaret bär varje konsult själv. Helt uppenbart har Niclas Fock verkligen tagit till sig 

rollen som chef i ett kunskapsföretag och vågat släppa den kontrollfunktion som en chef i 

Figur 2, vår egen tolkning av chefens roll i 
förhållande till kunskapsintensiteten. 
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en traditionell organisation har. Rollen som anställd börjar i och med den 

rollförskjutningen snarast att likna en egenföretagares, med stort eget ansvar, både för 

planeringen, arbetet och uppföljningen. Niclas Fock är inte på något sätt praktiskt 

involverad i projekten som hans konsulter är med i eller bedriver. Det är ofta först i de 

situationer där det uppstår en konflikt han som chef träder in. Detta för att konsulten 

aldrig ska behöva komma i konflikt med kundföretaget man är på. Men det vanligaste är 

nog inte att man kommer i konflikt, utan snarare tvärt om. Niclas Fock säger att risken att 

någon konsult blir ”uppköpt” av ett kundföretag är någonting man räknar med, och 

faktiskt till och med har avtal om. Han berättar om ”det bästa av två världar”, där man 

både kan få konsultens fördel av att arbeta i många olika projekt och företag, och 

samtidigt få välja att stanna upp och ta anställning hos ett kundföretag och därmed sluta 

flänga runt på flera olika företag. Joachim Gärdin berättar att han från början inte riktigt 

insåg vilken förmån det var att ha möjligheten att stanna kvar på ett kundföretag genom att 

få anställning där istället.  

Vi tycker det verkar vara god balans mellan fördelen att vara tryggt anställd i ett stort Saab-

företag och samtidigt fördelarna med att vara sin egen chef och arbeta mycket enskilt.  

Den fördelen finns ju inte på samma sätt i ett litet konsultbolag där företaget mer eller 

mindre står och faller med ens egen insats som konsult.  

Men vi ser ju också att det finns nackdelar med att arbeta i ett stort företag. Exempelvis 

kan man i ett litet företag välja att arbeta 80-timmarsvecka och genast se resultatet i 

företagets vinst. Den effekten märks ju inte lika tydligt hos Combitech med 750 

anställda… 

Systematiska belöningar 

Utbildning 

Alvesson, (2004) betonar att det i samhället borde vara en målsättning att 50 % av 

befolkningen ska ha högre utbildning. Det målet är i regel uppfyllt i den rika delen av 

världen. I ett kunskapsföretag kan man förutsätta att den andelen är betydligt högre. I 

Combitechs fall är den någonstans mellan 90 -100 % enligt Niclas Fock och företagets 

hemsida. För att tillgodogöra den kunskapen i ett företag måste företagets organisation 

vara mogen att överlämna ett större ansvar till den anställde än vanligt och dessutom våga 
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släppa kontrollen över de ansvarsområden som man lämnat över till de anställda. Just det 

är den största utmaningen enligt Miles et al. (1997).  

Vi tycker det är tydligt att Combitech verkligen har vågat ta det steget och göra 

organisationen så platt som Miles och Alvesson m.fl. tycker krävs för att till fullo utnyttja 

den kapacitet som de anställda besitter. Cheferna har snarast en handledande funktion 

och går enbart in i en situation om det uppstår en konflikt. Joachim Gärdin berättar att 

samtalen med chefen är en av de saker som är bäst med att arbeta på Combitech. Att ha 

någon som lyssnar, bryr sig och dessutom har förmågan att göra någonting om det skulle 

behövas är även enligt Kaye & Jordan-Evans, (1999) någonting som många anställda 

skulle uppskatta högt, men som få verkligen får uppleva.  

Vidareutbildning 

Karlsson & Svensson (2000) skriver att vidareutbildning är ett minimikrav som de flesta 

anställda har. Ändå är det ett krav som inte alltför ofta upplevs som tillgodosett. 

På Combitech har man synen att utbildning och vidareutveckling är något väldigt viktigt 

för de anställda. Att få högre lön bara för att man blir äldre tycker Niclas Fock är lite 

konstigt och berättar att han hellre skulle ha en lön som var helt kopplad till den kunskap 

man har. Joachim Gärdin tycker dock att det är lite så på Combitech, i och med att man 

får premie när man gått vidareutbildningar, eftersom man på Combitech har något som 

kallas kompetensutvecklingspremie. Genom att sporra med lite extra premier 

uppmuntrar man personalen att gå kurser och på andra sätt öka sin kunskap och därmed 

sitt marknadsvärde.  

Det är väldigt tydligt att man under en lång tid har arbetat väldigt målmedvetet med 

utbildningsfrågorna på Combitech. Precis som Karlsson & Svensson, (2000) säger är 

vidareutbildningen inom företaget absolut en fråga om att skapa kvalitet för de anställda, 

såväl som att också höja konkurrenskraften för företaget som sådant. Vi tycker att 

Combitech verkligen visar att man har en mogen syn på utbildningen genom att Niclas 

Fock medger att det finns en risk att anställda slutar när man har vidareutbildat dem. Vi 

håller med honom om grundinställningen att det kan vara just vidareutbildningen som gör 

att anställda stannar kvar. Vet man att man under tiden på Combitech kommer att få 

fortlöpande vidareutbildning, som dessutom är inom ”cutting edge” för sin bransch, håller 

vi absolut med om att det kan vara en stark orsak till att man tackar nej till erbjudanden 
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från andra företag. Genom att Combitech valt att utbilda både anställda och kunder i det 

senaste inom branschen har man ju också gjort sig beroende av att hela tiden skaffa sig 

kunskap om det som kommer efter det absolut senaste, saker som i många fall ännu inte 

finns på marknaden. Vi tycker det är väldigt smart, om än vågat, sätt att som företag tvinga 

sig att alltid vara bäst. 

Fokuseringen på vad vidareutbildningen syftar till är tydlig på Combitech. Att man ska bli 

en bättre konsult och därmed kunna hjälpa kunden på ett ännu bättre sätt är det tydliga 

fokuset. Mervärdet av utbildningen är att man höjer sitt marknadsvärde genom att få mer 

erfarenhet och kunskap. Detta kan stå i motsats till att man skaffar sig vidareutbildning 

enbart för sin egen skull, som inte syftar till att ge kunden något mervärde.  

Sociala belöningar 

Mervärde 

Kaye & Evans, (1999) menar att de allra flesta saker som gör att man stannar på ett 

företag är upp till chefen och ledningens syn på sina anställda. Svensson & Karlsson, 

(2000) menar dessutom att många anställda inte ens förväntar sig en monetär belöning för 

insatser de gör på jobbet, utan vill hellre ha olika former av uppskattning. Vi tycker att 

man på Combitech verkar ha insett det och verkligen anpassat sitt arbetssätt efter det.  

• Genom att ha utvecklingssamtal som verkligen kan utveckla och föra anställda 

framåt visar man att man bryr sig.  

• Genom att låta de anställda koppla sin bonus till det man själv vill, visar man att 

man uppmuntrar personalen att komma framåt och ta eget ansvar för sin 

utveckling.  

• Genom att låta personalen ha förmåner som fri sjukvård, tillgång till 

semesterstugor i fjällen, pensionsavtal och övertidsersättning visar man att det 

finns mer av värde än en hög lön.  

• Genom att ha sociala aktiviteter bygger man goda relationer och skapar en stark 

gruppkänsla inom företaget.  

Mycket av det Combitech arbetar med sammanfattas i rubriken vi satt. Man skapar ett 

mervärde för de anställda, ett mervärde som är mer än bara en stor löneutbetalning varje 



Linköpings universitet C-uppsat s  Petrus Edvardsson 
SVP3  Anders Weinoff 

 54     

månad. Vi menar att Combitech är nära en rak motsats till Alvessons, (2004) exempel av 

företaget ”Big Consulting”, där man som företag hade inställningen att personalen snarast 

är någonting tillfälligt som man ska passa på att utnyttja så hårt man kan.  

Begreppsgraf 

Här presenterar vi vår syn på hur de olika begreppen hänger ihop i organisationen (figur 

3). Det är inte en heltäckande bild, men den kanske kan hjälpa dig som läsare att förstå 

hur vi har uppfattat sammanhangen.  

Sambanden mellan olika begrepp ska inte ses som direkta, utan snarare initierande. 

Exempelvis är ju inte kulturen den direkta orsaken till vilken lön man får som anställd, 

utan snarare någonting som bestämmer lönenivåerna på ett indirekt sätt.  

 

 

Figur 3: Vår förståelse av hur begreppen hänger ihop i organisationen. 
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Kapitel 6 – Diskussion och slutsats 

I sista kapitlet sammanfattar vi vad vi kommit fram till och vilka upptäckter vi gjort. Vi 

diskuterar också lite om hur vår egen bild av fenomenen har förändrats under arbetets 

gång.  

Innan vi började arbetet trodde vi att löner och annan monetär bonus var det bästa sättet 

att behålla personal. Vi insåg förstås att det inte kunde vara på samma sätt som under IT-

boomen, men att det ändå fortfarande skulle vara det huvudsakliga. När vi läst teori och 

fått en inblick i Combitechs verklighet ändrades vår uppfattning ganska radikalt. Det vi 

sett är att det viktigaste är att få utvecklas som person och att få en möjlighet till 

vidareutbildning. Genom utbildningen och kunskapshöjningen ökar man sin 

konkurrenskraft, både inom företaget och ute på arbetsmarknaden. Att 

kunskapsutvecklingen var så viktig hade vi inte klart för oss innan.  

Vi har båda fascinerats över hur central kulturen är i ett företag. Som vi ser det 

genomsyrar kulturen det mesta i ett företag och är någonting man hela tiden måste arbeta 

med och förfina. Det är genom kulturen man bygger upp de centrala begreppen man vill 

förknippas med både inom företaget och ute på marknaden. 

Som systemvetare har det varit väldigt intressant att komma ut på ett företag som skulle 

kunna bli vår första arbetsgivare i karriären. Genom att se hur de arbetar och förstå hur 

de tänker har vi fått en bättre bild av vad som är viktigt i vår utbildning och hur de ser på 

oss när vi kommer ut. Konsultbranschen har blivit betydligt mänskligare i våra ögon efter 

inblicken i Combitech och vi har fått en ljusare och större förståelse av hur vårt arbetsliv 

kommer att se ut.  
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