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Abstract 
Background:  Worldwide changes have brought new strategic challenges for companies; more has 
to be done with lesser resources. In order to develop and keep up with competitors, companies 
can co-operate with their suppliers and thereby create advantages by sharing and making use of 
knowledge. 
 

Purpose: Our purpose is to create understanding for how companies make use of explicit and 
implicit knowledge evolved in a co-operation. Thus, we intend to investigate a co-operation 
between a Swedish manufacturing industry and it’s supplier through a knowledge perspective. 
 

Delimitations:  We have limited our thesis to describe an ongoing co-operation between two 
Swedish manufacturing companies. 
 

Realization:  The thesis is based on five interviews with employees at the two companies. 
 

Results:  Our conclusion is that the companies make use of explicit and implicit knowledge in a 
differentiated and positive way. We are inclined to see the co-operation as well functioning, but 
we have seen tendencies that knowledge is neglected. Both companies possess knowledge that the 
other company is not aware of. This knowledge could be of importance to the unknowing 
company. 
 





 

 

Förord 
 
 
De senaste tio veckorna har inneburit hårt arbete, men de har även varit mycket 
lärorika. Vår erfarenhet är att arbetet med en uppsats innebär att ständigt 
pendla mellan hopp och förtvivlan. Trots några få mörkare stunder har vi haft 
mycket roligt och utbytt ett och annat visdomsord över en kopp te och några 
kakor. 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka medarbetarna på Autoliv Electronics AB och 
Vadstena Industriplast AB för deras vänliga bemötande och för att de tog sig 
tid att svara på våra frågor. Dessutom vill vi tacka vår seminariegrupp för alla 
goda råd som vi fått längs vägen, er hjälp har varit ovärderlig. Sist men inte 
minst vill vi tacka vår handledare Thomas Karlsson för de uppmuntrande ord 
han har gett oss under skrivandets gång. 
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1 INLEDNING 
 
 
I detta första kapitel kommer vi att beskriva var vårt syfte har sitt ursprung 
genom att ge en bakgrund till vårt valda ämne. Detta eftersom det är svårt att få 
läsaren intresserad om denne inte vet bakgrunden till det vi kommer att 
behandla i uppsatsen. I problemdiskussionen har vi för avsikt att förklara hur 
vi har kommit fram till vårt syfte och de problemfrågor vi har ställt. 
Problemdiskussionen kommer att mynna ut i ett syfte och för att klargöra detta 
ytterligare, följer de avgränsningar som gjorts. Slutligen kommer vi att ge 
läsaren en disposition för hur uppsatsen är upplagd.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Förändringarnas vind blåser oavbrutet i samhället och för företagen ändras 
ständigt förutsättningarna på marknaden. Det verkar som om framtiden 
kommer att bjuda på hårdnande konkurrens inom de flesta branscher. Detta 
kan ses som en följd av att globaliseringen får allt större betydelse i affärslivet, 
vilket gör att det blir svårare för företag att göra affärer. Dessutom tar 
utvecklingen stora kliv framåt inom flera områden, till exempel har 
produktutvecklingen lett till kortare produktlivscykler och ett flertal olika 
produktvarianter. Utvecklingen inom informationsteknologin är ytterligare en 
faktor som påverkar företagen i deras arbete. Som om detta inte vore nog har 
även kostnaderna för kapital ökat och det medför att högre krav ställs på 
företagen att vara effektiva. Samtidigt förväntas den ekonomiska tillväxten i de 
viktigaste industriländerna avta under de närmaste åren.1  
 
Utvecklingen i världen har medfört att företag idag ställs inför nya strategiska 
utmaningar där de måste göra mer med färre resurser. De måste således 
förbättra sin konkurrenskraft utan att för den skull utöka de interna resurserna. 
Detta innebär att företag inte bara kan fokusera på interna aktiviteter utan att 
de även måste leta utanför företaget för att finna lösningar för att förbättra sin 
konkurrenssituation. Ett alternativ som ses som en allt större möjlighet är att 
börja samarbeta med till exempel leverantörer, kunder eller andra företag inom 
samma bransch.2  
 

                                                 
1  Persson & Virum (1996) 
2  Saunders (1994)  
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I ett ömsesidigt samarbete mellan ett företag och dess externa leverantörer eller 
kunder fokuserar företagen på att nå positiva resultat tillsammans. 3 Genom att 
involvera leverantörer på ett tidigt stadium i produktutvecklingen har 
företagen möjlighet att utveckla nya idéer tillsammans. Idéer som kan bli en av 
de allra viktigaste konkurrensfördelarna för företagen4. Leverantörssamarbete 
anses även medföra andra positiva effekter, bland annat kan det ge såväl 
ekonomiska som strategiska fördelar 5 , men det ska även kunna leda till 
förbättringar i specifikationer, design, tillverkning och lagerhållning 6 . 
Ytterligare fördelar skulle kunna vara att samarbetet kan bidra till 
kvalitetsförbättring och kostnadsreducering7. Fördelarna med ett samarbete är 
många, vilket gör att vi troligen kan förvänta oss ansträngningar från 
kundföretagens sida att utveckla leverantörsrelationerna8. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det blir allt vanligare att företagsledare framhåller vikten av hög kompetens 
och utveckling av kompetens för att deras företag ska överleva på den allt 
hårdare konkurrensutsatta marknaden. Ofta besitter deras leverantörer 
kunskap, som kanske inte är explicit i betydelsen uttalad eller nedskriven, men 
som skulle kunna vara till nytta om kundföretaget bara tog sig tid att skapa 
processer för att främja ett kunskapsutbyte. En förutsättning för många företag i 
dag är att de lär sig hur de på bästa sätt ska tillvarata, behålla, utveckla och 
använda medarbetarnas kompetens. 9 
  
Att kunskap är viktigt för företag framhölls redan i slutet av 1800-talet av 
Alfred Marshall genom orden: 
 

”...kunskap är den viktigaste drivkraft för tillväxt...”10 
 
Hundra år senare, på 1990-talet, skrev Toffler att nästa århundrades viktigaste 
maktfaktor kommer att vara kompetens i form av värderingar, erfarenheter, 
färdigheter, kontakter och kunskaper. Det är dock inte förrän de senaste åren 
som det har uppdagats hur viktigt det är med kunskap. Kunskap har dessutom 
en multiplicerande effekt som innebär att ju fler som får ta del av den, desto 

                                                 
3  Baily et al (1994) 
4  Macbeth & Ferguson (1994) 
5  Persson, Virum & Ericsson (1991) 
6  Morgan (1995) 
7  Cox & Hines (1997)  
8  Gadde & Håkansson (1998)  
9  Anderson, Håkansson & Johanson (1994) 
10 Braunerhjelm &Thulin (2000) s. 521. 



 
Kapitel 1 - Inledning  

 3  
 

mer växer den. För att ett företag ska utvecklas och hålla jämna steg med 
konkurrenterna är det viktigt att det har förmågan att tillvarata och använda 
relevant kunskap som kan erhållas från leverantörer. Den kunskap som 
leverantörerna har förvärvat genom erfarenheter kan dock vara svår för det 
köpande företaget att tillgodogöra sig eftersom det kan vara implicit kunskap, 
det vill säga tyst eller dold kunskap. Implicit kunskap finns emellertid alltid i 
individernas agerande, men det gäller för företaget att vara lyhört för att veta 
hur olika personers kunskap på bästa sätt kan tas tillvara. Det kan gälla 
kunskap hos såväl interna medarbetare som leverantörer eller kunder.11  
 
Det finns flera sätt att hantera kunskap, men det finns två mål som anses 
viktiga i sammanhanget. Det ena målet är att skapa kundvärde och det andra är 
att behålla konkurrensfördelar. Fördelen med att ha förmågan att hantera 
kunskap inom företaget är att det kan erbjuda en möjlighet för företag att 
förbättra sin konkurrenssituation genom att kostnader reduceras och tiden det 
tar att få ut produkten till marknaden förkortas. Problemet är att möjligheten 
inte varar speciellt länge, eftersom interna förbättringar snabbt och lätt kan 
kopieras av konkurrenter.12   
 
Större företag satsar idag allt mer på att utbilda sina leverantörer. Men trots att 
företag sätter upp mål för vilka krav deras leverantörer ska leva upp till och har 
en utvecklad process vid val av leverantör, kan leverantören uppleva att dess 
kunnande inte är önskvärt. Leverantören tar således heller inte frivilligt 
initiativet att lösa olika frågor. Detta eftersom samarbetet då kan upplevas som 
kravbaserat och inte som ett ömsesidigt utbyte. Följden kan bli att företaget går 
miste om det kunnande som leverantören redan har, om det inte är berett att 
lyssna.13 
 
Förutom den diskussion som finns om leverantörssamarbete har vi läst om 
vikten av att företag tar tillvara på det intellektuella kapitalet, som inte bara 
finns internt utan även hos kunderna och leverantörerna. Enligt en artikel i 
Dagens Industri består det intellektuella kapitalet inom ett företag av 
kundkapital, affärskapital samt organisationskapital 14 . Vidare står det att 
organisationskapitalet, där bland annat leverantörssamarbeten ingår, ofta 
förbises och att det är just genom organisationskapitalet som förutsättning 
skapas för humankapitalet, det vill säga människorna, att utveckla och 
producera kundvärde. Vi anser därför att det är av intresse att sammanföra 
dessa resonemang och undersöka hur företag kan arbeta för att överföra 
kunskap mellan det egna företaget och dess leverantör. 
                                                 
11 Jönsson, Polesie & Johansson (1992)  
12 Bukowitz & Williams (1999)  
13 Macbeth & Ferguson (1994) 
14 Rex (1998) 
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De frågor vi har ställt oss är följande;  
 

 Hur sker kontakten mellan företagen?  
 Inom vilka områden samarbetar företagen?  
 Vilka processer/aktiviteter finns för att sprida kunskap mellan 

företagen?  
 Vilken roll spelar förtroende vid kunskapsöverföring?  

 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att skapa förståelse för hur företag tillvaratar den explicita och 
implicita kunskap som uppstår inom ett samarbete. Vi har således för avsikt att 
undersöka samarbetet mellan ett svenskt tillverkningsföretag och en av dess 
leverantörer ur ett kunskapsperspektiv.   
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att begränsa vår undersökning till att omfatta ett idag pågående 
samarbete. Detta medför att vi inte kommer att analysera hur urvalsprocessen 
av leverantören har gått till. Vi kommer heller inte att redogöra närmare för hur 
samarbetet skulle kunna klassificeras.  
 
Den empiriska studien har en nationell inriktning och vi har därmed valt att 
avgränsa bort den internationella aspekten på samarbete. Vidare har vi inriktat 
studien mot tillverkningsföretag och därför inte tagit hänsyn till de faktorer 
som enbart gäller för tjänsteföretag.    
 
Vi har även valt att inte se på samarbetet ur en juridisk eller ekonomisk 
synvinkel.  
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1.5 Disposition  
 
I första kapitlet introduceras uppsatsens problemområde, ett syfte preciseras 
och de avgränsningar som har gjorts definieras. 
 
Kapitel två, metodkapitlet, behandlar hur vi har valt att se på omvärlden och 
vår uppsats samt det tillvägagångssätt vi har valt. Här granskas även metoden 
och de källor som har använts. 
 
I det tredje kapitlet beskrivs de teorier vi har sett som relevanta för vårt 
problemområde. Referensramen är uppdelad i tre delar; kunskap, samarbetets 
uppbyggnad samt kunskap och samarbete.  
 
De empiriska delarna återfinns i kapitel fyra och fem och är kopplade till de två 
fallföretagen. Inledningsvis, i respektive kapitel, finns en kort presentation av 
företaget. Därefter följer en sammanställning av de svar vi fått från respektive 
företag.  
 
Kapitel sex består av analysen där vi knyter ihop referensramen med empirin 
samt med vår egen tolkning.  
 
Det sista kapitlet, kapitel sju, består av de slutsatser vi kommit fram till. 
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2 METOD 
 
 
Vi ska nedan försöka beskriva hur vi ser på vår omvärld ur en metodmässig 
synvinkel och vilka ståndpunkter vi har intagit inför genomförandet av denna 
uppsats. Därefter kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt, för att läsaren 
ska få en bättre förståelse för hur uppsatsen är uppbyggd och för att få en 
möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om huruvida forskningsprocessen är 
relevant.   
 

”Blåbär är jättegott, för det är sylt i dom.”15 
 
Utifrån detta citat kan vi dra slutsatsen att det finns många sätt att se på samma 
sak. Ur ett barns perspektiv, som citerats ovan, kan blåbäret ses som den sylt 
han tycker så mycket om. Själva ser vi det främst som ett bär. För en björn ses 
blåbär kanske framförallt som mat, medan en biolog skulle kunna studera vilka 
beståndsdelar blåbärsriset har för att kunna klassificera det till en speciell familj 
av växter.  
 
Vad är det som säger att någon av dessa synvinklar är rätt eller fel? Vi hävdar 
att det inte finns något som kan kallas rätt eller fel synsätt när det gäller 
metodologi. Däremot anser vi att det finns bättre och sämre synsätt och 
metoder att använda till en viss uppgift. Den vetenskapliga utgångspunkt som 
väljs för ett arbete bestämmer, rättfärdigar och legitimerar de för arbetet valda 
spelreglerna 16 . Vi kommer i följande avsnitt att beskriva det synsätt och 
förhållningssätt vi har valt och vilka tankar som har legat till grund för dessa 
val. Som forskare är det viktigt att ständigt ifrågasätta om det inte finns andra 
perspektiv som gör att resultatet kan bli annorlunda.  
 
 

2.1 En kort introduktion till vetenskap 
 
Vetenskap kan sägas vara den attityd eller det sätt som vi förhåller oss till 
verkligheten på. Det är ett resultat av mänskliga studier, som försöker förklara 
verkligheten och ta fram nya fakta. Den här förklaringen består sedan tills 
någon annan har bevisat motsatsen. För att kunna undersöka, förklara och 
förstå verkligheten måste vi göra vissa antaganden om hur den ser ut. När 
forskaren talar om vilken metod som använts och vilket perspektiv denne anser 
sig ha, krävs det att forskaren själv är medveten om att tidigare erfarenheter har 
                                                 
15 Björn, 5 år i Levengood & Lindell (2001) 
16 Lundahl & Skärvad (1992) 
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inneburit vissa grundläggande föreställningar om hur omvärlden ser ut. För att 
öka kännedomen om den egna undersökningen är det viktigt att reflektera över 
vad vetenskap och metod innebär. Genom självreflektion kan forskaren få en 
större förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som finns, samt öka 
förståelsen för den egna rollen i sammanhanget.17 
 
2.1.1 Vetenskapligt perspektiv 
 
För att påbörja arbetet med denna uppsats ansåg vi att det var nödvändigt att 
reflektera över vilket perspektiv vi har som forskare. Är forskaren inte 
medveten om vilket perspektiv denne intagit och kan förmedla detta, kan det 
vara svårt för läsaren att förstå vilka glasögon som använts18. Vi kommer i 
följande stycke att redogöra för hur vi har ställt oss till de vetenskapliga 
perspektiven hermeneutik och positivism.  
 
Vi anser att det är svårt att genomföra en studie inom vårt område och 
samtidigt hävda att den utförts utan någon förförståelse för ämnet. Vi tror 
heller inte att det är möjligt att i en sådan här typ av undersökning förhålla sig 
helt objektiv eller neutral. Det hermeneutiska perspektivet innebär att det hos 
varje människa finns en förförståelse för det fenomen som studeras. 
Förförståelse gör det möjligt för forskaren att formulera intressanta problem 
och frågor och är nödvändig för att forskaren ska få förståelse för ett fenomen.19 
Denna förförståelse från tidigare erfarenheter är enligt Holme och Solvang 
omöjlig att helt frigöra sig ifrån, det vill säga omöjliggör fullständig 
objektivitet20. Vi har dock haft för avsikt att förhålla oss kritiska till det som har 
sagts och till den information vi har tagit del av. Trots det kommer såväl 
resultatet från den empiriska undersökningen som det slutliga resultatet att 
bero av forskaren 21 . Även om det påverkar studien är det viktigt att ha 
kännedom om området, för att få en ökad kunskap om det ämne som 
studeras22.  
 
Tolkningen av delen är beroende av hur helheten tolkas, samtidigt som 
tolkningen av helheten är beroende av hur delen tolkas23. Då vi redan ovan har 
slutit oss till att vi förutsätter en viss förförståelse återstår det att fundera över 
hur vi har förhållit oss till delarna och helheten. Vårt mål var inte i första hand 
att titta på varje enskild del, som vi i vårt fall anser vara varje enskild 

                                                 
17 Molander (1988) 
18 Lundahl & Skärvad (1992) 
19 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) 
20 Holme & Solvang (1997) 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Gummesson (1985) 



 
Kapitel 2 - Metod 

 9  
 

respondent, utan istället att försöka få en bild av helheten, 
kunskapsöverföringen i samarbetet. Det är dock omöjligt att förstå helheten 
utan att skapa förståelse för delarna och i detta fall sällar vi oss till det 
hermeneutiska synsättet. Detta säger att forskaren pendlar mellan del och 
helhet för att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt24. 
 
Vi har undersökt två företag genom att intervjua deras medarbetare. Detta gör 
att uppsatsen och den kunskap vi vill förmedla blir bunden till tid och rum, 
vilket sammanfaller med det hermeneutiska synsättet25. Detta i betydelsen att 
den beror av de människor vi har intervjuat och av den situation företagen 
befinner sig i idag. Det är också troligt att undersökningen är bunden till just 
dessa företag och att exakt samma förutsättningar och förhållanden inte gäller 
för andra företag. Detta gör att vi inte har strävat efter generaliserbarhet, det vill 
säga vi har inte för avsikt att skriva en uppsats som är relevant för 
kunskapsöverföring inom samtliga samarbeten. Förutom att undersökningen är 
bunden i tid och rum anser vi även att den är bunden till oss som forskare 
eftersom det är vi som har tolkat materialet utifrån vår förförståelse. 
Positivismen däremot menar att forskaren ska kunna bytas ut utan att resultatet 
blir annorlunda 26, vilket vi i vårt fall inte tror är möjligt. Utifrån ovanstående 
resonemang anser vi oss i mångt och mycket vara anhängare till 
hermeneutiken. 
 
2.1.2 Metodsynsätt 
 
Funderingarna ovan i fråga om vetenskapligt perspektiv ledde automatiskt till 
att vi inte kom att använda oss av ett analytiskt synsätt. Detta då det analytiska 
synsättet är starkt förknippat med positivismen och det istället är 
systemsynsättet och aktörssynsättet som är möjliga att kombinera med ett 
hermeneutiskt perspektiv27. Målsättningen med denna uppsats är att undersöka 
hur kunskap överförs mellan ett företag och dess leverantör och för att skapa 
oss en bild av hur samarbetet fungerar intervjuade vi vissa av de personer, på 
de båda företagen, som har kontakt med varandra. Vi tittade således på de 
delar som bidrar till samarbetet. Det går dock inte att bara utgå från delarna. 
Delarna eller de personer som jobbar inom företagen har vissa, av systemet 
uppställda, ramar inom vilka de får agera allt i enlighet med ett systemsynsätt28.  
 
Enligt aktörssynsättet är det nödvändigt att studera människorna inom 
systemet för att förstå hur systemet fungerar. Utifrån det här synsättet är den 
                                                 
24 Patel & Davidson (1994) 
25 Lundahl & Skärvad (1992) 
26 Patel & Davidson (1994) 
27 Holme & Solvang (1997) 
28 Ibid 
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verklighet som studeras socialt konstruerad av oss människor. Om vi inte 
förstår hur personerna samarbetar och vilka möjligheter de har, kommer vi 
heller aldrig att förstå hur hela systemet eller samarbetet fungerar. Det är därför 
av vikt att identifiera de aktörer inom systemet som är mest betydelsefulla i 
förhållande till den problemställning forskaren har.29 Inför vår undersökning 
har vi tagit reda på vilka personer som deltar i samarbetet mellan de olika 
aktörerna och utifrån denna uppställning försökt identifiera nyckelpersonerna 
för samarbetet. I likhet med vad aktörssynsättet står för, är det de intervjuade 
medarbetarnas bild av samarbetet och kunskapsöverföringen som vi förmedlar. 
Det är deras upplevelser och tolkningar som beskrivs. Med vår diskussion ovan 
vill vi påvisa att vår uppsats har drag av både systemsynsättet och 
aktörssynsättet. 
 
 

2.2 Tillvägagångssätt  
 
Det var vårt intresse för logistik som ledde oss till att utgå från 
leverantörssamarbete när vi sökte ett intressant ämne för denna uppsats. Med 
hjälp av sekundära källor30, det vill säga redan insamlat och tolkat material, 
skapade vi oss en förförståelse för att kunna komma fram till en intressant 
problemställning. Vi valde utifrån dessa att inrikta oss mot en 
kunskapsrelaterad uppsats. De enligt oss relevanta teorier, som återfinns i vår 
referensram kommer från sekundära källor i form av böcker och artiklar. Vi har 
även använt sekundärt material från Internet och företagsbroschyrer för att 
skriva företagspresentationerna. Vi fann många författare som menar att företag 
kan skapa fördelar genom att samarbeta med sina leverantörer. Förslag finns 
även på lämpliga faktorer eller processer att samarbeta kring. Däremot, vad 
gäller kunskapsöverföring hittade vi endast ett mycket begränsat antal teorier 
kring hur ett företag ska ta tillvara på kunskap i ett leverantörssamarbete. Vi 
anser att kunskap är något som företag skulle kunna ha nytta av för att skapa 
konkurrensfördelar och ansåg det därför vara av vikt att studera hur företag tar 
tillvara på leverantörernas kompetens.  
 
För att en studie ska kunna kallas en fallstudie krävs att endast ett eller ett fåtal 
fall har studerats mer detaljerat och i flera dimensioner 31 . Vi har i vårt fall 
begränsat antalet undersökta fall och strävat efter att undersöka dessa på 
djupet. Dock anser vi oss inte riktigt ha kunnat göra en så djup undersökning 
som krävs för att den ska kallas en fallstudie. Däremot anser vi att det är 

                                                 
29 Lundahl & Skärvad (1992) 
30 Halvorsen (1992)  
31 Lundahl & Skärvad (1992)  
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korrekt att kalla vår studie fallstudieliknande, då den har flera likheter med en 
fallstudie.  
 
För att kunna dra slutsatser om samarbetet ansåg vi oss tvungna att ta del av de 
åsikter som individerna i samarbetet har. Det är deras uppfattning som kan ge 
oss den bakgrundsinformation vi behöver för att analysera samarbetet. För att 
få tillgång till denna personligt präglade information ansåg vi att ett kvalitativt 
undersökningssätt skulle passa bäst. Både kvantitativa och kvalitativa studier 
syftar till att ge en bättre förståelse för det samhälle vi lever i och för hur 
människor och grupper påverkar varandra 32 . Det finns inget egentligt 
konkurrensförhållande mellan de båda metoderna, men det finns ändå tydliga 
skillnader. Kvantitativa metoder baserar sina slutsatser på data som kan 
översättas till siffror, det vill säga kvantifieras, medan kvalitativa 
undersökningar baserar sina slutsatser på till exempel värderingar och 
föreställningar, det vill säga ej kvantifierbar data33. Den empiriska datan baseras 
främst på intervjuer eller primära källor34, det vill säga egenhändigt insamlat 
material. Det kvalitativa inslaget innebär bland annat att vi ville skapa en 
djupare förståelse för företagen. En förutsättning för att kunna säga att en 
kvalitativ studie har använts är att upplägget på undersökningen ska kunna 
förändras under själva genomförandet35. Då vi har använt oss av förhållandevis 
öppna frågor och haft möjlighet att ändra struktur och formuleringar under 
intervjuns gång anser vi att vi har uppfyllt detta kriterium. Vi har även försökt 
få rikligt med information om företagen och ha en relativt nära kontakt med de 
personer som intervjuades. Detta är något som anses vara signifikant för en 
kvalitativ studie36.  
 
2.2.1 Urval  
 
För att vi skulle kunna få en bild både utifrån leverantörens synvinkel och 
utifrån det köpande företagets synvinkel, var det viktigt för oss att intervjua 
båda parterna. Innan vi började kontakta företag ställde vi upp vissa kriterier, 
som företagen var tvungna att uppfylla för att vara aktuella för vår 
undersökning. Det köpande företaget skulle vara ett tillverkningsföretag och 
det skulle ha en djupare relation till sin leverantör, som inte bara levererade en 
enkel råvara utan något mer komplext. Det räckte alltså inte med en enda 
transaktion eller en alltför enkel produkt. Vi ansåg att detta skulle ge bättre 
förutsättningar för att överföring av kunskap ska gynnas i samarbetet. Det 
företag vi valde att kontakta var Autoliv Electronics AB i Motala, hädanefter 
                                                 
32 Holme & Solvang (1997) 
33 Lundahl & Skärvad (1992) 
34 Halvorsen (1992)  
35 Holme & Solvang (1997) 
36 Ibid 
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kallat Autoliv. Vid första intervjutillfället gav Autoliv oss en kontaktperson hos 
en leverantör som skulle kunna vara aktuell för vår uppsats. Denna leverantör 
var Vadstena Industriplast AB, hädanefter kallat Vadstena Plast. För att skaffa 
oss en grundförståelse för företagen sökte vi information om dessa innan 
besöket.  
 
Urvalet av företag kan liknas vid det som kallas ett bedömningsurval, det vill 
säga att forskaren själv på förhand väljer ut de objekt denne finner intressanta 
för undersökningen. Bedömningsurvalet anses passa bra just för 
undersökningar med en fallstudieansats. 37  Vi anser att ett bedömningsurval 
stämmer väl överens med vårt egna sätt att välja fallföretag. Dessa har inte valts 
med tanke på att göra generaliseringar, utan istället utifrån vilka företag vi 
ansåg vara intressanta för att undersöka kunskapsöverföring i ett samarbete. 
Anledningen till att vi kontaktade Autoliv var att de befinner sig inom 
bilbranschen, vilket är en bransch som enligt litteraturen håller sig långt fram 
med avseende på leverantörssamarbete. 
 
Vi genomförde sammanlagt fyra intervjuer med fem personer, där fyra skedde 
med anställda på Autoliv och en med en anställd på Vadstena Plast. Den första 
intervjun genomfördes på Autoliv med inköpschefen och inköpschefen för 
mekanik. Under denna intervju presenterades de personer som var inblandade 
i samarbetet med Vadstena Plast. Totalt fanns det fyra personer som vi kunde 
intervjua, var och en med olika ansvarsområden inom samarbetet. Vi valde ut 
dels den person som var ansvarig för den affärsmässiga delen och urvalet av 
leverantör, dels den person som var involverad i konstruktionen och därmed 
viktig för själva utvecklingsprocessen. Det var inom dessa områden, som vi 
trodde den främsta kunskapsöverföringen skulle ske. En av de två personer vi 
valde bort var en person som nyligen blivit tillsatt. Vi ansåg att denna person 
ännu inte hunnit sätta sig in i samarbetet så väl att han skulle kunna bidra till 
vår undersökning. Den andre personen valdes bort för sitt arbetsområdes skull. 
Han var ansvarig för materialstyrningen och kommer inte in i samarbetet förrän 
produkten börjar serietillverkas och i dagsläget befinner sig produkten i 
utvecklingsstadiet.   
 
På Vadstena Plast fick vi kontakt med marknadschefen, som även har ett 
övergripande ansvar på Vadstena Plast för det gemensamma projektet. Han 
ansågs både av Autoliv och av Vadstena Plast självt kunna representera 
samtliga deltagare i samarbetet från Vadstena Plast. Detta beror på att Vadstena 
Plast är en liten organisation och att de inblandade i ett visst projekt oftast har 
kunskap om hur samtliga delar i samarbetet fungerar. En annan orsak till att vi 
endast intervjuade en person var att de övriga två personerna som deltar i 
                                                 
37 Lekvall & Wahlbin (2001) 
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samarbetet inte hade möjlighet att avvara tid för en intervju. Intervjuerna som 
genomfördes presenteras i empirikapitlen, kapitel fyra och fem.  
 
2.2.2 Intervjuer 
 
En intervju kan gå till på flera olika sätt och frågorna kan också vara upplagda 
på mer än ett sätt. Inför intervjuerna bestämde vi oss för att ha vissa 
förutbestämda frågor och till viss del även ha ordningen på frågorna klar för 
oss. Detta betyder dock inte att vi standardiserade frågorna så mycket att både 
formuleringen av frågorna och ordningen var förutbestämd. Detta var något vi 
ville kunna påverka under intervjuns gång. Det hände ofta att respondenten 
genom att svara på frågan som ställdes även svarade på ytterligare en fråga. 
Detta gör att vi i slutändan närmade oss det som kallas en semistandardiserad 
intervju38, det vill säga att frågorna bestäms i förväg men inte alltid ställs i 
samma ordning. Intervjuerna var dessutom ostrukturerade39, vilket innebär att 
frågorna var ungefär desamma för alla men att inga fasta svarsalternativ fanns. 
Detta eftersom vi var intresserade av respondenternas åsikter och 
föreställningar för att få så korrekta beskrivningar som möjligt om hur det 
verkligen förhåller sig. Nackdelen med öppna frågor är att de är svårare att 
sammanställa och tolka40. Intervjufrågorna har vi sammanställt i appendix I. 
 
Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss och vårt ämne mer utförligt. 
Redan innan intervjuerna hade vi skickat ut en intervjuguide med de 
övergripande områden som vi ville undersöka. Detta gjordes för att de 
intervjuade skulle få en möjlighet att förbereda sig mentalt och för att de skulle 
få en bild av vilket område vi var intresserade av. Under intervjuerna använde 
vi i tre fall av fyra en diktafon för att minimera risken att fakta misstolkades 
eller utelämnades. Intervjuerna tog mellan en och två timmar att genomföra. 
Under intervjun fördes en dialog mellan respondenten och oss. Den första 
intervjun på Autoliv gav oss en bild av företagets uppbyggnad och verksamhet. 
Vi fick även en övergripande beskrivning av hur kunskapsöverföringen mellan 
Autoliv och deras leverantörer gick till. Det var vid detta tillfälle diktafonen inte 
användes. Den fördjupade förståelsen för hur Autoliv och Vadstena Plast tar till 
vara på och överför kunskap i samarbetet, fick vi från kontaktpersoner på 
respektive företag. Intervjuerna gjordes i Autolivs fall på Autoliv i Motala och 
med Vadstena Plast på universitetet. För att personen i fråga skulle känna sig 
tryggare i den kanske inte så alldagliga situationen, tyckte vi att det var bäst att 
utföra så många intervjuer som möjligt på respektive persons arbetsplats. Vi 

                                                 
38 Lundahl & Skärvad (1992) 
39 Ibid 
40 Ibid 
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försökte att inte ställa ledande frågor för att minska intervjuareffekten 41  där 
respondenterna kan uttyda vad det var för svar vi egentligen ville ha. Genom 
att skriva ut intervjuerna och tillsammans gå igenom dessa strävade vi efter att 
undvika att information missuppfattades eller gick förlorad.  
 
 

2.3 Ska Du tro på det här? 
 
Målet med vår uppsats är inte att nå kausala samband eller att någon annan ska 
kunna genomföra exakt samma undersökning och komma fram till exakt 
samma resultat. Vi tycker inte för den skull att uppsatsen kan anses vara 
mindre meningsfull. Det hänger på oss forskare att vara väl pålästa inom 
området och att därefter försöka vara så sakliga som möjligt. Detta tycker vi oss 
ha uppfyllt genom att studera ett flertal olika författare och synvinklar på 
samarbete och kunskap. Det var även viktigt att våra värderingar inte lyste 
igenom vid intervjun så att intervjusvaren påverkades. Samtidigt var vi 
tvungna att inta ett kritiskt förhållningssätt under vår dialog och vid tolkning 
av resultatet. Genom att vi använde oss av en diktafon anser vi att vi har försökt 
minimera risken för att missa viktig information. För att inte empiriavsnitten 
skulle innehålla fakta som intervjupersonerna inte ansåg sig ha sagt eller som 
missuppfattats från vår sida, skickade vi ut underlaget till de personer vi 
intervjuat för att de skulle kunna läsa igenom och godkänna innehållet. Vid 
detta tillfälle ställdes även kompletterande frågor för att tydliggöra vissa saker. 
Som forskare har vi ett etiskt ansvar, som innebär att inte rubba det förtroende 
som uppstått mellan oss och respondenterna. Det kändes därför mest korrekt 
att de skulle få en chans att påverka den del de bidragit med i uppsatsen. 
 
För att öka validiteten42, det vill säga giltigheten, har vi försökt förhålla oss 
kritiska till de svar vi fått under intervjuerna och hela tiden funderat över om vi 
har fått svar på det vi verkligen ville veta. I kvalitativa undersökningar är det 
lättare att få valid information, eftersom det ger oss som forskare en större 
närhet till det eller den som studeras. Dock kan forskarens upplevelse av 
situationen vara felaktig. Det kan hända att denne inte förstår alla de signaler 
och svar som intervjupersonerna ger. Genom att vi genomförde personliga 
intervjuer kunde risken för missförstånd minimeras eftersom förtydliganden 
hela tiden kunde göras. Dessutom var vi hela tiden två som diskuterade och 
reflekterade över svaren som gavs. Därigenom kunde vi korrigera eventuella 
missuppfattningar. En svårighet för forskaren är att veta hur den mest giltiga 
informationen ska erhållas43. Detta försökte vi hantera genom att aktivt söka de 

                                                 
41 Lundahl & Skärvad (1992) 
42 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) 
43 Holme & Solvang (1997) 
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personer vi trodde hade mest och bäst insyn i de frågor som var av intresse för 
oss. 
 
 

2.4 Metodkritik 
 
Vår förhoppning var vid arbetets början att få prata med flera leverantörer för 
att få en bättre bild av hur Autoliv arbetar gentemot sina leverantörer. Det 
visade sig dock att Autoliv endast hade en leverantör, som de i dagsläget hade 
ett pågående nära samarbete med och som hade verksamhet i Sverige. 
Anledningen till att vi valde att endast undersöka ett samarbete var att vi av 
tidsskäl hade för avsikt att undersöka ett samarbete på djupet istället för att 
undersöka flera samarbeten ytligt.  
 
En annan kritik som kan poängteras var att vi endast kunde få tag på en person 
hos leverantören, Vadstena Plast, på grund av att övriga medarbetare inte hade 
tid. Sett till antalet intervjuer har det blivit en tyngdpunkt på Autoliv där vi 
genomförde intervjuer med fyra personer. Vi tror oss ändå ha kunnat spegla 
Vadstena Plast på ett tillförlitligt sätt eftersom vi fick prata med den mest 
insatte av de tre medarbetarna som deltar i samarbetet. Om det hade funnits 
mer tid till förfogande hade observationer förmodligen varit ett bra 
komplement till intervjuerna. Detta för att minska eventuell påverkan om det 
skulle vara så att parterna ville visa upp en förskönad bild av samarbetet och 
överföringen av kunskap. 
 
 

2.5 Källkritik 
 
Vi har i största möjliga mån sökt originalkällan till de teorier vi fann intressanta. 
I de fall då flera författare hänvisade till samma teori, men originalkällan inte 
fanns tillgänglig, jämförde vi källorna för att se så att de överensstämde. 
 
Eftersom det var inköpschefen på Autoliv som valde ut vilken leverantör vi 
skulle kontakta och dessutom vilka personer på Autoliv vi kunde kontakta, kan 
en till viss del förskönad bild av samarbetet och kunskapsöverföring ha givits. 
För att få en bild av om Autoliv påverkat leverantören, tillfrågades 
medarbetaren från Vadstena Plast om vad han fått reda på om undersökningen. 
Han hävdade att ingen annan information än att vi var intresserade av en 
intervju, kommit från Autoliv. 
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3 REFERENSRAM 
 
 
Vi kommer här att redovisa de teorier som vi har byggt vår uppsats kring. Det 
här kapitlet är uppdelat i tre olika delar. Inledningsvis kommer vi att förklara 
begreppet kunskap (3.1). I del två kommer vi att beskriva teorier kring hur ett 
samarbete är uppbyggt (3.2) och till sist kommer vi i del tre att knyta samman 
de två första delarna i en del om kunskap och samarbete (3.3). Med hjälp av 
nedanstående barncitat vill vi beskriva vår syn på en referensram.  
 

”Skelettet är det som är kvar när insidan är uttagen och utsidan avtagen. 
Skelettet är till för att ha nått att hänga köttet på.”44 

 
Skelettet kan här ses som de teorier vi behöver för att applicera empirin på. 
Utan en referensram som håller ihop uppsatsen har vi inget att hänga upp våra 
empiriska fakta på och heller inget att analysera utifrån. 
 
 

3.1 Kunskap 
 
Vi anser att det är viktigt att definiera kunskap för att läsaren ska få en 
förståelse för detta och för att kunna motivera vår definition av kunskap. 
Genom att dela upp kunskap i olika typer anser vi att det blir lättare att 
åskådliggöra hur våra fallföretag agerar för att sprida eller tillvarata kunskap, 
som beskrivs i empirin. 
   

“The only thing that gives an organization a competitive edge - the only 
thing that is sustainable - is what it knows, how it uses what it knows, and 

how fast it can know something new!”45 
 

Detta citat visar hur viktig kunskap anses vara för att ett företag ska kunna öka 
sin konkurrenskraft. Kunskap kan ses som en av de viktigaste resurser ett 
företag har. Det är ett brett begrepp och det finns en mängd olika definitioner 
och åsikter om vad kunskap verkligen är. I följande text har vi för avsikt att ge 
en bild av hur kunskap beskrivs av olika författare, var gränsen går för vad som 
är kunskap och vad som är information, samt hur kunskap kan delas in. 
 

                                                 
44 Preben, 7 år i Levengood & Lindell (2001) 
45 Prusak i Allee (1997) s. 8. 



 
Kunskapsutbyte i ett samarbete 

 18 

3.1.1 Definition av kunskap 
 
Allee menar att kunskap ur ett brett perspektiv är erfarenhet som kan 
kommuniceras och delges andra. Denna definition skulle vara speciellt 
användbar när fokus ligger på kunskap inom företag, eftersom den förstärker 
faktumet att vår erfarenhet av världen skapas i gemenskap. Att skapa kunskap 
sker således som en gemensam process mellan olika parter. 46  Nonaka och 
Takeuchi beskriver i sin tur kunskap som "en funktion av en specifik attityd 
eller avsikt” där kunskap är en handling och har en viss innebörd. Med 
kunskap menas att förstå eller tro på något samtidigt som kunskapen används 
och appliceras för att den ska kunna utvecklas. Enligt Svenska Akademins 
ordlista betyder kunskap vetande och insikt.47 
 
En annan definition kommer från Sveiby, som menar att människans totala 
kunskap består av fem delar:  
 

 Vetande, "att veta”, det vill säga kunskap som erhålls via information, 
ofta genom formell utbildning. 

 Kunnande, "att göra”, det vill säga kroppsliga och intellektuella 
färdigheter att åstadkomma resultat. 

 Erfarenhet, som erhålls genom att lära sig av egna misstag och 
framgångar i livet. 

 Värderingar, det vill säga vad någon tror på och vilka uppfattningar 
någon har om "vad som känns rätt för mig”. 

 Socialt nätverk eller kontaktförmåga, det vill säga förmågan och intresset 
av att bygga upp och behålla relationer. 

 

Sveiby menar vidare att människans kunskapande är handlingsinriktat och 
baserat på vissa regler. Det är tyst, individuellt och förändras hela tiden.48 
 
3.1.2 Kunskap och information 
 
Att skilja på kunskap och information är ingen lätt uppgift. En åsikt är att 
kunskap är större än information. Idag översköljs organisationer med 
information, men det är inte förrän människor använder den som det kan kallas 
kunskap. En individ kan aldrig besitta för mycket kunskap, men kan definitivt 
få för mycket information. Via elektronisk media kan information spridas både 
snabbare och i större mängd, men detta anses inte bara vara av godo. Många 

                                                 
46 Allee (1997)  
47 Halén (1998) 
48 Sveiby (1995) 
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organisationer har redan upptäckt att denna mängd av information bidrar till 
att medarbetarna blir överhopade istället för välinformerade. 49 
 
Sveiby menar att det inte går att sätta likhetstecken mellan information och 
kunskap. Han menar att information är passiv medan kunskap är aktiv och 
ständigt förnyas. Förståelsen för kunskapens förnyelseformer är därför 
väsentlig. Människor och människors kunskaper är undflyende, ständigt 
föränderliga helheter som inte går att fånga i texter, siffror eller diagram. Vägen 
till kunskap går genom att använda sig av sin erfarenhet och kunnande. 50 
 
En annan synpunkt är att information inkluderar alla dokument och verbala 
meddelanden, som verkar relevanta eller som kan tolkas av organisationens 
medlemmar. Information innebär alltid en överföring mellan personer. 
Kunskap å andra sidan skiljer sig från information genom att den alltid är 
personbunden. Att kunna betyder inte bara att förstå eller tro, det inkluderar 
även att vara förmögen att använda sin kunskap. Kunskap är beroende av 
interaktionen mellan människor för att utvecklas. 51 
   
3.1.3 Olika typer av kunskap  
 
Kunskap delas ofta in i implicit och explicit kunskap. Med explicit kunskap 
menas kunskap som individen är medveten om att denne har. Implicit kunskap 
däremot, är kunskap som individen inte är medveten om, eftersom kunskapen 
till exempel har blivit en vana i arbetet. Det är inte bara den explicita kunskapen 
som måste komma till uttryck, det är även viktigt att den implicita kunskapen 
kommer andra tillgodo. Den sistnämnda kunskapen är den kunskap som är 
svårast att få fram, eftersom personen som äger kunskapen inte är medveten 
om den. Det är oftast genom observation som den här kunskapen kan 
upptäckas och delges andra.52  
 
Begreppet tyst eller implicit kunskap introducerades av Polanyi på 50-talet. Det 
innebär att det genom åren byggs upp en mängd mönster i hjärnan, som börjar 
fungera som omedvetna handlingsregler för att klara olika situationer. 
Handlingsreglerna är en förutsättning för att kunna bli skickligare, men de 
fungerar samtidigt som en begränsning, då de fungerar som filter eller glasögon 
för kunskapande som inte går att ta av sig. Det betyder att all ny kunskap blir 
färgad av den kunskap som redan finns inom individen.53  Implicit kunskap 
centreras runt mentala modeller som vi bär inom oss. Dessa mentala modeller 
                                                 
49 O’Dell & Grayson (1998)  
50 Sveiby (1995)  
51 Krogh, Roos & Kleine (1998)  
52 Bukowitz & Williams (1999)  
53 Sveiby (1995)  
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består av begrepp, bilder, övertygelser, synvinklar, värderingar och principer 
som hjälper individen att definiera sin värld. Implicit kunskap inkluderar även 
tekniskt kunnande, som inbegriper konkreta kunskaper och expertis, och den 
handfasta erfarenheten som kommer genom övning.54 
 
Nonakas och Takeuchi definierar explicit kunskap som den kunskap som är 
uttalad genom tal eller siffror. Detta sker ofta i form av olika data, som till 
exempel specifikationer, ritningar och manualer. Den implicita kunskapen 
definieras som outtalad, men underförstådd, och som svår att identifiera och 
göra om till information och kunskap. Denna typ av kunskap är djupt rotad i en 
individs agerande och värderingar. Således blir den implicita kunskapen oftast 
"bortglömd” trots att den kan vara mycket viktig. 55  
 
En del av det Sveiby klassar som kunskap är kunnande eller kompetens. Han 
menar att det är omöjligt att i ord beskriva hela sin kompetens och att den 
mesta kompetensen därför är implicit eller tyst. Genom att artikulera delar av 
sitt kunnande via olika media blir dessa delar av kompetensen formaliserad 
som vetande. När kompetens blir artikulerad blir den också tillgänglig för 
andra människor. Artikulerad kunskap är oberoende av individen till skillnad 
från kompetens som är beroende av individen. I organisationer är den mesta 
kunskapen tyst och oartikulerad. Den finns i människors huvuden och den 
sitter i väggarna. Kompetens har en direkt koppling till en viss social miljö. Om 
en individ byter miljö förlorar han eller hon nyttan av delar av sin kompetens. 
Eftersom en stor del av kompetensen är implicit kan den bara överföras till 
andra genom att den aktuella aktiviteten utförs så att andra kan observera.56  
 
 

                                                 
54 Allee (1997)  
55 Hurme (1998)  
56 Sveiby (1995) 
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3.2  Samarbetets uppbyggnad 
 
Varje företag har en unik bas av resurser som till viss del finns utanför 
företagets egna gränser. De resurser som ligger utanför företagets gränser kan 
bland annat vara de resurser som företaget har varit med och skapat genom 
samarbeten med kunder eller leverantörer.57 Detta är anledningen till att vi har 
valt att redogöra för hur ett samarbete kan se ut och vilka typer av utbyte som 
finns inom samarbetet. Ett leverantörssamarbete innebär en aktiv medverkan 
från både kundföretag och leverantör, vilket innebär att samarbetet ska 
medföra fördelar för båda parterna58. På kort sikt handlar det främst om vinster 
i anslutning till enskilda order. På lång sikt kan vinster uppnås i form av 
teknisk, finansiell eller administrativ hjälp, introduktion av nya 
produktionsmetoder eller minskad lagerhållning. Ett kontinuerligt samarbete 
mellan kundföretag och leverantör leder till att de lär känna varandra, både de 
styrkor och svagheter som finns inom respektive företag.59 
 
Det finns många sätt att samarbeta, ett första steg är att kundföretag och 
leverantör tillsammans bestämmer vad målet för samarbetet ska vara. Det 
skulle kunna handla om produktutveckling, kostnadsreducering, förbättring av 
logistiska arrangemang eller lägre felfrekvens. 60  ”Industrial Marketing and 
Purchasing Group” (IMP) har skapat en interaktionsmodell (se figur 3:1) för att 
visa vilka utbyten företag kan ha i ett samarbete. 61 Modellen förutsätter aktivt 
medverkande från båda parterna. Eftersom modellen baseras på 
forskningsarbete inom tillverkningsindustrin ses den som relevant för 
undersökningar inom olika typer av tillverkningsbranscher, som till exempel 
inom bilindustrin.62 Vi anser att den i vårt fall är av vikt eftersom vi har valt att 
undersöka ett samarbete inom just tillverkningsindustrin. 
 
Vi har valt att inrikta vår undersökning på hur kunskap överförs mellan två 
företag. Detta har gjort att vi har valt att lägga till kunskap i IMPs modell. Vi 
anser att kunskap har blivit en allt viktigare faktor för företag att ta vara på och 
att det därför är viktigt att fokusera även på kunskap när utbytet mellan två 
företag undersöks. Då vi har sett vissa likheter mellan socialt utbyte och utbyte 
av kunskap, eftersom båda kan inledas på kort sikt men har följder även på 
lång sikt, har vi valt att placera kunskap, som en egen punkt under det 
kortsiktiga utbytet eller episoderna i modellen. Kunskap ingår annars som en 
liten del av det sociala utbytet.  
                                                 
57 Gadde & Håkansson (1998)  
58 Persson, Virum & Ericsson (1991) 
59 Ibid  
60 Saunders (1994)  
61 Macbeth & Ferguson (1994)  
62 Lamming (1993)  
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Figur 3:1: IMPs Interaktionsmodell (egen översättning och bearbetning)       
Källa: Ford  (1997) 
 
Modellen visar på den komplexitet som framträder när ett samarbete mellan 
kund och leverantör ska analyseras och försöka förstås. Enligt modellen finns 
det fem typer av variabler: 

1. Variabler som beskriver omvärlden inom vilken interaktionen sker (se 
3.2.1).  

2. Variabler som beskriver atmosfären (se 3.2.2). 
3. Variabler som beskriver parterna som är involverade i samarbetet, både 

organisationerna och individerna (se 3.2.3). 
4. Variabler som beskriver episoderna, det kortsiktiga utbytet (se 3.2.4). 
5. Variabler som beskriver relationen, det långsiktiga utbytet (se 3.2.5). 

 
3.2.1 Omvärlden 
 
När ett samarbete mellan köpare och säljare studeras måste hänsyn tas till den 
omvärld i vilken köpare och säljare agerar. I omvärlden ingår 
marknadsstrukturen, dynamik, internationalisering, position i 
produktionskedjan samt det sociala systemet. En del av omvärlden berör hur 
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marknadsstrukturen ser ut, det vill säga om det finns flera liknande 
samarbeten, nationellt eller internationellt eller inom samma bransch. Hur 
marknadsstrukturen ser ut beror bland annat på koncentrationen av köpare och 
säljare och stabiliteten som råder på marknaden. Den dynamik som finns inom 
både marknaden och relationen kommer att påverka samarbetet, till exempel 
när det gäller alternativkostnaden för att lita på ett enda eller ett fåtal 
samarbeten. De utbyten som sker mellan parterna i ett samarbete påverkar 
dynamiken samtidigt som samarbetets längd, rutiner och förväntningar ger 
stabilitet.63 
 
3.2.2 Atmosfären  
 
En av de viktigaste aspekterna som påverkar ett samarbete, vilken kan 
påverkas av medveten planering, är den övergripande atmosfären. Atmosfären 
kan beskrivas i termer av makt- och beroendeförhållande, konflikt eller 
samarbete samt övergripande närhet eller distans, lika väl som av företagens 
gemensamma förväntningar. Precis som med allt annat finns det både fördelar 
och nackdelar med olika typer av atmosfärer. Dessa kan analyseras utifrån 
följande två dimensioner:64  
 
Den ekonomiska dimensionen 
Genom ett närmare samarbete kan de så kallade transaktionskostnaderna 
reduceras och intäkterna ökas. Likaså kan produktionskostnaderna reduceras 
då samarbetet ger möjlighet att ta fram bättre processer mellan kund och 
leverantör. Parterna kan ofta även ge varandra värdefull teknisk och 
kommersiell information.65 Då vi har avgränsat bort den ekonomiska aspekten, 
kommer denna dimension inte att diskuteras vidare i analysen. 
 
Kontrolldimensionen  
Denna dimension handlar om att reducera osäkerhet som associeras med de in- 
och utflöden av information och varor som finns mellan företagen. Förmågan 
att kontrollera ett samarbete är relaterat till maktförhållandet mellan parterna. 
Den makt som finns i ett samarbete kopplas ofta till de resurser, såsom 
parternas relativa expertis och tillgång till information, men även till det 
beroendeförhållande som eventuellt finns. Graden av beroende inom ett visst 
samarbete påverkar företagets sårbarhet gentemot den part som har makt.66  
 

                                                 
63 Ford (1997)  
64 Ibid 
65 Ibid  
66 Ibid 
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3.2.3 Parterna i samarbetet 
 
Samarbetet och de utbyten och processer som finns däri påverkas av parternas 
karaktäristika. Detta inkluderar såväl organisationernas utseende som 
individernas beteende. De faktorer som brukar användas för att beskriva 
parterna är teknologi, organisationens storlek, struktur, strategi och erfarenhet 
samt individer.67   
 
Teknologin  
Parternas teknologiska system och skillnaderna däremellan påverkar samtliga 
dimensioner i samarbetet. De teknologier som finns hos företagen kan behöva 
förändras för att kunna användas tillsammans. Men för att nödvändiga 
anpassningar ska ske krävs ett ömsesidigt förtroende. 68  
 
Organisatoriska faktorer  
Dessa faktorer utgör tillsammans med maktförhållandet de utgångspunkter 
utifrån vilka företagen kommer att interagera. Ett stort företag med omfattande 
resurser har större möjlighet att dominera sina kunder och/eller leverantörer än 
ett litet företag. 69  Ett leverantörssamarbete ses idag ofta som någonting 
långsiktigt där det lätt uppstår beroende- och/eller maktförhållande, på grund 
av de anpassningar som görs mellan parterna. Tidigare var det inte lika vanligt 
eftersom företagen rekommenderades att inte skapa ett beroende, istället var 
det viktigare att leverantören som valdes ut var den mest prisvärda. 70 
Strukturen inom företagen och hur centraliserade, specialiserade och 
formaliserade de är påverkar interaktionsprocessen på flera sätt. Genom att 
avgöra vilka personer i vilka positioner och funktioner som involveras i 
samarbetet påverkas de aktiviteter som utförs inom samarbetet. Dessutom 
påverkar strukturen de kommunikationsmedel som används, formaliseringen 
av interaktionen och innehållet i det som utbyts. Organisationernas 
karaktäristika kan med andra ord ses som det ramverk inom vilket 
interaktionen sker.71  
 
Organisationens erfarenhet  
Erfarenhet kommer bland annat genom andra liknande samarbeten som ger 
företaget kunskap om hur samarbeten kan styras. Tidigare erfarenheter 
påverkar även hur organisationen ser på samarbete och därigenom vilket värde 

                                                 
67 Ford (1997) 
68 Ibid 
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70 Gadde & Håkansson (1998) 
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Kapitel 3 - Referensram 

 25  
 

de ger det aktuella samarbetet samt med vilket engagemang de deltar i 
samarbetet.72 
 
Individer  
För ett samarbete krävs att minst två individer är involverade. Det innebär att 
en individ från varje företag måste ha kontakt med varandra. Kommunikation 
sker ofta mellan ett flertal representanter med olika befattningar från både 
kundföretaget och leverantören. Varje person bidrar med olika personliga 
karaktäristika, erfarenhet och kunskap. 73  Utbytet av information bygger 
successivt upp ett interorganisatoriskt kontaktnät mellan företagen. Genom 
kontakterna överförs meddelanden av teknisk och kommersiell karaktär, men 
även rykten. De kontaktnät som finns i en relation är väldigt viktiga när en 
relation mellan kundföretag och leverantör analyseras. Det är även viktigt att 
tänka på att informationsutbytet och det sociala utbytet uppstår innan en 
transaktion genomförs och fortsätter efter att transaktionen är avslutad. 74 Det är 
viktigt att de kontakter som uppstår verkligen är mellan de personer som bör 
ha kontakt med varandra och att de lär känna sin motpart och dennes 
problem.75 Individerna utväxlar information, utvecklar samarbetet och bygger 
upp starka sociala band som influerar besluten, som respektive företag fattar i 
samarbetet. Processen att lära av erfarenheter, både på individ- och 
företagsnivå, kommuniceras och påverkar episoderna, det vill säga det 
kortsiktiga utbytet mellan parterna. Erfarenhet som erhålls vid ett utbyte läggs 
ihop till en totalupplevelse och kan radikalt förändra attityder inom samarbetet. 
Dessa attityder kan bevaras under en mycket lång period. 76  
 
3.2.4 Episoderna 
 
En episod är ett kortsiktigt utbyte av aktiviteter mellan två parter, till exempel 
att lägga eller leverera en speciell order. De enskilda episoderna både påverkar 
och påverkas av de mer långsiktiga aspekterna i ett samarbete. Även 
organisationernas strategi påverkar episoderna.77 Det finns olika element eller 
typer av utbyte, dessa är produkt/tjänst, information samt finansiellt och socialt 
utbyte. Dessutom har vi valt att lägga till ett element, utbyte av kunskap. 
 
Utbytet av produkt eller tjänst  
Detta utbyte är ofta kärnan i ett samarbete, vilket innebär att produkten eller 
tjänsten troligen har ett starkt inflytande på samarbetet i sin helhet. Processerna 
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kring utbytet kommer att vara helt olika beroende på om produkten eller 
tjänsten kan uppfylla köparens behov, om dessa behov är lätta att identifiera, 
samt om produktens karaktäristika lätt kan specificeras. En viktig aspekt är 
även huruvida någon av parterna är osäker på vilka krav eller resurser den 
andra parten har.78 
 
Informationsutbytet  
Denna aspekt består av flera olika faktorer, till exempel innehållet i 
informationen och om den överförs via personer eller på andra sätt. Vid 
personliga kontakter överförs oftare mjuk data, till exempel information 
rörande produktens användningsområden, villkoren för en överenskommelse 
eller allmän information om någon av parterna. Slutligen är formaliteten vid 
informationsutbytet viktig. Denna aspekt beror ofta på organisationens 
struktur, eftersom denna avgör i vilken utsträckning informationsflödet 
fungerar på ett bra sätt.79  
 
Macbeth och Ferguson hävdar att den information som byts mellan två företag 
ofta är omfattande. Vissa flöden av information är densamma från kund till 
leverantör såväl som från leverantör till kund. Dessa kan delas upp i fyra typer 
eller dimensioner: teknisk information, involveringsdimensionen, 
affärskommunikation och människor. Den övergripande tanken är att skapa ett 
informationsflöde som ger en bas för effektiva leveranser och utbyte av 
kunskap och idéer.  
 

 Den tekniska informationen täcker in detaljerade specifikationer av det 
som köps in. Även tidigt samarbete inom design är en viktig faktor, för 
att kunna vara lyhörd för det marknaden efterfrågar. Kundföretaget har 
ett ansvar att dela med sig av sin syn på framtida produktutveckling för 
att engagera den kunskap som finns hos leverantören när lösningar 
diskuteras.  

 Involveringsdimensionen svarar för att mäta och ge feedback på olika 
aktiviteter eller processer och resultat. Dessutom ska den svara på i 
vilken grad den ena parten har del i den andra partens beslutsfattande.  

 Affärskommunikation strävar efter att parterna ska dela med sig av 
information som kan vara relevant för framtida aktiviteter, till exempel 
planer för ny affärsinriktning. 

 Människoaspekten fångar behovet av att kommunicera personalstrukturer 
och förändringar i roller. Interaktion mellan två individer kan hjälpa till 
att bygga effektiva samarbeten och det är därför viktigt att dessa styrs på 
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ett bra sätt. Eftersom kontakt kan förekomma på flera olika plan eller 
inom flera olika områden är detta mycket svårt att styra.80 

 
Finansiellt utbyte  
Detta utbyte består främst av pengar. Ofta ses mängden pengar som utbyts i ett 
samarbete som en indikator på hur ekonomiskt viktigt samarbetet är. En annan 
aspekt att beakta är om det finns ett behov av valutatransaktioner och i så fall 
osäkerheten som sådana medför.81 Detta utbyte kommer ej att behandlas, då vi 
avgränsat bort de ekonomiska och internationella aspekterna av ett samarbete. 
 
Socialt utbyte  
Det finns alltid en viss osäkerhet vid en affärsuppgörelse, när två företag ska 
komma överens om ett upplägg som gynnar båda. Den osäkerhet som handlar 
om förutsättningar för framtiden kan inte reduceras, utan endast hanteras 
genom olika bedömningar. Däremot kan den osäkerhet som finns, vad gäller 
den andra parten, reduceras genom förtroende för varandra.82 Detta speglas av 
citatet nedan: 
 

”Trust is the gateway to the successful relationships”83 
 
Precis som citatet säger är det svårt att bygga upp ett väl fungerande samarbete 
utan förtroende. Det sociala utbytet är till just för att reducera osäkerhet och 
skapa förtroende mellan företagen. Ett förtroende ses som en port som måste 
öppnas för att ett lyckat samarbete ska kunna uppnås. Episoder av socialt 
utbyte är viktiga genom att de kan bidra till att undvika kortsiktiga svårigheter 
och vårda samarbetet under de perioder när inga transaktioner sker. Den 
viktigaste aspekten är dock den långsiktiga processen, då det sociala utbytet 
kan bidra till att de två företagen binds närmare varandra. Genom detta utbyte 
börjar samarbetet allt mer att bygga på ömsesidigt förtroende, som successivt 
tar över delar av det formella och legala utbytet.84 Det är först när förtroende 
har byggts upp som båda parterna kan och vill satsa resurser på att förbättra 
samarbetet85. 
 
Förtroende kan delas in i två olika nivåer beroende på om det är personligt eller 
opersonligt förtroende. Med personligt förtroende menas att individerna kan 
lita på att det överenskomna genomförs och kan beräkna den andras agerande. 
Detta förtroende uppstår när individerna interagerar med varandra. När 
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förtroende har uppstått mellan individerna är det inte nödvändigt att de träffas 
vid varje transaktionstillfälle för att förtroendet ska upprätthållas. Opersonligt 
förtroende innebär bland annat att formella avtal och överenskommelser krävs 
för att ett förtroende ska uppstå mellan två parter. Parterna som interagerar 
med varandra är oftast anonyma och känner inte varandra särskilt väl. 
Förtroendet byggs således in i avtalen istället för vara kopplat till individerna 
själva.86 
 
Ett förtroende byggs inte upp över en natt utan är en process som tar tid. 
Genom att parterna interagerar med varandra utvecklas en bättre uppfattning 
om i vilka skeenden de kan lita på varandra. Ökar beroendet mellan parterna 
kan spänningen reduceras genom det förtroende de har för varandra. 
Förtroende är något som kan raseras väldigt lätt, men som tar lång tid att bygga 
upp. 87 Behovet av ömsesidigt förtroende och socialt utbyte varierar. Detta kan 
bero på vilket utbyte som sker i olika samarbeten och huruvida detta är 
detsamma eller har ett annat innehåll. Likaväl kan tidigare erfarenheter påverka 
förtroendet.88 
 
Utbyte av kunskap  
Genom kunskap kan ett företag utvecklas och nå konkurrensfördelar. För att 
underlätta kunskapsöverföringen mellan de berörda parterna är det även här 
viktigt att de har förtroende för varandra. Det är dock inte bara förtroende som 
spelar roll för huruvida parterna är beredda att delge sin kunskap, även makt är 
en viktig faktor.89 En anledning till att inleda ett långsiktigt samarbete skulle 
kunna vara att den ena parten besitter betydelsefull kompetens. Dessutom kan 
samarbete i utvecklingsfrågor ge fördelar.90 
 
Macbeth och Ferguson menar att det är viktigt för företag att hjälpa sina 
leverantörer för att båda företagen ska bli kunnigare och att många företag i 
dag förstår detta. Ett exempel är japanska bolag som ofta bjuder in potentiella 
leverantörer för att de ska se nya tillvägagångssätt, ny utrustning och för att 
generera en bild av vilka krav leverantörerna måste leva upp till. Ett sätt för 
företag att hjälpa sina leverantörer kan vara att erbjuda dem utbildning inom 
till exempel nya system, tekniker och möjligheter. Andra företag har infört 
grupper med ingenjörer som åker ut och hjälper leverantören vid behov. Detta 
är ett stort åtagande och en högt värderad resurs för leverantörerna.91 Dessutom 
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kan kundföretaget bidra med kunskap om vad marknaden verkligen efterfrågar 
och på så sätt hjälpa sin leverantör92. 
 
3.2.5 Relationen 
 
Relationen är de långsiktiga aktiviteter som finns mellan parterna. Genom 
utbytet av de episoder, som beskrivits ovan, byggs relationen upp. Förutom 
påverkan från de enskilda episoderna påverkar även företagens strategi de 
långsiktiga aspekterna. Relationen kan sägas bestå av två aspekter; 
institutionalisering och anpassning.93  
 
Utbytet som sker i episoderna skapar förväntningar hos båda parter om vilken 
roll eller vilket ansvar den andra parten har i den långsiktiga relationen. Till 
slut institutionaliseras dessa förväntningar i så hög grad att de inte ifrågasätts 
av någondera parten och relationen kan uppvisa mer gemensamt med en 
enhetlig organisation än en rationell beslutsfattande affärsrelation. De 
anpassningar som görs av endera parten i någon av de aktiviteter eller 
processer som utbyts är en viktig aspekt av relationen. Fördelar med 
anpassningar kan vara minskade kostnader eller ökade intäkter.94 En form av 
anpassning sker när företag behandlar sin motpart på ett unikt sätt. Ett exempel 
är om en viss leverantör hanteras på ett sätt som skiljer sig från hur andra 
leverantörer hanteras. 95  
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3.3  Kunskap och samarbete 
 
I denna del har vi för avsikt att sammanföra begreppen kunskap och samarbete. 
Inom ett företag skapas kunskap genom en interaktion mellan individer som 
besitter både implicit och explicit kunskap. Det är viktigt för företagets 
medarbetare att inse att mycket av den viktiga informationen och således 
kunskapen finns utanför företagets gränser och måste integreras. Genom att 
använda sig av både intern och extern information får företaget in nya idéer och 
kunskapen kan utveckla. Ett företags förmåga att uppta ny kunskap är 
beroende av dess innovationsförmåga och dess tidigare kunskap96.  
 
3.3.1 Samband mellan kunskap och samarbete  
 
Alla företag innehar en kombination av humana och fysiska resurser som gör 
att vissa aktiviteter blir möjliga att utföra. Den kunskap som ofta ses som den 
viktigaste är den implicita kunskap som finns hos medarbetarna i företaget. När 
olika aktiviteter utförs och resurser används behövs det någon slags kunskap 
om hur de kan kombineras. Denna kunskap är bara delvis explicit, eller 
kodifierad i form av dokument eller böcker och därmed ganska lätt att överföra. 
Den kanske största delen av den kunskap som behövs är svårare att uttrycka, 
eftersom den är implicit till sin natur, vilket betyder att den är svårare att 
överföra. Dessutom är den ofta unik för en viss individ, eftersom den baseras 
på och utvecklas utifrån dennes erfarenheter. Den kunskap som finns i ett 
företag reflekterar inte bara medarbetarnas kunskap utan även den kunskap 
som finns hos andra organisationer som företaget samarbetar med. 97 
 
Till stor del baseras företagens kompetens på dess relationer och medför att 
kunskap i stor utsträckning utvecklas inom dessa samarbeten. Det är i 
samarbeten som den nuvarande kunskapen konfronteras med andra personers 
kunskap och ny kunskap skapas. Eftersom ny kunskap ofta relateras till båda 
parterna betyder det att kunskapen hos parterna vävs samman. Ur en 
kunskapssynvinkel kan företaget ses som en enhet som samlar ihop olika bitar 
av kunskap. Relationer som är kunskapsrelaterade har ett starkt inflytande på 
kompetensen och därmed företagets prestation. 98  Inget företag har direkt 
kontroll över alla de resurser som krävs för de aktiviteter som ska utföras. 
Genom samarbete får företag tillgång till de resurser som saknas internt. Olika 
resurser från parterna i ett samarbete kan knytas till varandra i olika 
kombinationer av aktiviteter, under olika lång tid. Ett samarbete handlar dock 
inte bara om att få tillgång till den andra partens resurser, även om några 
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samarbeten först och främst fyller just denna funktion. Det finns dock andra 
mer värdefulla resurser som inte kan överföras på ett lätt sätt, men som ändå 
kan vara värdefulla. Dessa kan kommas åt och göras åtkomliga endast genom 
samarbete. Oftast gäller det mer mjuka resurser som inte bäddas in i fysiska 
produkter, till exempel kunskap om material, marknader eller teknologier.99  
 
I alla samarbeten, till kunder, leverantörer eller andra parter, kan resurserna 
användas bättre. Nuvarande bindningar kan användas i större utsträckning och 
nya band kan utvecklas. För att kunna göra det måste företagen lära känna 
varandra och de resurser som står till förfogande. Båda företagen lär sig gradvis 
hur de ska dra fördel av den andras specifika förmåga, för att till slut utveckla 
resurserna i samarbetet. Denna process tar dock tid och för att ett kontinuerligt 
kunskapsutbyte ska fortlöpa, måste det underhållas. Det kan till exempel vara 
bra att kombinera det med mer tidsbegränsade utvecklingsprojekt.100 
 
3.3.2 Kunskapsmodellen 
 
Nonaka har definierat fyra sätt att bygga upp och överföra kunskap inom och 
mellan företag. Dessa fyra processer är socialisation, externalisation, 
kombination samt internalisation (se figur 3:2, nedan).101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:2: Kunskapsomvandlingens fyra olika tillstånd (egen översättning) 
Källa: Nonaka & Takeuchi (1995) 
 
Socialisation 
Inom den här processen skapas ny implicit kunskap genom att gemensamma 
erfarenheter överförs mellan olika parter och en gemensam grund att stå på 
skapas. Kunskapen går från implicit till implicit och kan vara både teknisk och 
kognitiv. Den tekniska delen innebär den kunskap medarbetarna besitter 
angående hur ett arbete utförs. Denna kunskap är individen inte medveten om 
och kan således inte förklara i ord. Därför kan kunskapen tillgodogöras endast 
genom observation. Den kognitiva kunskapen, det vill säga värderingar, kan 
erfaras genom att medarbetare från leverantörsföretaget och det köpande 
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företaget träffas och pratar med varandra utanför jobbet. Att umgås med sin 
samarbetspartner kan ses som väldigt viktigt för att kunna skapa en gemensam 
föreställning, som är grunden för kommunikationen och kunskapsprocessen. 
Den kan också erfaras genom att parterna besöker varandra och befinner sig 
således i samma miljö. Även kroppsspråket spelar en viktig roll vid 
överförandet av denna kunskap. Det är dock ingen av parterna som är 
medvetna om den socialisering som sker, vilket innebär att ingen kunskap tas 
tillvara av företagen genom detta första steg, eftersom individen själv inte kan 
sätta ord på det som denne lärt sig.102 För att socialisering överhuvudtaget ska 
komma till stånd krävs det att parterna känner förtroende för varandra samt 
känner att det är ett ömsesidigt samarbete. 103 
 
Externalisation 
I den här processen blir den implicita kunskapen explicit. Den explicita 
kunskapen kan här uttryckas i form av till exempel modeller eller metaforer. 
Genom att befinna sig i den miljö där information och kunskap inhämtas, 
erhålls förståelse för det implicita. Därefter kan den implicita kunskapen sättas 
in i ett sammanhang och bli till kunskap, som kan förmedlas med ord och 
således delges andra. Här utbyts individers värderingar och kunskaper, som 
individerna har fått en förståelse för och kan artikulera. Dialogen är här ett 
viktigt verktyg för att föra fram kunskapen. När denna kunskap artikulerats 
kan individen i sin tur reflektera över det nya, och ytterligare ny kunskap kan 
erövras. 104 
 
Kombination    
I denna process används endast explicit kunskap där individer byter kunskap 
med varandra genom dokument, möten, telefon eller elektroniska hjälpmedel. 
Ny explicit kunskap kan skapas när existerande kunskap tolkas på nytt genom 
sortering, tillägg och kategorisering. Det här sättet att bilda kunskap på, kan ske 
genom utbildning. Den explicita kunskapen kommer inifrån eller utifrån 
organisationen och kombineras för att bilda ny kunskap. 105 
 
Internalisation 
Här är det frågan om att gå från explicit till implicit kunskap. När socialiserad, 
externaliserad och kombinerad kunskap införlivas i individens tankesätt kan 
kunskapen sägas ha internaliserats. Erfarenheterna från de tidigare beskrivna 
kunskapsprocesserna blir här en del av individens kunskap. Finns kunskapen 
nedskriven kan andra ta tillvara på denna och i slutändan göra kunskapen till 
sin egen. När individen utför det som stod i manualen utan att reflektera över 
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tillvägagångssättet har kunskapen internaliserats. Den här formen av 
kunskapsöverföring sker ofta via "learning by doing".106 
 
Kunskapsspiralen 
Enligt Nonaka börjar kunskapsöverföring med socialisering, det vill säga att 
individer konverserar med eller observerar varandra och att implicit kunskap 
således överförs mellan parterna. Än så länge kan ingen av parterna sätta ord 
på den nya kunskapen. Det är inte förrän kunskapsöverföringen externaliseras 
som det är möjligt att beskriva den nya kunskapen. När den nya kunskapen 
sedan delges andra muntligt eller skriftligt har den gått över i 
kombineringsfasen. Slutligen när den nya kunskapen tas förgiven hos 
företagets anställda kan den sägas ha internaliserats. För att kunskap hela tiden 
ska genereras krävs en växelverkan mellan den implicita och den explicita 
kunskapen.107 Denna process kallas för kunskapsspiralen. I modell 3:3 visas hur 
kunskap kan överföras mellan företag, det vill säga kunskapsspiralen i ett 
samarbete. 

 
Figur 3:3: Hur kunskap kan skapas mellan företag (egen översättning och bearbetning) 
Källa: Nonaka, Toyama och Konno (2000) 
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3.3.3 Kunskapsöverföring 
 
Människor och den kultur de lever i är nyckeln till kunskapsöverföring, enligt 
O’Dell och Grayson. De olika sätt att göra saker på är många och hör ofta ihop 
med olika personer, kulturer eller sammanhang. Medan beskrivningar kan vara 
bleka och smala kan demonstrationer och dialoger hjälpa till att berika lärandet. 
För att kunskap ska överföras effektivt och vara värdefull måste människor som 
kan och vill dela med sig av sin implicita kunskap träffas. 108 När företagen har 
skapat gemensamma mål och gemensamma intressen med samarbetet kan 
gränserna mellan företagen lättare suddas ut. Den explicita kunskap som 
utvecklas och överförs i ett samarbete kan mycket väl användas i ett annat 
samarbete. 109  
 
Anledningen till att kunskap och information har blivit allt viktigare är att 
dessa är kritiska för att kunna konkurrera på ett framgångsrikt sätt på lång sikt. 
De är kritiska resurser för differentiering och värdeskapande aktiviteter 
gentemot kund. Garvin har definierat fem aktiviteter som är viktiga för företag i 
strävan efter att utveckla kunskap och förmåga att lära. Dessa fem aktiviteter är 
systematisk problemlösning, experimenterande med nya tillvägagångssätt, 
lärande från företagets egna erfarenheter och historia, lärande från andra 
företags erfarenheter, samt snabb och effektiv överföring av kunskap genom 
organisationen. Företaget är i sig beroende av hur effektiva de är på att ta emot 
kunskap och information, för att kontinuerligt utvecklas och på så sätt vinna 
konkurrensfördelar.110   
 
Det är viktigt att skilja mellan två olika typer av kunskapsöverföring mellan 
människor. Det ena sättet är indirekt via något medium, det andra sättet är 
genom direkt kontakt mellan människor. Oavsett överföringsmedium bidrar 
individer både med information och med sin kompetens till andra.111 För att 
kunskap ska kunna förmedlas till andra måste individen som besitter 
kunskapen veta om sin kunskap och kunna artikulera den. Olika verktyg, 
teknologiska eller personbaserade, kan användas för att förmedla kunskap.112 
Verktyg som kan användas för att överföra kunskap är en dialog mellan 
människor på de olika företagen. 113  Andra författare nämner konferenser, 
möten, utbildningar och projektformen som exempel på verktyg, som behövs 
vid överföring av kunskap. Projektformen ses som ett mycket bra sätt att 
överföra kunskap mellan individer, som besitter kunskap inom flera olika 
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områden. Med projektform över företagsgränserna kan förståelsen för båda 
företagen öka. Lika väl ger internt samarbete i projektform över 
avdelningsgränserna ökad förståelse för det enskilda företaget. Det är även 
viktigt för gruppen att reflektera över vad som utförts, vilka erfarenheter som 
gjorts och vad som kunde ha gjorts annorlunda. När erfarenheter utbyts är det 
viktigt att förmedla vad som har varit bra och dåligt i samarbetet för att på så 
sätt lära sig och inte göra samma misstag igen. Det är genom denna diskussion 
som den implicita kunskapen kommer fram.114   
 
Elektronisk media, såsom Internet eller Intranet, ses som bra sätt att 
kommunicera information. Det finns dock begränsningar i form av att dessa 
medium endast lagrar dokument. För att kunskapsöverföring ska komma till 
stånd bör individer träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Det är 
mycket svårare att dokumentera erfarenheter än vad det är att beskriva dem 
muntligt. Ofta kan en annan bild förmedlas genom en muntlig beskrivning än 
vad som är möjligt skriftligt.115    
 
Kunskapsöverföring uppstår lättare i ett samarbete där båda parterna är 
införstådda med att ett samarbete påverkar båda positivt 116. De måste se att de 
vinner något på att dela med sig av sin kunskap. Det räcker inte för ett företag 
att svara på kundernas uttalade behov, det krävs dessutom innovation och 
förståelse för det icke uttalade behovet. Av vikt är även förmågan att tidigt 
upptäcka sociala och ekonomiska förändringar och sist men inte minst, att vara 
öppen för nya idéer. För att nya idéer ska kunna utvecklas är det viktigt att 
individerna som arbetar tillsammans inte är alltför lika. Det kan därför vara av 
betydelse att jobba över företagsgränserna för att få in nya friska idéer och 
således utbyta viktig kunskap. 117  
 
För det köpande företaget och dess leverantör kan det löna sig att sitta ner 
tillsammans och ta hjälp av varandra. Det kan vara så att parterna går och bär 
på ett problem samtidigt som de kanske har lösningar till den andras problem. 
Genom att samtala med varandra om problem och lösningar kan dessa 
förhoppningsvis lösas. 118 För att lära sig vad leverantören kan och vet måste 
samarbetet pågå under en längre period, då ett kontinuerligt samarbete 
förbättrar företagets möjligheter att lära sig. Dessutom blir behovet av stabilitet 
mer uttalat för ömsesidigt lärande och i vissa samarbeten ses stabilitet som en 
nödvändighet för kollektivt lärande. Lärandet kommer troligen inte att 
resultera i att all kunskap överförs. Anledningen är delvis att kunskapen om 
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hur resurser används är implicit och därför svår att överföra, dels för att 
motparten kontinuerligt utvecklar sin egen kunskap i relationer till andra. 
Lärande är inte en process som tar slut utan är något som sker kontinuerligt - vi 
slutar aldrig att lära oss saker!119  
 
3.3.4 Faktorer som främjar kunskapsspridning 
 
Det kommer alltid att finnas faktorer som gör det svårt att överföra kunskap 
och information mellan företag. För att överbrygga svårigheterna är det viktigt 
för företag att försöka skapa ett klimat som innebär att individer vill dela med 
sig av sin kunskap120. Vissa företag strävar efter att få igång ett kunskapsutbyte 
genom att bland annat ständigt påpeka vikten av att de anställda delar med sig 
av sitt kunnande och genom att belöna de individer som bidrar med kunskap, 
ekonomiskt såväl som genom befordran. Andra sätt är att se till så att 
kunskapsbidragen inom företaget läggs ut på företagets Intranet samt att 
personligen kontakta de som inte bidrar till utbytet och höra om de har något 
problem med systemet. Belöningssystemet behöver inte endast vara 
individuellt utan kan även ges gruppvis. 121 
 
Utifrån en studie som har gjorts av Nonaka et al har fem faktorer som 
underlättar kunskapsspridning kunnat identifieras. Dessa faktorer ska kunna 
öka den individuella kunskapsutvecklingen, värna om kunskapsutveckling 
samt skapa gynnsammare förutsättningar för de anställda att dela med sig av 
sina idéer och erfarenheter. De fem faktorer som har identifieras är:122  
 

 Fokusering på kunskap 
 Intensiv kommunikation 
 Stödjande struktur 
 Tillit och omtanke i relationer  
 Utveckling av kunskapsmedvetna chefer 

 
Fokusering på kunskap  
För att kunskap ska kunna utvecklas och förmedlas inom företaget måste den 
ses som något positivt. Ledningen måste vara av den inställningen, att kunskap 
är en av de viktigaste resurserna som finns inom företaget och som de kan 
vinna konkurrensfördelar genom. Denna inställning bör ledningen sträva efter 
att sprida i företaget.123     
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Intensiv kommunikation 
Här är det viktigt att dialogen stimuleras. Det är av vikt att de anställda talar 
"samma språk" för att kunna förstå de idéer, som bygger på andras värderingar 
och föreställningar. Möten ses som en viktig länk i företagets förmåga att 
utveckla och förmedla kunskap. 124 
 
Stödjande struktur  
Hur en organisation är uppbyggd underlättar eller försvårar dess förmåga att 
sprida kunskap. För att en organisations struktur ska kunna underlätta 
kunskapsöverföring bör olika informationskällor finnas lättillgängliga. Därtill 
är det meningen att strukturen ska underlätta användandet av olika 
information och perspektiv. En möjlighet för företagen att underlätta överföring 
av kunskapen är genom arbetsrotation eller genom att de anställda får arbeta i 
projekt.125   
 
Tillit och omtanke i relationer 
Det gäller för företaget att skapa relationer som är uppbyggda av tillit, tolerans, 
tålamod och förtroende för varandra. Genom dessa faktorer underlättas utbytet 
av erfarenheter och kunskap, speciellt överföringen av implicit kunskap. 
Anställda är mindre benägna att dela med sig av kunskap när företagskulturen 
präglas av konkurrens mellan individerna och misstänksamhet. Huruvida de 
anställda känner att de kan avsätta tid till att delge andra sin kunskap är också 
en viktig aspekt, där tid till samarbete över gränserna samt tid till reflektion bör 
främjas. Den hårdnande konkurrensen har medfört allt mer fokus på effektiva 
organisationer där tempot är högt och kostnadseffektivisering har hög prioritet. 
Detta har i sin tur medfört ökad stress, intern konkurrens och otrygghet. Det 
finns inte längre tillräckligt med tid och resurser för att tillvarata och utveckla 
kunskaper, vilket även minskar viljan hos de anställda att delge andra sina 
idéer och erfarenheter.126 
 

                                                 
124 Alarik & Diedrich (2000) 
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Utveckling av kunskapsmedvetna chefer   
Det är viktigt för företag att utveckla kunskapsmedvetna chefer för att få 
kunskapsöverföring till stånd. Detta kan ske genom belöningssystem som 
belönar chefer, som delar med sig av sina erfarenheter och bidrar till 
kunskapsutveckling. Ledningen kan även framhålla vikten av att de anställda 
delar med sig av sin kunskap till andra i de fall de ser att det kan komma hela 
företaget till godo. Andra beteenden som är värda att belönas är förtroendefulla 
relationer, öppenhet och gränsöverskridande tänkande. 127 
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4 AUTOLIV ELECTRONICS AB 
 
 
Samtlig information i detta kapitel kommer från muntliga källor på Autoliv 
Electronics AB i Motala.   
 
 

4.1 Företagspresentation 
 
Koncernen Autoliv har idag 30 000 anställda och den sammanlagda 
omsättningen uppgår till 40 miljarder kronor. Autoliv finns idag i alla de länder 
där det finns biltillverkning, vilket i dagsläget innebär 27 länder. Autolivs 
affärsidé är att skapa teknologi för att göra det säkrare både för personer i och 
utanför fordonet vid en olycka. De främsta produkterna är krockkuddar och 
låsanordningar till säkerhetsbälten. Tillsammans med TRW, Autolivs främsta 
konkurrent, har de 60-70 procent av marknaden, men det finns även andra 
konkurrenter som till exempel Siemens, Bosch och Breed.  
 
Autoliv Electronics ABs ursprung kan spåras ända till 1920-talet. Det företag 
som finns idag startade emellertid som ett joint venture mellan Nokia och 
Autoliv 1996. Detta samarbete döptes till Autoliv Nokia AB och bestod av två 
divisioner; krockkuddsdivision samt audiodivisionen, som tillverkade 
förstärkare och högtalare. 1998 bildades, det av Autoliv helägda dotterbolaget, 
Autoliv Electronics AB med en elektronikinriktning som endast finns i Sverige 
och Frankrike. Företaget, som i Sverige har sitt säte i Motala, har idag 400 
anställda.   
 
De leverantörer som Autoliv samarbetar med idag varierar kraftigt i storlek. 
Det är dock väldigt svårt för små företag att slå sig in på denna marknad, 
eftersom certifieringskraven är mycket hårda och innebär höga 
investeringskostnader. På Autoliv i Motala tillverkas bland annat GPS-enheter, 
telefoner och kontrollsensorer som gör att säkerhetssystemet i bilen ska fungera 
ordentligt. Med sensorsystem menas till exempel ett system som talar om exakt 
var passageraren sitter i bilen. Ett annat system talar om vilken vikt föraren och 
passageraren har för att krockkudden inte ska blåsas upp fullt om det inte 
behövs, eftersom den då kan göra mer skada än nytta.  
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4.2 Kommunikation 
  
Det samarbete som vi ska beskriva är ett samarbete som bedrivs i projektform 
tillsammans med Autolivs leverantör Vadstena Plast. Tillsammans ska de 
tillverka plastdetaljer åt Jaguar. Den kontakt som finns mellan Autoliv och 
Vadstena Plast kan delas upp på tre nivåer. Den kommersiella delen sköts av 
marknadschefen på Vadstena Plast och inköparen på Autoliv. På teknisk nivå 
har Vadstena Plasts tekniske projektledare kontakt med Autolivs 
delprojektledare inom mekanik. För att hålla uppe kvaliteten sker även kontakt 
mellan kvalitetsansvariga personer på respektive företag. Om inte den egna 
kontaktpersonen finns tillgänglig kan kontakt tas med de andra som är 
inblandade i Jaguarprojektet. Varje person vet således vilka kvalifikationer 
deras kontaktperson har, vilket medför att när någon av dessa personer slutar 
försvinner viktig erfarenhet om den andre parten.  
 
Det är främst via telefon som företagen kontaktar varandra. Men även e-post 
och fax används som kommunikationsmedel. För flera av medarbetarna 
upplevs mängden e-post som alltför stor. På en dag kan det komma upp till 50 
meddelanden. Den geografiska närheten har medfört att de anställda på 
företagen besöker varandra ofta. I början av ett projekt är en frekventare 
kontakt nödvändig och antalet besök är större. Det är främst de anställda som 
jobbar med inköp som besöker varandra ofta, cirka var fjortonde dag. 
Delprojektledaren inom mekanik träffar i sin tur sin kontaktperson någon gång 
i månaden, oftast i Vadstena. När projektet har pågått under en längre tid 
träffas medarbetarna på inköp i genomsnitt en gång per månad. Enligt 
medarbetarna på Autoliv är de oftare hos Vadstena Plast, eftersom det är där 
tillverkningen sker.  Sammantaget gäller för de olika parterna, att de har någon 
form av kontakt med varandra två till tre gånger i veckan. Detta anses vara 
tillräckligt och de anställda på Autoliv anser att de får tillräckligt med tid för att 
kunna upprätthålla en bra kontakt med leverantören. Det får helt enkelt ta den 
tid det tar att besöka leverantören. För det mesta finns det ett ärende när 
leverantören kontaktas. Ibland är det dock samtalsämnen, som inte direkt rör 
projektet utan istället handlar om rekommendationer angående material eller 
olika verktyg.  
 
Någon kontakt utanför jobbet förekommer inte mellan de olika parterna. 
Däremot upplevs kontakten som finns idag som väl fungerande. De är inte 
intresserade att få en relation som mer övergår till en kompisrelation, eftersom 
det då kan vara svårt att sätta press på varandra. Kontakten får således inte bli 
alltför personlig. På de projektmöten som hålls upplevs det inte att det finns 
någon direkt ordförande, men hålls mötena hos Autoliv leds de ofta av 
inköparen på Autoliv, om han är med. Vissa anteckningar förs under mötets 
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gång av deltagarna själva i eget syfte, men det finns inga direkta rutiner för 
protokoll eller liknande för att dokumentera mötena.  
 
 

4.3 Autolivs syn på Vadstena Plast 
 
De intervjuade på Autoliv anser att Vadstena Plast är ett litet företag, vars 
medarbetare är trevliga och besitter en hög kompetens. Främst är det den 
tekniska kompetensen vad gäller plastdetaljer och plast i allmänhet som 
Vadstena Plast har, men de har även ett bra kontaktnät bestående av bland 
annat materialleverantörer. Mycket av kompetensen om plast besitter 
marknadschefen, som har arbetat på Vadstena Plast i ett och ett halvt år. 
Delprojektledaren inom mekanik på Autoliv är av den åsikten att även om det 
alltid finns saker som kan fungera bättre, så har Jaguarprojektet med Vadstena 
Plast varit bra och det mesta har fungerat tillfredsställande. Han är av åsikten 
att inget projekt och inga relationer är perfekta. Samtliga intervjuade är överens 
om att det är ett välfungerande och unikt samarbete. 
 
De intervjuade på Autoliv är överens om att Vadstena Plasts medarbetare inte 
upplevs som motsträviga vid förändringar under projektets gång. Vadstena 
Plasts anställda har inte nekat till att göra några förändringar och de ses som 
villiga att möta i stort sett vilka krav som helst.  
 

”Om de skulle motsätta sig en förändring så skulle vi diskutera fram en 
lösning som i slutändan gynnar Jaguar.”128 

 
Det har hänt att Jaguar har meddelats om att en viss ändring inte går att 
genomföra. Oftast är det en fråga om kostnader för Vadstena Plasts räkning, 
samtidigt som det givetvis kan vara svårt att möta nya krav när allting redan är 
igång. Det är heller inte möjligt för Autoliv att ständigt komma med nya 
direktiv och förslag. Medarbetarna på Autoliv medger dock att vissa 
förändringar, som inte anses vara nödvändiga, ändå drivs igenom.  
 
Genom att från första stund informera om vilka områden som ledningen på 
Autoliv anser som viktiga, har de försökt öka medvetenheten hos de anställda 
på Vadstena Plast om vilka behov och förväntningar Autoliv har på dem. 
Vadstena Plasts medarbetare upplevs dessutom som flexibla och villiga att 
uppfylla Autolivs förväntningar. I frågan om de uppfyller förväntningarna går 
meningarna isär på Autoliv. Någon tycker att medarbetarna på Vadstena Plast 
överträffar förväntningarna, eftersom projektet är väldigt personrelaterat och 
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de verkligen ställer upp. En annan anser att de inte gör mer än de förväntas 
göra. Ibland kan det till exempel dra ut lite på tiden när det gäller att ta fram 
detaljer. 
 
 

4.4 Förtroende mellan parterna 
 
Autoliv är i dagsläget QS och ISO certifierade. QS är den amerikanska 
bilindustrins kvalitetscertifiering medan ISO är en kvalitets- och/eller 
miljöcertifiering. Därutöver kommer de inom kort att bli ISO/TS certifierade, 
vilket är en sammanslagning av olika länders kvalitetskrav och således den nya 
kvalitetsstandarden för världens bilindustri. Dessa certifieringar ställer inte 
bara krav på Autoliv, utan även på dess leverantörer. Innan en leverantör väljs 
ut görs en omfattande leverantörsbedömning på allt från produktionsprocesser 
och finansiella mått, till åldersfördelningen hos de anställda. Med QS 
certifieringen följer en tjock handbok, som det certifierade företagets 
leverantörer måste leva upp till och följa. Denna certifiering har medfört att 
Autoliv endast tillåter leverantören att ha tio fel per miljon. En orsak till detta är 
att produkterna måste hålla i ungefär 15-20 år och att bilköparen ska kunna lita 
på kvaliteten även hos en begagnad bil, som innehåller någon av Autolivs 
produkter. Produktens livslängd påverkar även samarbetets längd, eftersom 
samarbetet bör vara lika länge som produkten måste finnas tillgänglig på 
marknaden. 
 
Till projektet med Jaguar stod valet mellan fyra olika leverantörer. Vadstena 
Plast var en känd leverantör sedan tidigare och samarbetet hade då fungerat 
väl. En annan bidragande faktor var det geografiska läget. Detta berodde på att 
den efterfrågade plastdetaljen skulle ha en funktion, som måste anpassas till 
mycket avancerad teknik. Efter negativa tidsmässiga erfarenheter med en 
utländsk leverantör såg Autoliv fördelar med att ha en leverantör på nära håll. 
Dessutom var leverantören tvungen att leva upp till Jaguars krav på design, 
färg och form, som är mycket höga. Kraven som finns från Jaguar gör att det är 
oerhört viktigt för Autolivs medarbetare att hitta en bra leverantör som de kan 
lita på.  
 
När vi bad om en definition av ordet förtroende fick vi två olika förklaringar, 
dels att kunna lita på att leverantören inte sprider känslig information. Det vill 
säga att de konfidentiella kraven från Autolivs sida efterlevs. Dels att Autolivs 
anställda ska kunna ge leverantören en uppgift och vara säker på att de reder ut 
den och att Autoliv informeras om problem skulle uppstå. De medarbetare vi 
intervjuade på Autoliv anser sig ha förtroende för Vadstena Plasts anställda och 
att förtroendet är förhållandevis personbaserat, eftersom samarbetet bygger på 
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personliga kontakter med en och samma person. En av de intervjuade ansåg 
dock att det samtidigt måste finnas ett förtroende för företaget i sig, eftersom 
det inte är just hans kontaktperson som tillverkar produkten. Om en person i 
samarbetet skulle sluta tror de intervjuade att det skulle fungera bra ändå. 
Projektgruppen som finns anses vara så pass homogen att individerna kan gå in 
och hjälpa varandra.  
 
 

4.5 Anpassningar som gjorts i samarbetet 
 
Vadstena Plast har fått anpassa sig såtillvida att de använder sig av ett speciellt 
verktyg, som endast används i detta samarbete. Eftersom de har samarbetat 
med Autoliv tidigare har det skett en successiv anpassning. När det gäller 
kvalitet, leveransvillkor och så vidare har Vadstena Plast helt enkelt fått 
anpassa sig efter de krav som Autoliv ställer på sina leverantörer. Det rör sig 
bland annat om spårbarhetskrav på produkterna i upp till 20 år efter 
tillverkning. Detta krav medför omfattande dokumentation från Vadstena 
Plasts sida. Även Jaguar ställer ett flertal krav främst på design, som påverkar 
Vadstena Plast.  
 
Autoliv har inte anpassat sig på något annat sätt än att hänsyn har tagits till 
Vadstena Plasts ledtider. Att leverantören oftare får anpassa sig, trodde de 
intervjuade på Autoliv var vanligt förekommande. De enda gångerna Autoliv 
har anpassat sig till sin leverantör är när leverantören är unik, det vill säga 
besitter speciell kompetens eller tillverkar en speciell produkt som de är relativt 
ensamma om.  
 
 

4.6 Kunskap 
 
Definitionen av kunskap varierade mellan de intervjuade på Autoliv. 
Delprojektledaren inom mekanik definierade kunskap utifrån sin egen 
yrkesroll, som att veta var informationen finns, att ha en förhållandevis bred 
teknisk baskunskap och att ta hjälp av de personer som är experter på 
respektive område.  
 

”Det handlar mycket om att veta var informationen, som sedan kan leda till 
kunskap, finns.”129 
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Inköparen definierade kunskap som erfarenhet, att ha en viss 
materialkännedom samt att ha en känsla för hur ett säkerhetssystem fungerar. 
Inköpschefen för mekanik samt inköpschefen ansåg att kunskap var samma sak 
som erfarenhet.När vi frågade om den viktigaste resursen för ett företag ansåg 
en delprojektledaren inom mekanik att kompetensen var viktigast. En annan 
mening var att en viktig resurs är den bredd, som finns inom företaget. 
Dessutom anses strukturen avseende vem som är ansvarig för vad vara en 
viktig resurs. Ytterligare åsikter var att den viktigaste resursen var total kvalitet, 
vilket innebär att Autoliv satsar på både kvalitet och pris. 
 
 

4.7 Överföring av kunskap och information 
 
Innan varje projekt inleds, inhämtas kunskap från liknande genomförda 
projekt. Där försöker medarbetarna på Autoliv se hur projektet har genomförts, 
hur vissa saker skulle kunna göras bättre samt vilka misstag som har gjorts, för 
att undvika att göra om dem. Det är viktigt att ta tillvara på kunskap från olika 
samarbeten för att kunna utveckla det nya samarbetet, anser de intervjuade på 
Autoliv. Autolivs medarbetare försöker vara öppna och inte hålla inne med 
någon information som rör produkten. Medarbetarna på Vadstena Plast har 
även fått tillfälle att möta kunden, i det här fallet Jaguar, eftersom det är de som 
måste tillverka plastdetaljer med de önskemål Jaguar har på struktur, färg och 
liknande. De tror att de anställda på Vadstena Plast är nöjda med den 
information de får från Autoliv. Vadstena Plast förutsätts i sin tur vara mycket 
öppna vad gäller detaljpris och omkostnader för just detta projekt. 
 
För delprojektledaren inom mekanik handlar kunskapsöverföringen främst om 
tekniska frågor och frågor angående verktygen, som ägs av Autoliv men som 
används av Vadstena Plast. Inköparen på Autoliv vänder sig även med frågor 
till Vadstena Plast som inte rör Jaguarprojektet, för att få ett expertutlåtande, 
vad gäller materialval, ledtider, verktygsmakare och priser på verktyg.  
 

”Jag har ju dem även som ett bollplank  utanför projektet, för att få lite mer 
kött på benen innan jag skickar ut en förfrågan.”130 

 
Under projektets gång upplever Autolivs medarbetare att de får korrekt teknisk 
information från Vadstena Plasts medarbetare. Oftast sätts ett datum när vissa 
frågor ska vara besvarade, vilket de dock inte alltid är. De intervjuade på 
Autoliv hoppas att de är lika bra på att ge information, men tror att de har lite 
längre kommunikationsvägar i och med att Autoliv är ett större företag. Det 
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finns dock inga planer på ett framtida gemensamt system, istället kommer de 
fortsätta att använda de EDI system som används idag. EDI innebär system för 
datorkommunikation. 
 
Förslag eller idéer från medarbetarna på Vadstena Plast är något som de 
intervjuade på Autoliv skulle ta i beaktande. Detta eftersom det är Vadstena 
Plasts medarbetare som ses som mest kunniga i fråga om produktionen av 
plastdetaljer. Det egna ställningstagandet i fråga om samma problem skulle 
tänkas över ännu en gång. Därefter skulle medarbetarna på Autoliv ta ställning 
till huruvida Vadstena Plasts medarbetares förslag är bättre än deras egna och i 
så fall om något ska förändras. Har leverantören ett bättre förslag ändras det 
ursprungliga förslaget därefter. De anställda på Autoliv tror att Vadstena Plasts 
anställda skulle ge förslag till förbättringar om de skulle tjäna någonting på det. 
Den enda processen på Autoliv som medarbetarna från Vadstena Plast har varit 
och tittat på är den testutrustning som finns. Besöket syftade då till att öka 
Vadstena Plasts förståelse för slutproduktens komplexitet. En av de intervjuade 
på Autoliv är ändå av åsikten att det kanske skulle finnas vissa fördelar om 
medarbetarna från Vadstena Plast fick se de processer som finns, eftersom de 
mycket väl skulle kunna komma med förbättringsförslag. 
  

”Om Vadstena Plast fick mer insyn i våra processer skulle de kanske kunna 
komma med förslag till förbättringar.”131 

 
Autolivs medarbetare besöker Vadstena Plast för att se över utfallsprover, 
justeringar och ändringar. Enligt inköpschefen får alltid leverantören feedback 
på hur de skulle kunna förbättra sina processer. De andra intervjuade på 
Autoliv var dock av den åsikten att de vanligtvis inte ger några förslag till 
förändringar i Vadstena Plasts tillverkningsprocess, eftersom de anser att det är 
för svårt för dem att kommentera. Om eventuella åtgärder måste göras eller 
problem har inträffat händer det dock att de kommer med förslag. Men det är 
endast om det är någon på Autoliv som har varit med om någonting liknande i 
ett annat samarbete. Från Autolivs sida försöker medarbetarna förebygga 
problem vid konstruktion av detaljer och produkter.  
 
I de fall det uppstår problem på företagen, till exempel att en viss detalj är svår 
att tillverka eller att ritningen till ett verktyg inte stämmer med önskemål på 
produkten, underrättas det andra företaget så fort som möjligt enligt de 
anställda på Autoliv. Detta är mycket viktigt eftersom problem påverkar båda 
företagen ur den synvinkeln att det är samma slutkund som berörs.  
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Information som delprojektledaren inom mekanik inte skulle vilja ge till 
leverantören är till exempel önskemål om eventuella förändringar från kunden. 
Inte förrän det är klart att en ändring kommer till stånd tycker han det är 
lämpligt att informera Vadstena Plast. Detta för att inte leverantören omedvetet 
ska lägga mindre vikt vid den nuvarande produkten. Den information som 
inköparen på Autoliv inte är beredd att delge leverantören, är priser från andra 
leverantörer på samma produkt. Däremot talar han om vilken prisnivå 
Vadstena Plast håller i förhållande till övriga leverantörer.  
 

”Den kunskap som Vadstena Plast kan bidra med, är om plastdetaljer i 
allmänhet och med den kunskap de har om de olika tillverkningsprocesserna 

de använder sig av.”132 
 
Detta är kunskap som Autoliv är i behov av eftersom plast används i många av 
Autolivs produkter. Genom att låta Vadstena Plast komma in tidigt i projekten 
och vara med och utveckla utformningen av produkten samt komma med 
förslag för att underlätta tillverkningen, försöker Autolivs medarbetare 
uppmuntra sina kolleger på Vadstena Plast att komma med förslag och idéer. 
Vadstena Plasts anställda är de som har kunskapen kring själva produktionen. 
Även om någon annan skulle komma med önskemål om en viss ordning på 
processerna eller liknande, är det Vadstena Plasts anställda som är ansvariga 
för hur de lägger upp sitt arbete.  
 
Autoliv ger inte leverantörer någon formell utbildning, men de anser att 
leverantören utbildar sig själv genom att de måste leva upp till Autolivs krav. 
Varken inom samarbetet med Vadstena Plast eller inom Autoliv finns några 
belöningssystem, förutom beröm eller uppmuntran. För att motivera 
leverantören har Autoliv valt att dela upp betalningen i tre steg, vid order, vid 
utfallsprovning och vid godkänd produkt.  
 
Leverantören följs kontinuerligt upp under samarbetet och får feedback från 
Autoliv. Det arrangeras möten där problem och eventuella frågor tas upp 
samtidigt som det görs en bedömning av projektets status. Om det finns något 
att anmärka på vid en uppföljning måste leverantören lämna ett åtgärdsförslag 
till Autoliv. Delprojektledaren inom mekanik berättade dessutom att det sker 
en uppföljning av leverantören efter att projektet har övergått i serieproduktion. 
Ansvarig för denna uppföljning är kvalitetsavdelningen, men riktigt vad som 
ingår i utvärderingen hade han ingen kunskap om. Syftet är dock att 
kontrollera att leverantören har kapacitet att leverera detaljer, som uppfyller de 
krav Autoliv ställer. Ingen av de intervjuade vet idag om det kommer att göras 
någon slutuppföljning av projektet. 
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4.8 Fördelar och nackdelar med samarbetet  
 
Fördelarna med att dela med sig av sin kunskap till leverantören är att de 
anställda på Vadstena Plast får en bättre helhetsbild, en bättre möjlighet att se 
vad kunden efterfrågar samt hur de ska kunna leva upp till det. Detta leder till 
en bättre förståelse för varandra. I just det här samarbetet är det viktigt eftersom 
Jaguar är en krävande kund, som har många idéer, funderingar, förslag och 
ändringar. Angående vilken information som får delges externa parter, så finns 
det sekretessavtal för vissa projekt för att inte känslig information ska komma 
ut. I övrigt finns ingen direkt information som inte får delges leverantören. 
 
En risk som medarbetarna på Autoliv kan se med ett väl fungerande samarbete, 
är att det kan bli en för nära personlig kontakt. En alltför personlig kontakt är 
inget som eftersträvas eftersom det då kan bli svårt att behålla ett professionellt 
agerande. Däremot ser de inga nackdelar med att dela med sig av den 
information som finns. En anledning till att det inte ses som någon risk att dela 
med sig av information till leverantören, är att leverantören endast levererar en 
insatsvara och inte besitter kunskap om den mjukvara som gör att 
slutprodukten fungerar. 
 
Det största inflytandet i samarbetet tror Autolivs medarbetare att de har, 
eftersom det är de som är kund och kunden alltid har rätt i deras mening. 
Däremot finns det ett ömsesidigt beroende, eftersom det är svårt för Autoliv att 
byta leverantör. Dels för att det är dyrt och dels för att kunderna har stor 
påverkan och måste godkänna ett eventuellt byte av leverantör, komponent 
eller process.  
 
 

4.9 Förbättringar i samarbetet 
 
I just detta projekt kom Vadstena Plast in redan efter första utkastet av 
produkten och kunde således vara med och påverka detaljens utformning. De 
hade även möjlighet att ge råd till de utvecklingsingenjörer som gjorde 
ritningarna. En av de intervjuade var dock av den åsikten att samarbetet skulle 
kunna förbättras ytterligare genom att leverantören får komma in ännu 
tidigare, så att deras expertis och kontakter skulle kunna komma Autoliv 
tillgodo i ännu större utsträckning. Förhoppningen är att samarbetet ska inledas 
så fort Autoliv har fått en förfrågan från en kund, det vill säga redan innan 
Autoliv har skissat på första utkastet av produkten. Detta skulle medföra att 
medarbetarna från de olika företagen kan skissa på första utkastet tillsammans 
för att få konstruktionen av produkten så rätt som möjligt från början. I och 
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med den tidspress som finns idag är detta en utveckling som redan påbörjats, 
men som går att förbättra ytterligare. I dag sker samarbetet på ett lite mer 
traditionellt sätt såtillvida att detaljerna ritas på Autoliv. Därefter går inköp ut 
med ritningarna och gör en förfrågan hos ett visst antal leverantörer för att 
reducera priser och tider. 
 
Andra förslag till förbättringar som kom fram var att professionalismen på 
projektmötena skulle kunna öka och att mer dokumentation vore önskvärt. 
Något annat som skulle kunna förbättras är överföringen av ritningar, som inte 
alltid ser ut som de gjorde när de skickades via e-post. En åtgärd för detta 
problem har varit att skicka papperskopior istället för datafiler, men det medför 
merarbete. Annars är åsikten att det inte är hur informationsflödet sker som 
behöver ses över, utan snarare innehållet i den information som ges. En intern 
utredning pågår för att bedöma möjligheterna av ett internt system för 
ritningar. Poängen är att medarbetarna ska kunna gå in i systemet istället för att 
leta i arkivet. Detta skulle göra det lättare för inköp att skicka de senaste 
ritningarna till leverantören. I övrigt är de intervjuade nöjda med hur kunskap 
och information överförs mellan företagen och upplever inte att det finns andra 
direkta förbättringar att göra. Däremot tror medarbetarna på Autoliv att 
utvecklingen kommer att gå mot ännu mer öppna, nära och långsiktiga 
samarbeten. 
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5 VADSTENA INDUSTRIPLAST AB 
 
 
Informationen i detta kapitel kommer från en muntlig källa på Vadstena 
Industriplast AB i Vadstena samt från företagets hemsida på Internet. 
 
 

5.1 Företagspresentation 
 
Företaget Vadstena Plast grundades 1972 i Vadstena. Det har en omsättning på 
47 miljoner och sysselsätter 42 medarbetare. Företaget tillverkar, förädlar och 
levererar produkter där plastdetaljer ingår. Flera av de produkter som tillverkas 
är visuellt viktiga, det vill säga de kommer att sitta på en synlig plats på 
slutprodukten. Design och utseende blir därför mycket viktigt. Det som enligt 
intervjupersonen på Vadstena Plast gör dem något annorlunda, jämfört med 
andra företag inom samma bransch, är att de istället för att erbjuda kunden 
konceptet från idé till färdig produkt har valt en något smalare nisch. En 
specialisering har skett mot att vara experter på tillverkning av plastdetaljer. De 
anställda på Vadstena Plast ger dessutom teknisk support inom det 
produktionstekniska området. Tillverkning sker endast med kundägda verktyg, 
vilket i vårt samarbete innebär att det är Autoliv som har betalat verktygen.  
 
De anställda på Vadstena Plast ser det som sin styrka att de kan ge ett mervärde 
till sina kunder i form av kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet. Förutom 
Autoliv återfinns bland annat Scania, Electrolux och Harman Sweden bland 
Vadstena Plasts kunder. Det största kundsegmentet för Vadstena Plast är inom 
vitvarubranschen. För att säkra kvaliteten på sina produkter har Vadstena Plast 
valt att certifiera sig enligt ISO 9002, men kommer inom en snar framtid även 
att bli QS certifierade.  
 
 

5.2 Kommunikation 
 
Angående vem som har kontakt med vem på de olika företagen fick vi samma 
svar från Vadstena Plast som från Autoliv (se avsnitt 4.2). Kontaktschemat som 
finns mellan företagen är, enligt vår intervjuperson på Vadstena Plast, reglerad 
genom QS certifieringen.  
 
Autoliv ses som en relativt unik kund när det gäller just kommunikationen. 
Eftersom företagen ligger så nära varandra geografiskt sett, är det vanligt att 
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parterna besöker varandra. Enligt den intervjuade på Vadstena Plast träffar de 
uppskattningsvis Autoliv dubbelt så ofta som någon annan kund. 
 

”Ungefär två till tre gånger per månad åker någon från oss till Autoliv.”133 
 
Något mer sällan får de besök av Autoliv, cirka en gång varannan månad. Detta 
är något som faller sig naturligt enligt Vadstena Plasts marknadschef, eftersom 
det på Autoliv finns tillgång till exempelvis CAD, Computer Aided Design. Att 
träffas kontinuerligt ses som en stor fördel vid eventuella problem. Förutom 
besök är de kommunikationsmedel som används mest, telefon och e-post. I 
snitt har någon från Vadstena Plast kontakt med Autoliv en gång varje dag, 
enligt vår intervjuperson. Detta beror givetvis på vilken fas projektet befinner 
sig i. När produkten övergår i serietillverkning är kontakten inte lika tät som i 
inledningsskedet. Marknadschefen på Vadstena Plast är av den åsikten att 
parterna inte kontaktar varandra utan att ha något speciellt ärende.  
 
Något som den intervjuade på Vadstena Plast tycker är intressant med Autoliv, 
är att de inte har projektmöten bara för projektmötens skull. Det finns ingen fast 
schemaläggning utan möten hålls när det behövs, till exempel vid kritiska 
tidpunkter och olika typer av incidenter. Någon tydlig ordförande på mötena 
förekommer inte, mycket beroende på att den övergripande projektledaren bara 
fungerar som en resurs på mötena. Det som intervjupersonen ser som en brist i 
det här samarbetet är just att projektmötena är på gränsen till för informella. 
Oftast skapas inte något protokoll, vilket enligt medarbetaren på Vadstena Plast 
ser som diskutabelt. Det är inte alltid klart i efterhand vad som beslutats, men 
oftast dokumenteras de väsentligaste besluten genom e-postkorrespondens. 
 
 

5.3 Vadstena Plasts syn på Autoliv 
 
Vadstena Plast har jobbat tillsammans med Autoliv sedan 1998 och sedan drygt 
ett år jobbar de tillsammans i Jaguarprojektet. Många av de krav som kommer 
från Jaguar handlar om hur produkten ser ut, samtidigt som den ska kännas 
stabil och sitta stadigt. Jaguars inflytande har gjort att kraven redan från början 
av samarbetet har varit högt ställda. Detta har medfört att de anställda på 
Vadstena Plast inte tror att de gör mer än vad Autoliv förväntar sig, men att de 
lever upp till det de har åtagit sig. De förväntningar som den anställde på 
Vadstena Plast har på Autolivs medarbetare, är ärlighet och proffsighet, vilket 
är detsamma som han förväntar sig från vilken kund som helst. Dessa 
förväntningar anser han att Autolivs medarbetare lever upp till. Relationen till 
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Autoliv uppfattas som väldigt personrelaterad, vilket ses som något positivt 
eftersom det underlättar kontakten. 
 
Autoliv i Motala är tio till femton gånger större än Vadstena Plast. Detta tror 
intervjupersonen har präglat samarbetet på så sätt att det tar längre tid när ett 
beslut ska fattas hos Autoliv. Vadstena Plast hjälper gärna Autoliv med det de 
kan, men är inte benägna att ta ansvar för produktens slutanvändning, eftersom 
det är så mycket annat än plastdetaljerna som påverkar den slutgiltiga 
produkten. Ibland kan de anställda på Vadstena Plast dock känna sig lite avigt 
inställda till nya önskemål från Autolivs sida. De ser att en av uppgifterna de 
har som leverantör är att ifrågasätta krav, som de anser vara orimliga. 
Dessutom anser de att det ibland behövs ett bra skäl för att de som leverantör 
faktiskt ska acceptera vissa saker. Vadstena Plasts medarbetare har inte fått 
någon reaktion från Autolivs medarbetare på det han själv ser som en avog 
inställning. Däremot tror han att Autolivs medarbetare inte alltid har 
uppskattat att bli motsagda, men att de i efterhand förhoppningsvis kommer att 
uppskatta det.  
 

”Någon gång har vi nekat att producera produkter, som vi inte tyckte var 
genomförbara.”134 

 
En av orsakerna till detta är att Vadstena Plast även har andra kunder, vilket 
gör att vissa önskemål från Autoliv skulle innebära att tid tas för att producera 
oanvändbara produkter. Vadstena Plasts anställda är dock medvetna om att det 
har varit svårt för Autoliv när de har fått direktiv från Jaguar och Vadstena 
Plast inte har varit samarbetsvilliga. Efter flera diskussioner mellan de olika 
kontaktpersonerna blir Vadstena Plast förslag ändå oftast åsidosatta. Detta sker 
dock inte utan skälig ekonomisk ersättning. 
 
 

5.4 Förtroende mellan parterna 
 
Inför det projekt Vadstena Plast och Autoliv arbetar med idag, tror den 
intervjuade på Vadstena Plast att en av anledningarna till att de valdes som 
leverantör var det förtroende som redan fanns uppbyggt. Medarbetaren på 
Vadstena Plast definierade förtroende som att det i mångt och mycket handlar 
om öppenhet. Efter en längre tids samarbete som har präglats av öppenhet, så 
har ett förtroende kunnat byggas upp. Då uppstår en situation där det inte 
längre krävs att allting uttalas. Till en början gäller principen "upp till bevis", i 
betydelsen att verkligen kunna visa att det som sägs är sant. När detta har 
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bevisats ett antal gånger blir förtroendet ett faktum, det vill säga båda parterna 
vet att det den andra parten säger går att lita på. Det handlar om att visa att det 
som sägs är sant och att ett visst agerande får de konsekvenser som uppges. Ur 
denna synvinkel skulle mängden översänd information krympa allt eftersom 
förtroendet ökar.  
 
Förtroende upplevs, av den intervjuade på Vadstena Plast, som något som 
alltid är personbaserat. Skulle en viss person sluta måste förtroendet byggas 
upp på nytt. Affärsrelationer är ofta personbaserade och det är lättare att vara 
hårdare och mer kritisk i ett inledningsskede än senare i samarbetet, enligt 
Vadstena Plasts medarbetare. Om en person inom projektet skulle försvinna är 
det ändå möjligt att slutföra det, enligt honom. Som exempel ges en 
medarbetare från Autoliv som långtidssjukskrivits utan att detta medfört några 
oöverkomliga problem.  
 
 

5.5 Anpassningar som gjorts i samarbetet 
 
Enligt intervjupersonen på Vadstena Plast finns det egentligen ingenting som 
heter anpassning.  
 

”Det går alltid att få det man vill, så länge man betalar för det.”135 
 
Trots det anser medarbetaren på Vadstena Plast att de när det gäller 
kvalitetsarbetet har fått anpassa sig på alla sätt efter Autoliv. Autoliv däremot 
har inte behövt anpassa sig, vilket Vadstena Plasts medarbetare heller inte ser 
någon anledning till. Det skulle i så fall innebära att Vadstena Plast är fel 
leverantör. Han ser egentligen bara anledning för Autoliv att anpassa sig om de 
efterfrågar någonting som överhuvudtaget inte finns på marknaden.  
 
Autoliv kräver att leverantören ska följa deras standards, som styrs av 
kvalitetssystemen. Detta gör att Vadstena Plast måste jobba enligt 
certifieringssystemen, även om det inte finns uttryckliga krav på en liknande 
certifiering. De krav Autoliv har på kvalitet och leveranser är tydligt 
definierade, förutom i de fall där Jaguar har gått in i efterhand och ändrat sig. 
Felaktiga artiklar är således något som Autoliv ser allvarligt på, menar 
Vadstena Plasts medarbetare.  
 
Det finns inget gemensamt system i samarbetet idag, mer än som vi tidigare har 
beskrivit, generella hjälpmedel, såsom EDI system. Den intervjuade på 
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Vadstena Plast ser gemensamma system som någonting som är mest positivt 
för leverantören, eftersom denne genom systemet knyter kunden närmare sig. 
Som kund är det dock inte önskvärt att bygga upp så starka band, tror han. 
 
 

5.6 Kunskap  
 
Vadstena Plasts marknadschef beskrev kunskap med ordet kompetens. Som 
leverantör förväntas en viss kompetens av Vadstena Plast, när det gäller att 
producera plastdetaljer. I ett samarbete handlar det även om att ha en viss 
kunskap om vem kunden eller leverantören är, vad som är företagets affärsidé, 
hur processerna ser ut, vad som händer i olika skeden och vilken miljö företaget 
befinner sig i. Enligt intervjupersonen på Vadstena Plast är det viktigt med en 
förståelse för varandras verksamheter. Saknas det, kan det medföra att orimliga 
krav ställs på den andra parten. 
 

”När det gäller att tillverka plastdetaljer som vi gör, finns det en hel del 
kunskap i vårt företag.”136 

 
De viktigaste resurserna på Vadstena Plast kretsar kring de 14 formsprutnings- 
maskiner, i vilka plastdetaljerna tillverkas. Dessa maskiner sköts av tre 
operatörer. Skulle en av dessa operatörer vara sjuk försvinner 33 procent av 
tillverkningskapaciteten. Detta gör att Vadstena Plast är ganska känsliga, 
eftersom de har så få anställda. Även andra medarbetare är viktiga och det går 
inte att säga vem som är viktigast, eftersom alla ingår i samma process. 
Försvinner en person påverkas hela verksamheten. 
 
 

5.7 Överföring av kunskap och information 
 
Eftersom parterna har ett så öppet samarbete, har marknadschefen på Vadstena 
Plast svårt att tänka sig att Autoliv skulle ställa en fråga som han inte skulle 
vilja svara på. Detta gäller även pris- eller kostnadsuppgifter på detaljnivå, 
vilket han däremot inte tror bara är av godo. Det kan vara bra på så sätt att alla 
kort läggs på bordet och att en kostnadspost i taget kan diskuteras, men lite av 
förhandlingsspelet försvinner.  
 

”Jag visade alla kostnader öppet en gång och jag tror att kunden kände sig 
väldigt avväpnad då.”137 
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Ofta blir det kalkylmässiga diskussioner om varför vissa uträkningar görs på ett 
visst sätt och detta kan i sin tur medföra att fokus försvinner från själva 
affärsuppgörelsen. Den kostnadsinformation som Vadstena Plast ger till 
Autoliv, består av underlag för materialkostnader och förädlingskostnader. 
Materialkostnaden styrs av världsmarknadspriserna och är därmed 
förhållandevis öppen. I förädlingskostnaden ingår marginaler och de kostnader 
som uppstår i samband med projektet, som till exempel timkostnader. Om 
kostnaderna skulle avvika under projektets gång behåller Vadstena Plast rätten 
att ta upp förhandlingar om differenser i kostnader.  
 
Något som har varit annorlunda i detta samarbete för de anställda på Vadstena 
Plast är att även Vadstena Plasts leverantör har involverats i aktiviteterna. Detta 
har fungerat bra och Vadstena Plast har valt att inte dölja någon information 
vare sig för Autoliv eller den egna leverantören. Informationen från Autoliv är 
begränsad till just de detaljer som beställs och det finns heller inget behov av 
mer öppenhet från Autolivs sida, anser vår intervjuperson på Vadstena Plast. 
Han tycker att de har god insikt i Autolivs sätt att jobba gentemot sina kunder, 
men att det är lite problematiskt för Autoliv med just Jaguar som kund, 
eftersom de kommer med många nya önskemål och tillsammans med 
tidspressen kan det skapa frustration för Autoliv. Såvitt de på Vadstena Plast 
kan bedöma det, så får de den relevanta information som kommer från Jaguar. 
 
Autoliv kräver att Vadstena Plast ska informera dem om de gör några 
förändringar i processen. Varje batch måste tillverkas i godkänd utrustning och 
även om en likvärdig maskin används måste kunden meddelas. Detta gäller 
hela kundsegmentet, som har Autolivs kvalitetsnivå. Om Autoliv skulle få 
problem, tror Vadstena Plasts anställde att de eventuellt skulle bli informerade 
om detta. Det som är viktigast för Vadstena Plast att få besked om är ett 
eventuellt minskat produktbehov. När vi ser till den tekniska information, som 
överförs mellan företagen, anses den från Vadstena Plasts sida inte komma i tid 
från någondera parten. Under projektets gång har Autolivs medarbetare 
upplevts som lyhörda. Den anställde på Vadstena Plast upplever det som om 
Autoliv lyssnar på de tekniska synpunkter som framförs. Inom Vadstena Plast 
finns mycket kunskap om plastdetaljer och detta försöker de att överföra till sin 
kund.  
 

”Vi ger teknisk support till våra kunders konstruktörer och ger även åsikter 
på konstruktörernas första skisser och ritningar.”138 

 
Om Vadstena Plasts anställde skulle få frågan vilket plastmaterial som skulle 
passa bäst i en viss miljö, så skulle han inte ge något svar eftersom han då skulle 
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vara tvungen att ta på sig konstruktörsansvaret, vilket han inte gör. Detta går 
utanför området produktion, som Vadstena Plasts marknadschef anser det egna 
företaget vara specialister inom. Han anser att det är viktigt att klargöra var 
ansvarsgränsen går.  
 
Någon utbildning har de på Vadstena Plast inte fått av Autoliv, men Vadstena 
Plasts medarbetare tycker ändå att de har lärt sig mycket av Autoliv. 
Exempelvis visste medarbetarna inte vad QS certifiering innebar, innan de 
inledde samarbetet med Autoliv och en annan kund. Inom kort ska de anställda 
på Vadstena Plast utbildas för att införa QS systemet på företaget och då har de 
mycket gratis från samarbetet med bland annat Autoliv. Intervjupersonen på 
Vadstena Plast ser detta som en utbildning i sig. En mer formell utbildning är 
heller ingenting han önskar sig, eftersom han anser att det är bättre att jobba 
”på riktigt” från början, istället för med övningsfall där det inte gör något om 
det misslyckas. Vadstena Plasts medarbetare har fått frihet att testa sig fram. 
Därefter har arbetet följts upp och korrigerats i rätt riktning av Autolivs 
medarbetare.  
 
Den feedback som ges av Autoliv är på kvaliteten, eftersom det är inom det 
området som det sker flest kontroller och det är där som feedback ses som 
viktigast. Under de två senaste åren har det inte gjorts någon 
leverantörsutvärdering som Vadstena Plast har fått feedback på, enligt vår 
intervjuperson. Någon direkt utvärdering under projektets gång tycker inte 
intervjupersonen på Vadstena Plast förekommer. Än så länge råder ovisshet 
huruvida projektet efter avslut kommer att utvärderas, eftersom det ännu inte 
är planerat. Som leverantör består ofta belöningssystem från kundens sida av 
beröm och fler order, enligt medarbetaren på Vadstena Plast. En bibehållen god 
affärsrelation ses som den viktigaste belöningen. 
 
 

5.8 Fördelar och nackdelar med samarbetet 
 
En risk som den anställde på Vadstena Plast ser med att dela med sig av för 
mycket information, är att marginalerna troligtvis skulle minska. En annan risk, 
som också kom upp under intervjun, är om köpare och säljare till slut skulle bli 
kompisar. Ett kompisförhållande gör att förtroendet går över till en form av 
feltolkning av vilka roller personerna har. Säljaren ska tjäna så mycket pengar 
som möjligt åt sitt företag, samtidigt som inköparen på det andra företaget ska 
hålla nere kostnaderna. 
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5.9 Förbättringar i samarbetet 
 
Intervjupersonen på Vadstena Plast tror att framtiden kommer att innebära en 
ökad involvering i förbättringsarbetet kring Autolivs processer. Vadstena Plast 
jobbar tillsammans med ett annat företag, även det inom bilbranschen och 
snarlikt Autoliv. I det samarbetet har medarbetarna på Vadstena Plast hjälpt till 
att utveckla och förbättra processerna hos kunden. Att gå in och se Autolivs 
processer är något som i dagsläget inte förekommer. Medarbetaren på Vadstena 
Plast tror dessutom att rollerna kommer att förändras efter utvecklingsfasen i 
detta samarbete. När produkten övergår i serieproduktion blir Vadstena Plasts 
roll mer inriktad på att komma med små justeringar på de detaljer som redan 
tillverkas, vilket innebär en mer stödinriktad funktion. Målsättningen är 
givetvis att gå in i nya projekt tillsammans. En annan förändring som föreslås 
från Vadstena Plasts sida är att även om Vadstena Plast inte konstruerar, så 
skulle de kunna komma in tidigare under utvecklingsfasen. Idag hyrs istället en 
konsult in för att rita plastdetaljerna, enligt medarbetaren på Vadstena Plast. 
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6 ANALYS 
 
 
I tidigare kapitel har vi beskrivit hur kunskap och samarbete diskuteras i teorin 
samt hur det ser ut i verkligheten hos våra fallföretag. I detta kapitel kommer vi 
att väva samman dessa delar samt länka samman det med egna åsikter och 
tankar för att få in fler aspekter och synvinklar. Resonemanget i detta kapitel 
ligger till grund för de slutsatser vi dragit. För att underlätta för läsaren har vi 
valt att följa strukturen i referensramen.  
 
 

6.1 Kunskap 
 
6.1.1 Definition av kunskap 
 
Empirin visade de olika definitioner av kunskap som de intervjuade gav. En av 
de tillfrågade reflekterade över att det finns en typ av kunskap för det egna 
företaget, men att det krävs ytterligare kunskap i ett samarbete. Det räcker inte 
att veta vad det egna företaget står för, det måste även finnas en viss kunskap 
om motparten i samarbetet. Ur Allees synvinkel skulle det i så fall betyda att 
den erfarenhet som finns i företagen måste kunna kommuniceras och delas för 
att företagen ska kunna få ökad förståelse för varandra. I ett samarbete borde 
målet vara att få del av varandras kunskap för att skapa ny eller bättre kunskap 
som kommer båda parterna till godo. I det samarbete vi har studerat finns det 
behov av att utbyta kunskap, mycket på grund av den komplexa produkt som 
tillverkas. Trots detta upplever vi att medarbetarna hos leverantören i många 
fall har kunskap som de inte får chans att dela med sig utav. Deras åsikter och 
bedömningar tas inte alltid hänsyn till. Här råder det delade meningar om 
huruvida åsikter från Vadstena Plasts medarbetare tas tillvara eller inte, 
eftersom kundföretaget självt anser att hänsyn tas till leverantören. För att 
kunskap ska kunna utvecklas måste det enligt Allee finnas gemensamma 
processer. Som grund för samarbetet mellan Autoliv och Vadstena Plast 
upplever vi att det finns välutvecklade rutiner från Autolivs sida för hur 
företaget bör samarbeta med leverantörerna. Förutom alla de processer som 
finns vid urvalet finns det även former för hur samarbetet ska underhållas, till 
exempel när det gäller feedback och kontinuerlig utvärdering av samarbetet.  
 
Som nämns i referensramen menar Sveiby att kompetens är något som kopplas 
till personens sociala miljö. I det här fallet menar vi att de personer vi har 
intervjuat först och främst ser kunskap ur ett arbetslivsperspektiv. För en 
medarbetare var kunskap till exempel att veta var han kan hitta information 
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som rör arbetet samt att ha en bred teknisk baskunskap. En annan medarbetare 
såg kunskap som materialkännedom, medan ytterligare en beskrev kunskap 
som att kunna producera plastdetaljer. Något som återkom var kopplingen till 
erfarenhet, som enligt Sveiby är något som erhålls genom att prova på saker. 
Samtliga dessa definitioner anser vi vara färgade av den yrkesroll personerna 
har i samarbetet. Vi tror även att vi hade fått ett annorlunda svar om vi hade 
frågat samma fråga till samma personer efter arbetstid, i en situation där de 
främst uppfattar sig själva som privatpersoner.  
 
Sveiby använder fem punkter för att beskriva kunskap. Den första punkten som 
är vetande, innebär bland annat utbildning, vilket inte ges inom samarbetet. 
Däremot överförs ett slags vetande när parterna skickar information mellan 
varandra. Punkt två som är kunnande, kan ses som att den uppnås när 
leverantören får prova sig fram och vid fel blir tillrättavisade. Här får de en 
möjlighet att utöva sitt kunnande. Erfarenhet är något som båda företagen tar 
med sig in i samarbetet. Utifrån gamla lärdomar kan således nya erfarenheter 
skapas tillsammans, allt eftersom samarbetet fortlöper. Värderingar är något 
som det är svårare för företagen att föra samman. Detta har de dock försökt 
överbrygga genom att få en förståelse för den del av produkten som den andra 
parten gör. Dessutom lyser ofta värderingarna relaterade till yrkesrollen 
igenom, på grund av den öppenhet som finns. Det är således lättare att få en 
förståelse för varandra. Den sista punkten som rör det sociala nätverket är för 
båda parterna viktig. Som antytts i empirin, bygger det här samarbetet på ett 
långsiktigt förhållande och tillgången till varandras kontaktnät ses som en 
fördel. Genom det kunnade som båda parterna anser att den andra har tror vi 
att förmågan att få ett fortsatt välfungerande samarbete är god.  
 
En av avsikterna med denna uppsats var att visa att kunskap är viktigt för att 
företag idag ska förbättra sin marknadsposition. Genom att fråga vilka resurser 
som sågs som viktigast på företagen hoppades vi få fram om kunskap var något 
som prioriterades. Den ende som reflekterade över något kunskapsrelaterat var 
en av medarbetarna på Autoliv, som såg kompetensen i företaget som den 
viktigaste resursen. Trots att kunskap enligt Prusak är det enda som ger företag 
en konkurrensfördel har det fått lite uppmärksamhet i samarbetet. I övrigt sågs 
bredden och strukturen i företaget som de viktigaste resurserna. På Vadstena 
Plast fokuserades istället på vikten av att medarbetarna befinner sig på 
arbetsplatsen för att ingen maskin ska stå still.   
 
6.1.2 Implicit och explicit kunskap  
 
Den kunskap som är lättast att överföra mellan företagen är, enligt Bukowitz 
och Williams, den explicita kunskapen. En stor del av den kunskap som 
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överförs i det samarbete vi har studerat, är olika typer av nedskriven eller 
uttalad kunskap. Denna kunskap, som kan vara till exempel specifikationer 
eller ritningar, klassas av Nonaka som explicit kunskap. Det är dock av vikt att 
komma ihåg skillnaden mellan vad som är kunskap och vad som är 
information. Som vi har beskrivit i referensramen är O’Dell och Grayson av den 
åsikten att information inte är kunskap förrän den används. Precis som i de 
flesta samarbeten delar de båda företagen mycket information. Vi tror att de 
genom att hålla kommunikationskanalerna öppna kan uppnå positiva effekter, 
men för att informationen ska leda till något positivt gäller det att den är 
relevant och inte överförs i för stora mängder. Detta är något som verkar vara 
ett problemområde, åtminstone för Autoliv där mängden e-post upplevs som 
överväldigande. I dessa fall hinner medarbetarna troligen aldrig ta del av 
informationen och omsätta den till kunskap.  
 
Trots att medarbetarna vill dela med sig av så mycket kunskap och information 
som möjligt, kommer det alltid att finnas implicit kunskap som individerna inte 
är medvetna om att de har och som de därmed inte kan dela med sig av. Enligt 
teorierna kan denna kunskap endast komma andra till godo genom 
observation. I dagsläget har Autoliv och Vadstena Plast en förhållandevis 
kontinuerlig besöksfrekvens. Efter vad vi har erfarit används dessa besök 
emellertid främst till möten och inte till att observera varandras processer. Det 
enda exemplet på att den andres process iakttagits var att Vadstena Plast har 
fått se hur testutrustningen hos Autoliv fungerar, för att öka förståelsen för 
produktens komplexitet. I empirin redogjorde vi för det faktum att Vadstena 
Plasts medarbetare har erfarenhet av ett liknande samarbete där de har gått in 
och gett råd till kunden om hur de skulle kunna förbättra processerna. Genom 
att låta Vadstena Plast ta del av Autolivs processer skulle ny kunskap kunna 
utvecklas eller åtminstone sätta igång tankeprocessen hos parterna. Eftersom 
medarbetarna på Autoliv ska rita de verktyg som Vadstena Plast behöver för att 
producera produkterna, anser vi att det skulle kunna vara av vikt för Autoliv 
att se de processer som Vadstena Plast använder sig utav.  
 
Ett bra sätt att upptäcka implicit kunskap är enligt teorierna att observera de 
personer som tros ha en specifik kunskap. Autoliv och Vadstena Plast 
samarbetar just nu i en projektform, som innebär täta kontakter och en hel del 
diskussioner. Troligen är det så att samtliga medarbetare skulle kunna lära sig 
nya saker genom att studera motparterna, men även sina egna arbetskamrater. 
Sveiby menar att mycket tyst kunskap ”sitter i väggarna” på ett företag och att 
den miljö medarbetarna befinner sig i kommer att spela stor roll för den 
kompetens som finns. Genom att besöka varandras arbetsplatser och iaktta 
varandra tror vi att det skulle kunna överföras mer kunskap i samarbetet 
mellan Autoliv och Vadstena Plast.  
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6.2  Samarbetets utformning 
 
Ett nära samarbete med leverantörerna är av stor vikt för Autoliv. Genom 
samarbetet kan viktig information tas tillvara och omvandlas till kunskap. Den 
nya kunskapen tillsammans med tidigare erfarenheter leder till att produkterna 
kan utvecklas och effektiviseras. För Vadstena Plasts del kan ett närmare 
samarbete med kunden innebära en trygghet eftersom kunden knyts till dem. 
Ett mindre företag drabbas oftast hårdare än ett större företag av att ett 
samarbete upphör. I det här avsnittet använder vi oss av IMPs modell för att 
underlätta analyserandet av samarbetet. 
 
6.2.1 Omvärlden 
 
Marknadsstrukturen, som vi ser den, präglas i hög grad av att bilbranschen är 
internationell. Autoliv säger själva att de finns i alla länder där det finns 
biltillverkning. Detta kommer även att påverka omfattningen av den 
koncentration av köpare och säljare som finns. För Autolivs del finns det ett 
flertal möjliga kunder, lika väl som det finns ett flertal möjliga leverantörer. Det 
var dock den geografiska närheten till Vadstena Plast som blev avgörande i 
valet av leverantör. Autoliv anser att marknadsstrukturen har förändrats och 
ytterligare kommer att förändras på så sätt att företagen väljer att ha allt färre 
leverantörer, som de har ett intensivare samarbete med. När kundföretagen 
minskar leverantörsbasen blir det extra viktigt för leverantörerna att kunna 
konkurrera med sin kunskap. Vadstena Plast har inte samma starka koppling 
som Autoliv till bilbranschen, utan riktar sig även till kunder inom andra 
branscher, framförallt vitvarubranschen. Eftersom vår målsättning har varit att 
analysera ett speciellt samarbete, där båda företagen finns i Sverige, kommer vi 
inte djupare att gå in på ämnet internationalisering.  
 
De omvärldsfaktorer som kan sägas ha haft betydelse för samarbetet vi har 
studerat, är speciellt den dynamik som finns i bilbranschen. Det har blivit ett 
allt hårdare tryck på effektivitet samtidigt som konkurrensen hårdnar, vilket 
innebär att produkterna måste hålla hög kvalitet samtidigt som priset ska hållas 
nere. Någonting som är positivt, ur ett omvärldsperspektiv, och som motverkar 
dynamiken är att samarbetena kan ses som mer stabila inom bilbranschen, 
eftersom de bygger på ett långsiktigt förtroende. Produkternas långa livslängd 
och de spårbarhetskrav som finns gör att det blir viktigt med ett stabilt 
samarbete där parterna binder varandra till sig och tar hjälp av varandras 
kunskap för att kunna hävda sig i konkurrensen. Även om Autoliv och 
Vadstena Plast har fler leverantörer respektive kunder att erbjuda ett 
samarbete, har de valt att inleda ett längre samarbete präglat av förtroende för 
varandra. Parterna vet vad som förväntas av dem och de verkar vara överens 
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om att detta uppfylls. Båda parterna tycks även vara överens om att 
alternativkostanden för att byta parter är högre än kostnaden för ett fortsatt 
samarbete.                                                     
 
Positionen i värdekedjan, som är en del av omvärlden, påverkar samarbetet 
såtillvida att det är slutkunden Jaguar som har den största makten och som 
därmed kan komma med krav. Båda företagen i vår undersökning befinner sig i 
mellanstegen mellan råvaruproducent och slutkund, de är båda leverantörer 
och beroende av sina kunder likaväl som av sina leverantörer. Detta kommer 
enligt teorin liksom övriga faktorer i omvärlden att påverka samarbetet.  
 
6.2.2 Atmosfären  
 
Vi har redan under omvärlden diskuterat den makt slutkunden har i detta 
samarbete. I samarbetet mellan Autoliv och Vadstena Plast, menar 
medarbetarna att det finns ett ömsesidigt beroende. Vi kommer att diskutera 
beroendeförhållandet utförligare under organisatoriska faktorer nedan.  
 
Atmosfären som Vadstena Plast och Autoliv befinner sig i präglas av öppenhet 
och samarbetsglädje och det är därför svårt att se att det skulle förekomma 
några allvarligare konflikter. En medarbetare på Autoliv menade att det inte 
finns några perfekta samarbeten och att delade åsikter och missnöje alltid 
förekommer. Men den positiva atmosfären gör det lättare för samarbetet att 
utvecklas i en fördelaktig riktning, vilket även skaparna av 
interaktionsmodellen menar.  
 
Inom kontrolldimensionen, som Saunders tar upp, försöker företagen reducera 
den osäkerhet som finns kring samarbetet. Autoliv och Vadstena Plast försöker 
att hantera detta, enligt dem själva, genom att dela all information som rör 
projektet med varandra. Enligt den information vi har fått verkar det dock som 
om Vadstena Plast är den part som måste dela med sig av mest information. 
Genom detta kan Autoliv erhålla något som liknar en maktställning i 
relationen. Trots detta är det ingen part inom det här samarbetet, som har mer 
kunnande inom den andras område. De är istället beroende av varandras 
kunskap för att samarbetet ska fungera.  
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6.2.3 Parterna i samarbetet 
 
Teknologin 
De teknologier som företagen använder sig av skiljer sig åt. Företagen tillverkar 
helt olika saker och har därmed helt olika processer och 
tillverkningsteknologier. Enligt teorin krävs förtroende mellan parterna för att 
en nödvändig anpassning ska kunna ske. Att det finns förtroende mellan 
Autoliv och Vadstena Plast håller medarbetarna från båda företagen med om. 
För Autolivs del är det viktigt att ha förtroende för Vadstena Plast, bland annat 
vad gäller de verktyg som används i produktionen. Verktygen ägs av Autoliv 
och de måste därför förlita sig på att Vadstena Plast bara använder dessa för att 
tillverka produkter till Autoliv. Inom tillverkningen är det bara Vadstena Plast 
som har fått anpassa sig och dessa anpassningar har skett successivt. Bland 
annat använder de sig av ny utrustning för Autolivs produkter. Dessutom har 
Vadstena Plast fått anpassa sig efter de kvalitetskrav som Autolivs certifieringar 
ställer. För Autoliv har samarbetet inte inneburit några anpassningar, men detta 
verkar vara en vanlig företeelse i en relation mellan kund och leverantör. 
Speciellt intervjupersonen på Vadstena Plast pekade på att om kunden måste 
anpassa sig, då har kunden valt fel leverantör. Anpassningarna mellan 
företagen gör att det skulle kunna bli en dyr affär för båda parter om 
samarbetet avslutas i ett tidigare skede än beräknat. För Vadstena Plasts 
räkning är det mycket tid som har gått åt till att anpassa sig till Autolivs krav 
och till att få fram en produkt som slutkunden är nöjd med. För Autoliv skulle 
ett avbrutet samarbete innebära att en ny leverantör måste ta över verktygen 
och lära sig att hantera dessa.  
 
Organisatoriska faktorer  
De organisatoriska faktorerna i form av storlek och struktur på företagen 
påverkar ett samarbete. I samarbetet mellan Autoliv och Vadstena Plast är 
medarbetarna hos båda parterna överens om att Autoliv är det företag som har 
mest makt i samarbetet. Intervjupersonerna menade att detta berodde dels på 
att Autoliv är kundföretaget och dels på att Autoliv är betydligt större än 
Vadstena Plast. Det är därför lättare för Autoliv, som har mer resurser att vara 
den mest framträdande. Samtidigt som detta maktförhållande finns tycker 
medarbetarna ändå att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande.  
 
Ur en beroendeaspekt ser vi det som att Autoliv är mer beroende av 
leverantören än vice versa. Autoliv har hårda krav från Jaguar och måste få 
godkänt från dem innan ett byte av leverantör kan göras. Beroendet består även 
av att Autoliv behöver den kompetens som finns hos leverantören och att ett 
byte av leverantör är mycket dyrt. Ytterligare en anledning till att Autoliv kan 
ses som beroende av leverantören Vadstena Plast är den information som 



 
Kapitel 6 – Analys 

 63  
 

överförs mellan företagen. Speciellt den tekniska informationen kan ses som 
värdefull för Autoliv, till exempel i fråga om att få information om 
verktygsleverantörer samt att få råd angående plastmaterial. Genom att 
Vadstena Plast kan tillföra den här informationen tror vi att Autoliv är mer 
benägna att behålla dem som leverantörer, än att välja någon som kanske är 
billigare men inte besitter samma kunskap. För Vadstena Plast är 
beroendeförhållandet snarare i form av att mycket tid har investerats i projektet 
samt att Autoliv håller inne en delbetalning tills projektet är slutfört. Dessutom 
vill Vadstena Plast gärna behålla Autoliv som samarbetspartner.  
 
Interaktionen mellan företagen påverkas enligt teorin även av strukturen inom 
företagen. Det undersökta samarbetet påverkas till viss del av de långa 
beslutsvägarna på Autoliv. Både leverantörens medarbetare och medarbetarna 
på Autoliv upplever att det tar längre tid att fatta beslut inom Autoliv än inom 
Vadstena Plast. Genom detta faktum påverkas samarbetet på så sätt att det är 
svårare att få besked och att det tar längre tid att lösa ett problem. Eftersom det 
redan är sådan tidspress kan detta öka stressen hos parterna. En av 
medarbetarna på Autoliv uppgav emellertid att den struktur som finns inom 
samarbetet gör att det blir mycket tydligt vem som ska kontaktas för vissa 
frågor och att detta ses som något mycket positivt. Det är flera personer inom 
olika funktioner som träffas, vilket enligt teorin kommer att påverka 
aktiviteterna inom samarbetet genom den mångfald som fler personer ger.  
 
Organisationens erfarenhet 
Precis som teorin säger kan företag dra nytta av tidigare erfarenheter och 
eftersom de företag vi studerat har samarbetat tidigare känner de varandra 
förhållandevis väl. Däremot har de involverade personerna inte arbetat med 
varandra förut. För Autolivs del är medarbetarna vana vid att samarbeta med 
leverantörer och de erfarenheter de har fått genom tidigare samarbeten bidrog 
delvis till att Vadstena Plast valdes ut som leverantör i det här projektet. Innan 
ett projekt startas upp diskuteras vad som har varit bra och dåligt i andra 
liknande samarbeten och vad som kan göras för att undvika misstag. Även 
Vadstena Plast är vana att samarbeta med andra företag och har därför också 
erfarenheter som präglar hur de ställer sig till samarbeten idag.  
 
Individer 
Ovan har vi diskuterat att företagen i vårt fall känner varandra sedan tidigare. 
Medarbetarna menar även att de under samarbetets gång lär känna varandra 
väl och att de upplever det som ett hot om de sociala band, som utvecklas 
mellan de olika personerna i samarbetet, tillåts att bli alltför starka. Det anses av 
båda parterna att det är viktigt att känna förtroende för varandra och att känna 
varandra på en arbetsmässig nivå. Relationen får dock inte bli alltför personlig 
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eftersom det då kan vara svårt att ge kritik till varandra eller påpeka när 
någonting är försenat. Det är viktigt att komma ihåg att det i referensramen 
hävdas att det är kontaktytan mellan två företag som gör att kunskap och 
information kan överföras. De personer i det studerade samarbetet, som har 
kontakt med varandra, är i de flesta fall specialister inom sitt respektive 
område. Några håller främst i den kommersiella kontakten, medan andra 
ansvarar för utvecklingen av produkten. Eftersom anställda inom samma 
område på de olika företagen har kontakt med varandra underlättas således 
kommunikationen eftersom de talar ”samma språk”. I projektet har företagen 
dock valt att sammanföra flera av dessa ”specialistpar”, för att så många 
personer som möjligt ska kunna bidra till samarbetet genom olika typer av 
erfarenheter.  
 
Enligt teorierna kan kunskap upptäckas även inom områden som vid en första 
anblick inte förefaller intressanta. Trots att individer från olika 
kompetensområden träffas i projektet idag skulle vi se det som fördelaktigt 
med mer diskussioner och kontakt även över områdesgränserna, för att öka 
förståelsen för varandra och ytterligare ta vara på kunskap. I det här fallet 
skulle det kanske vara intressant för inköparen att diskutera med operatörerna 
på Vadstena Plast för att lära sig av deras perspektiv och deras kompetens. Bara 
för att de inte kan tillföra mer kunskap om marginaler eller priser kanske de 
kan bidra med kunskap om något som i slutändan ändå kan ge inköparen ökad 
insikt eller förståelse. En annan sak som anses som viktigt i referensramen är 
om det är rätt personer som träffas. Vi menar att kontaktytan mellan Autoliv 
och Vadstena Plast är väl genomtänkt för att bidra med största möjliga nytta. 
Det finns en tanke bakom de personer som har kontakt med varandra, det är 
inget slumpmässigt urval. Vi ser emellertid ett problem om någon av 
personerna i samarbetet skulle bli sjuk eller sluta. I dagsläget finns det hos 
Autoliv ingen som direkt kan engageras i projektet och ta över den andra 
personens roll. Vi ser det som en risk att kunskap om samarbetet går förlorad 
och att detta till viss del skulle kunna avhjälpas genom att involvera 
medarbetarna mer över funktionsgränserna så att mer kunskap kan tillvaratas. 
Även om det samarbete vi har studerat är styrt av olika certifieringsregler och 
därmed har krav på dokumentering, finns det en risk för att denna 
dokumentering inte täcker allt som en viss individ har kunskap om och som rör 
samarbetet. Förutom den förlorade explicita kunskapen så försvinner även den 
implicita kunskapen som är bunden till individen.  
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6.2.4 Episoder 
 
Utbyte av produkt 
Teorin säger att produkten har ett starkt inflytande på samarbetet, beroende på 
om den kan uppfylla kundens krav och om dessa är tydliga. Eftersom 
slutkunden Jaguar upplevs som mycket krävande och det ställs höga krav på 
produkten, medför det att samarbetet i hög grad har präglats och fortfarande 
präglas av detta. För både Autoliv och Vadstena innebär det krav på att vara 
flexibla och lyhörda, eftersom Jaguar ständigt kommer med nya idéer och 
förändringar om hur produkten ska se ut. Förutom Jaguars krav präglas 
samarbetet även av de kvalitetskrav som råder inom bilbranschen. Det verkar 
ändå som om företagen vi har intervjuat gemensamt har försökt möta kraven 
från Jaguar eller i vissa fall gemensamt avböja vissa förslag eller förändringar. 
På så sätt anser vi att parterna i samarbetet genom produkten och slutkundens 
påverkan har svetsats samman.  
 
Samarbetet präglas även av produktens livslängd och är inte ett samarbete som 
tar slut efter ett par år. Till följd av detta är det viktigt att samarbetet fungerar 
för att det inte ska leda till en uppslitande skilsmässa med förluster för båda 
parterna som följd. Eftersom det görs en så noggrann utredning innan en 
leverantör väljs ut av Autoliv, reduceras risken att leverantören inte vet vilka 
krav Autoliv ställer. Båda parter anser att de klargjort vilka krav som ställs.  
 
Informationsutbyte  
Den information som överförs mellan företag beror av flera olika faktorer. En 
sak som påverkar är, precis som teorin säger, vilka individer som har kontakt 
och hur. I samarbetet vi har studerat utbyts information främst via besök och 
telefon, men även fax och e-post är vanliga medier. Informationen är också av 
olika karaktär. De personliga kontakterna, det vill säga möten eller besök, 
används oftast för att diskutera och/eller syna produkten. Elektronisk 
överföring utnyttjas för att i enlighet med IMPs interaktionsmodell skapa ett så 
bra informationsflöde som möjligt. Detta ger möjlighet att överföra 3D ritningar 
mellan varandra. Vi anser att kunskapsutbytet kan ses som brett åtminstone i 
ena riktningen, från Vadstena Plast till Autoliv. Vid förfrågan överförs även 
information som inte direkt rör samarbetet från Vadstena Plast. Mellan parterna 
diskuteras olika problem ingående och det verkar oftast sluta med att 
medarbetarna på Autoliv får igenom sitt förslag. Informationsutbytet sker 
informellt och dokumenteras sällan. Trots att parterna har frekvent kontakt 
med varandra är de inte helt överens om huruvida de kontaktar varandra även 
utan något direkt ärende eller inte.  
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Den information som utbyts i ett samarbete är av olika typer och är enligt 
Macbeth och Ferguson mycket omfattande. Tanken är att informationen ska 
bidra till bland annat utbyte av kunskap och idéer. Författarna har valt att dela 
upp information i fyra typer eller dimensioner.  
 
Den tekniska informationen som överförs mellan våra undersökningsföretag 
är, i likhet med vad teorin håller för vanligt, ritningar och idéer om eventuella 
förändringar. Teorin menar även att det är bra om samarbetet inleds under ett 
tidigt skede för att kunna utveckla en produkt som slutkunden verkligen 
efterfrågar. Autoliv och Vadstena Plast inledde sitt samarbete redan under den 
period då produkten och verktygen höll på att konstrueras. Genom att 
involvera Vadstena Plast i ett tidigt skede kan deras kunskap och kompetens 
komma Autoliv tillgodo. I dagsläget kommer leverantören in förhållandevis 
tidigt, men här tror vi att det är möjligt att tidigarelägga interaktionen något. 
Detta genom att till exempel urvalet av leverantör görs innan ritningarna har 
påbörjats för att leverantören ska kunna engageras tidigare i samarbetet och 
kunna dela med sig av sina kunskaper. Den tekniska information som överförs 
är enbart kopplad till nuvarande projektet och verkar innehålla lite eller inga 
funderingar över framtida utveckling.  Vi anser att en viss asymmetri föreligger 
i fråga om värdefull teknisk information, där Autoliv delges information inom 
många olika områden medan Vadstena Plast endast får information om det rör 
samarbetet.  
 
Båda parterna hävdar att de ger feedback på varandras lösningar, vilket är ett 
av kriterierna under involveringsdimensionen. När Autoliv kommer med idéer 
om hur någonting ska lösas ger Vadstena Plast feedback på dessa. Men det är 
inte alltid som Autoliv tar till sig den informationen, trots att det kan vara 
Vadstena Plast som besitter kompetensen just inom det området. Autoliv själva 
anser att det är svårt för dem att gå in och se på Vadstena Plasts processer och 
ge feedback. Trots det genomförs omfattande mätningar för att se att 
leverantören lever upp till Autolivs krav. På dessa mätningar ges feedback till 
Vadstena Plast och även om parterna idag förefaller nöjda med den feedback 
som ges, tror vi att det skulle kunna vara positivt om Autoliv besökte Vadstena 
Plast för att se hur deras produktionsprocess går till. Det skulle kunna 
underlätta för att reducera antalet orimliga krav som ställs. Det är även möjligt 
att någon av Autolivs medarbetare har erfarenhet av någon liknande process, 
utan att de tänker på det.  
 
Affärskommunikationen verkar det inte som parterna har utvecklat. Den 
information som delges förefaller främst röra nuvarande projekt eller 
rådfrågning. Det verkar inte som om Autoliv delger sina framtidsplaner för 
Vadstena Plast. Trots att de själva hävdar att de kan tänka sig att delge all 
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information, så är det nog en del som hemlighålls. Orsaken att 
framtidsplanerna inte delges varandra kan vara flera, men ett exempel skulle 
kunna vara att det för Autolivs del skulle kunna innebära konkurrens eller 
begränsad frihet när de ska välja leverantör inför nästa projekt. Detta kan även 
vara anledningen till att de inte låter Vadstena Plast ta del av 
produktionsprocessen.  
 
Hur interaktionen mellan parterna styrs, det vill säga hur människoaspekten 
behandlas, är i detta samarbete svårt att uttala sig om. Med tanke på den väl 
genomtänkta personalstruktur som finns hos Autoliv och den kontaktyta som 
finns i samarbetet med fasta kontaktpersoner, förefaller det troligt att kontakten 
till viss del styrs. De personer som träffar varandra styrs genom dessa 
strukturer men även till viss del av den information som överförs.  
 
Socialt utbyte 
Enligt teorin finns det alltid en viss osäkerhet i ett samarbete. Denna osäkerhet 
kan reduceras genom förtroende parterna emellan. Vi menar att den 
omfattande bedömningen vid leverantörsurvalet fungerar som en form av 
försäkran att Autoliv kan lita på de leverantörer som möter kraven. Genom 
detta reduceras en del av den osäkerhet som finns när parterna ska komma 
överens om samarbetets upplägg. För att få en bild av hur förtroende definieras 
ute i arbetslivet bad vi intervjupersonerna att beskriva vad förtroende är för 
dem. En åsikt från en medarbetare på Autoliv berörde vikten av att inte sprida 
känslig information. En annan medarbetare på Autoliv menade att det innebar 
att leverantören skulle kunna utföra den uppgift de fick. Vadstena Plasts 
medarbetare definierade förtroende som något som var starkt förknippat med 
öppenhet och att känna sig förvissad om att det som sägs är sant.  
 
Utifrån vad medarbetarna såg som förtroende menar vi att det pekar på att de 
måste ha förtroende inte för bara en person utan för hela företaget. Det är inte 
bara deras kontaktperson som kan sprida känslig information eller delge falsk 
information. Inte heller är det enbart kontaktpersonen som ser till att uppgiften 
klaras av. För att alla dessa förväntningar på förtroende ska kunna uppfyllas 
krävs att fler personer än kontaktpersonen är involverade. Tvärtemot detta 
resonemang menade de personer vi intervjuade att förtroende är något 
personbaserat. En av medarbetarna på Autoliv uttryckte emellertid åsikten att 
det även måste finnas förtroende för företaget, att det inte bara beror på en 
person. Att alla utom en medarbetare ansåg att förtroendet var personbaserat 
anser vi vara lite förvånande med tanke på att det inte är kontaktpersonerna 
som tillverkar produkten. Teorin ser det sociala utbytet som en förutsättning för 
att skapa förtroende och det är detta vi tror ligger till grund för deras åsikt om 
personbaserat förtroende. Samtliga individer inom samarbetet har en 
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kontaktperson hos det andra företaget och det är denna person som de främst 
har förtroende för.  
 
Vi menar att det förtroende som finns mellan individerna är av det slag som i 
teorin kallas personligt förtroende, det vill säga att individerna inom 
samarbetet litar på sin kontaktperson. Ursprunget till detta personliga 
förtroende tror vi dock har uppstått från ett opersonligt förtroende, vilket 
innebär förtroende genom avtal där parterna inte känner varandra. Detta 
grundar vi på att ingen av medarbetarna på Autoliv hade varit med vid tidigare 
samarbeten med Vadstena Plast. De kände varken medarbetarna eller företaget 
speciellt väl. Istället hade de hört ryktesvägen från andra inom företaget att 
Vadstena Plast skulle vara pålitliga och att medarbetarna var bra att arbeta 
tillsammans med. Enligt teorin bidrar interaktion till att avtalen spelar en 
mindre roll när förtroendet parterna emellan byggs upp och det är detta vi 
menar har skett i samarbetet mellan Autoliv och Vadstena Plast. Förtroendet 
har byggts upp under projekttiden och kan idag ses som personligt. Detta 
eftersom samarbetet bygger på personliga kontakter med en och samma person. 
De är inte på något sätt främmande för varandra, utan har ett ansikte att sätta 
på personen som de pratar med i telefon eller sänder e-post till.  
 
Precis som teorin säger byggs förtroende inte upp över en natt och det 
förtroende som finns i samarbetet idag bygger på den interaktion som pågått 
ungefär ett och ett halvt års tid. Även om parterna kanske känner vissa farhågor 
för att de ska bli konkurrenter om viss information delges, är det inte troligt att 
någon av parterna sviker det förtroende som idag finns uppbyggt dem emellan. 
Eftersom medarbetarna från båda företagen anser att det finns förtroende i 
samarbetet skulle det, som det står i teorin, innebära att företagen är beredda att 
satsa resurser på att förbättra samarbetet. Vi menar att det kanske inte läggs så 
mycket tid på att just fundera över själva samarbetet, men att företagen genom 
att ge medarbetarna gott om tid att underhålla relationen har gett dem 
förutsättningar för att förbättra samarbetet ytterligare.  
 
Utbyte av kunskap 
Den kunskap som överförs mellan företagen i samarbetet kan, enligt teorin, 
generera konkurrensfördelar. Under projekttiden byter företagen i det 
undersökta samarbetet en stor del information, som när den används blir till 
kunskap. Enligt Macbeth och Ferguson kan utbildning av leverantören bidra till 
att företagen blir kunnigare. Utbildning har inte setts som ett alternativ för att 
utveckla samarbetet mellan Autoliv och Vadstena Plast. Inte heller har den 
japanska varianten att bjuda in leverantörerna, för att låta dem se processerna 
för att komma med idéer anammats. Bilden som Autoliv har om att 
leverantörerna får sin utbildning under samarbetets gång kan ses som riktig, 
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men samtidigt tror vi att det skulle kunna vara positivt om utbildning av 
leverantörer skulle finnas som en möjlighet. Det skulle eventuellt kunna 
medföra att Autoliv skulle kunna samarbeta ännu närmare med sina 
leverantörer inom något område. Inte heller medarbetaren på Vadstena Plast 
ansåg att det var nödvändigt att kunden erbjöd utbildning. Tanken att inte 
Autoliv kan bidra med några idéer till förbättring hos Vadstena Plast 
ifrågasätter vi. Även här tror vi att medarbetarna genom att titta på processer 
hos varandra och även hos andra kund- eller leverantörsföretag skulle kunna få 
nya idéer och kunskap skulle kunna spridas i samarbetet.  
 
6.2.5 Relationen 
 
I det öppna samarbete som finns mellan företagen idag vet båda parterna vad 
som förväntas av dem. Det är dock när Jaguar kommer med sina krav som 
förväntningarna ställs på sin spets. Enligt medarbetarna går utvecklingen av 
relationen mot en ännu större öppenhet, där det kan bli aktuellt att gå in och 
syna varandras processer och komma med eventuella förbättringsförslag. Det 
har dock inte gått så långt att samarbetet uppvisar tendenser att vara mer likt 
en sammanslagning än ett samarbete. Om Vadstena Plasts anställda är negativt 
inställda till något av Autolivs förslag är det ändå oftast så att Autoliv får 
igenom sitt förslag. Detta tycker vi tyder på att de anställda är väl medvetna om 
att det är två olika företag som arbetar tillsammans och att de lever kvar i tron 
att kunden alltid har rätt. Däremot vore det gynnsamt för medarbetarna på 
Autoliv att ta tillvara på Vadstena Plasts förslag, åtminstone inom de områden 
där de har de bästa sakkunskaperna. Relationen präglas således av öppenhet 
men samtidigt är företagen inte riktigt benägna att ta tillvara på de kunskaper 
som den andra parten faktiskt besitter.  
 
Även under denna punkt tas anpassningar upp och som vi tidigare har skrivit 
har Vadstena Plast fått anpassa sig till Autoliv. En form av anpassning som 
Gadde och Håkansson tar upp är att samarbetet kan vara speciellt. I vårt fall såg 
båda samarbetsparterna detta samarbete som något unikt. Mycket för att de har 
kommit så långt i sitt informationsutbyte och att samarbetet är så öppet. Även 
om samarbetet ses som väldigt speciellt och parterna är nöjda med det finns det 
områden där förbättringar skulle kunna ske. Vi tror till exempel att det skulle 
vara möjligt att anpassa samarbetet vidare genom att införa ett gemensamt 
datasystem där ritningarna skulle kunna vara tillgängliga för båda parterna. 
Detta för att lösa de problem som rör överföringen av ritningar.      
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6.3 Kunskap och samarbete 
 
6.3.1 Samband mellan kunskap och samarbete 
 
Relationen mellan Autoliv och Vadstena Plast anser vi vara kunskapsrelaterad 
och båda företagen är medvetna om varandras kompetens och värderar denna 
högt. Detta är en bra förutsättning för att kunskapen som finns i de båda 
företagen ska kunna överföras och komma alla tillgodo. I ett första stadium ses 
ofta samarbetet som ett sätt att få tillgång till den andres resurser, men i ett 
senare stadium kan även mjukare resurser såsom kunskap utbytas. Dessa 
resurser ses som mycket värdefulla, men de kräver ett nära samarbete för att de 
ska kunna överföras mellan företagen. I enlighet med teorierna tror vi att en 
stor del av den kunskap som tillförs ett företag och en stor del av den kunskap 
som behövs, finns hos dess samarbetspartners. Denna kunskap som finns i ett 
företags omgivning tror vi är vanligt att företagen bortser från. Bristen i insikten 
om att hjälpen kan finnas på närmare håll och kanske även inom andra 
områden än just det samarbetet rörde sig om kan vara orsaken. Samtidigt tror 
vi att företagen är rädda att få fler konkurrenter om de hjälper varandra att lösa 
problem som går utanför samarbetsområdet.  
 
Genom det tidigare samarbetet mellan företagen och Autolivs fastställda 
rutiner, som följer med certifieringarna, tror vi att det finns en förhållandevis 
god vetskap om hur kunskapen som finns ska kombineras och användas. I och 
med att medarbetarna träffas regelbundet och arbetar som en projektgrupp, 
kommer de att konfronteras med varandras kunskap och ny kunskap, som 
kommer båda företagen till del, kan således skapas. Något som kan ses som 
negativt är att medarbetarna på Vadstena Plast sällan får gehör för sina åsikter, 
trots att det ofta är de som besitter kompetensen inom just det området som 
diskuteras. Om Autolivs medarbetare väljer att ignorera de synpunkter och 
idéer som leverantören har, vilket de själva inte tycker att de gör, kan det tänkas 
att leverantören förlorar viljan att bidra med sin kunskap. En värdefull resurs 
kan hamna i skymundan om någon av samarbetsparterna känner att utbytet 
inte är ömsesidigt och om de inte får gehör för sitt kunnande.  
 
Enligt Håkansson och Snehota kan resurserna alltid användas bättre i alla 
samarbeten. Vi är av den uppfattningen att så även är fallet för samarbetet 
mellan Autoliv och Vadstena Plast. Genom att ta mer hänsyn till varandra och 
lägga mer tid på att observera varandras processer, skulle ny kunskap kunna 
skapas. Till följd av att företagen redan har samarbetat under en längre period 
är det troligt att de har en förhållandevis god kännedom om vilka resurser den 
andra parten har. På så sätt skulle de kunna få reda på personernas tidigare 
erfarenheter inom andra områden. Detta borde medföra att det är lättare att 
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utveckla samarbetet för att bättre tillvarata de resurser som finns. De projekt 
som drivs i samarbetet kan vara ett bra sätt att fortlöpande underhålla 
kunskapsutbytet, i enlighet med vad teorin säger.   
 
6.3.2 Kunskapsmodellen 
 
Socialisation 
De fyra sätt som Nonaka har definierat och som beskriver hur kunskap byggs 
upp och överförs tar, som vi har beskrivit i referensramen, sin början i 
socialisationen. Det är både teknisk kunskap och värderingar som kan 
överföras mellan parterna, enligt teorin. Den tekniska kunskapen står för en 
stor del av den kunskap som överförs i samarbetet mellan Autoliv och 
Vadstena Plast. Autoliv behöver Vadstena Plasts kunnande för att utveckla 
produkten och Vadstena Plast behöver Autolivs kompetens för att veta hur 
plastdetaljen ska användas och vilken funktion den ska ha. Genom att parterna 
i samarbetet träffas hos varandra kan situationer och utförandet av olika 
uppgifter observeras. Detta sker till exempel när Vadstena Plast får se 
testutrustningen för att de ska få en förståelse för produkten eller om Autoliv 
skulle få ta del av Vadstena Plasts tillverkningsprocess för att inte orimliga krav 
ska ställas. På så sätt kan implicit kunskap som det andra företagets 
medarbetare besitter införlivas. Än så länge kan individen som har införlivat 
den nya kunskapen inte förklara i ord vad denne har lärt sig. Företagens 
anställda kan däremot få en gemensam grundförståelse, som underlättar 
kommunikationen dem emellan.  
 
De värderingar som de andra personerna i samarbetet har, kommer enligt 
teorin fram genom att medarbetarna träffas och umgås utanför jobbet. I det 
samarbete vi studerat förefaller det inte finnas några gemensamma sociala 
aktiviteter. Om det skulle ha förekommit mer social kontakt utanför jobbet, tror 
vi att det skulle vara möjligt att få en fördjupad kunskap om den andre partens 
värderingar. Förståelsen för de värderingar som medarbetarna på det andra 
företaget har, kan således ses som begränsad. Då kunskap om varandras 
värderingar enligt teorin är en bra grund för kommunikation och utbyte av 
kunskap, är detta något som skulle kunna förbättras i samarbetet. Trots att 
parterna hävdade att telefonsamtalen och de brev som sänds mellan företagen 
alltid föregicks av ett ärende, tror vi att andra värderingar än endast de som rör 
samarbetet speglas. När en av Autolivs medarbetare kontaktar sin 
kontaktperson på Vadstena Plast, för att Vadstena Plast inte har kunnat hålla en 
deadline, får Vadstena Plast inblick i hur Autoliv bemöter ett sådant problem. 
Här rör det sig om implicit kunskap som inte är bunden till projektet. Det är 
dessutom vanligt att prata lite allmänt innan det verkliga ärendet berörs. 
Parterna får således en inblick i motpartens värderingar. Genom att diskutera 
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olika ämnesområden kan ny implicit kunskap uppkomma. Detta förenklas av 
den geografiska närhet som föreligger. Besöken sker redan idag frekvent och 
skulle kunna utvecklas till en mer ”privat” kontakt. För att en 
socialiseringsprocess ska uppstå behöver parterna ha förtroende för varandra 
och i enlighet med de svar vi har fått under intervjuerna, anser vi att Autoliv 
och Vadstena Plast har byggt upp ett ömsesidigt förtroende. Ett förtroende som 
till stor del baseras på tilliten till varandras kompetens och erfarenhet. Här har 
den personliga kontakten som finns mellan företagen underlättat skapandet av 
förtroendet.   
 
Externalisation 
I motsats till socialiseringen kan individen i denna process sätta ord på sin 
kunskap. Detta tycker vi oss kunna finna i den diskussion som sker kring till 
exempel ritningar till verktyg och produkter. Här kan parterna diskutera det 
som observerades under socialiseringsprocessen och kunskapsutbytet 
resulterar i ritningar. Ritningarna som görs kan ses som dokumenterad 
kunskap och beror i allra högsta grad av hur tillverkningsprocessen ser ut. Som 
vi ovan skrev får de olika parterna se vissa processer hos varandra. Får Autolivs 
medarbetare kunskap om tillverkningsprocessen och kan förmedla denna 
kunskap, kan förhoppningsvis orimliga krav undvikas. Detsamma gäller för 
Vadstena Plast och deras förståelse för produktens komplexitet. Har Vadstena 
Plasts medarbetare den kunskapen kan ritningar troligen förbättras. Det är inte 
nödvändigt att den person som observeras själv kan sätta ord på kunskapen för 
att den som observerar ska kunna ta till sig processerna och översätta den 
implicita kunskapen.  
 
Kombination    
Enligt teorin överförs i denna process redan medveten kunskap mellan företag. 
Genom den kontakt som finns mellan Autoliv och Vadstena Plast överförs 
explicit kunskap flera gånger i veckan. Ofta sker denna överföring genom 
dokument, möten, telefon eller elektroniska hjälpmedel, vilket stämmer väl 
med teorin. Det kan röra sig om den kunskap som Vadstena Plast ger angående 
plastprodukter eller om olika verktygsmakare. Annan explicit kunskap som 
överförs mellan parterna är den kunskap som de har från tidigare erfarenheter. 
Hos Autoliv finns detta dokumenterat och när den kunskapen sätts samman 
med Vadstena Plasts erfarenheter skapas ny explicit kunskap och en 
kombinering har skett.  
 
En brist, som vi tycker kan försvåra överföringen av explicit kunskap mellan 
parterna, är att mötena inte dokumenteras. Under mötena byts kunskap mellan 
parterna och ny kunskap uppstår, men som endast dokumenteras frivilligt av 
den enskilde individen. Den explicita kunskapen blir således beroende av den 
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enskilde. Skulle han eller hon sluta finns inte den kunskapen dokumenterad. 
Både värdefull implicit och explicit kunskap försvinner således med den 
anställde. I samarbetet mellan Autoliv och Vadstena Plast förekommer ingen 
formell utbildning, men båda parterna upplever att de lär sig ändå. Utbildning 
är annars ett effektivt sätt att överföra explicit kunskap. Autoliv har varit noga 
med att förklara de krav som ställs på leverantören utifrån den certifiering som 
Autoliv har. Kraven finns väldokumenterade och Vadstena Plast har införlivat 
dem under arbetets gång. Härigenom har Vadstena Plast kunnat tillgodogöra 
sig ny explicit kunskap som medfört att arbetet för att själv kunna bli certifierad 
har underlättats.  
 
Internalisation 
Den explicita kunskap som ska bli implicit har ofta sitt ursprung i den 
dokumenterade kunskapen. Här handlar det om kunskap som tas för given och 
som inte reflekteras över när den används. Kunskap som för Vadstena Plast kan 
ses som internaliserad är de krav som Autoliv ställer. Kraven har under 
samarbetets gång så småningom blivit en självklar standard, och kan därför ses 
som internaliserade. För Vadstena Plast skulle en annan internaliserad kunskap 
kunna vara när de får en beskrivning av den produkt Autoliv vill köpa och 
genom att producera provomgångar kommer de så småningom fram till hur de 
ska göra. När de sedan tillverkar den utan att reflektera över hur de går tillväga 
kan kunskapen ses som internaliserad. Ytterligare något som kan ses som 
internaliserat är tillvägagångssättet vid spårbarhetskraven. Det är förmodligen 
någonting som de anställda på Vadstena Plast inte längre reflekterar över vid 
produktionen. För Autolivs del har vi inte funnit någon kunskap som överförts 
från Vadstena Plast som har internaliserats. Det är dock möjligt att viss kunskap 
angående hur vissa ritningar av plastprodukter bör se ut har överförts och nu 
internaliserats.  
 
6.3.3 Kunskapsöverföring 
 
I de kunskapsöverföringsteorier vi har tagit upp i referensramen diskuteras att 
för att kunskapsöverföring ska ske effektivt och vara värdefull, måste de 
personer som överför den kunna och vilja dela med sig av sin kunskap. Hos 
Autoliv och Vadstena Plast är i många fall de personer som deltar i samarbetet 
till viss del beroende av motparten. För att Autoliv ska kunna konstruera 
verktyget och produkten krävs hjälp och kunskap från Vadstena Plast. Detta 
gör att det finns en vilja från medarbetarna hos båda parter att sträva efter att få 
så mycket kunskap från motparten som möjligt. Om de inte delar med sig av 
relevant kunskap, kan de heller inte tillsammans utveckla en produkt som 
slutkunden Jaguar blir nöjd med. För att kunskapen ska kunna överföras krävs 
dock enligt Bukowitz och Williams att den individ som besitter kunskapen vet 
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om den och kan uttrycka den. Vi menar att samarbetet skulle kunna utvecklas 
genom att mer tid ges till att iaktta de personer som skulle kunna ha den 
kunskap som efterfrågas.  
 
Kunskap och information har blivit allt viktigare konkurrensmedel och det är 
därför mycket viktigt att företag tar vara på såväl den interna kunskapen som 
den externa kunskapen. I samarbetet mellan Autoliv och Vadstena Plast har 
båda företagen var för sig kunskap och erfarenhet, men tillsammans kan de 
utnyttja kunskaperna än mer effektivt. Genom att fokusera på kunskap har de 
möjlighet att differentiera sig gentemot slutkunden. Med den gemensamma 
kunskap som finns kring plast och olika tillämpningar för detalj erna skulle de 
kunna erbjuda ytterligare aktiviteter som skapar värde för kunden. Produkten 
och därmed kundens tillfredsställelse är beroende av hur kompetenta 
individerna i projektgruppen är. Detta skulle kunna uppmuntra till att 
verkligen ta tillvara på varandras kunskap och erfarenhet. Endast genom att 
samarbeta och vara öppna för nya idéer kan gruppen utveckla en riktigt bra 
produkt. I nuläget har de en mycket krävande slutkund, vilket innebär att det 
kan vara svårt att prestera över förväntningarna. Kan parterna ta hjälp av 
varandra på ett tidigare stadium eller genom att samarbeta inom områden som 
kanske inte känns självklara, så kan samarbetet leda till att slutkundens 
förväntningar överträffas och Jaguar väljer dem som underleverantörer igen. 
Det är inte bara inom områden som rör detta samarbete som de kan ta hjälp av 
varandra. De skulle även kunna ta hjälp av varandra för att förbättra de 
processer och rutiner som finns.  
 
Genom att medarbetarna träffas kontinuerligt har de möjlighet att visa och 
demonstrera de moment som kanske kan vara svåra att beskriva för varandra. 
Iakttagelser och interaktion ökar enligt teorin medarbetarnas möjlighet att lära 
sig. Eftersom personerna som samarbetar har olika bakgrund och erfarenhet, är 
det även troligt att om de fick samma uppgift skulle de välja att lösa den på 
olika sätt. Teorin menar att det finns ett mycket stort antal sätt att utföra 
aktiviteter på och genom samarbete kan deltagarna observera fler 
tillvägagångssätt än sitt egna. Den kontinuerliga kontakt som finns i samarbetet 
mellan Autoliv och Vadstena Plast, ger enligt Chois teori, en bas för att överföra 
kunskap mellan företagen.  
 
De möten som hålls tror vi ger förutsättningar för kunskapsöverföring eftersom 
alla som är involverade i samarbetet träffas och diskuterar. Oftast träffas de när 
något problem har uppstått, vilket gör att de tillsammans kan komma fram till 
en lösning efter att ha hört flera olika åsikter. Positiva röster hördes angående 
att mötena endast hålls när problem uppstått eller när någonting speciellt ska 
diskuteras. Vi är av den åsikten att det vore bra med fler sammankomster där 
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alla som är involverade i projektet samlas. Personer med olika erfarenheter och 
kunskaper får då oftare en chans att träffas och diskutera.  Vi tror dock att om 
det skulle föras anteckningar om de beslut som fattas och de diskussioner som 
förs, skulle det förbättra kvaliteten på kontakten. Detta eftersom medarbetarna 
då inte skulle känna att de kanske har missat någon information som 
framkommit, eller känna sig osäkra på vad som egentligen har beslutats. 
 
Enligt Choi suddas företagsgränserna lätt ut när företagen har samma mål med 
ett samarbete. I vårt fall har gränserna suddats ut såtillvida att öppenheten, vad 
gäller projektet, enligt parterna själva är nästintill 100 procentig. Som vi har 
diskuterat tidigare anser vi inte att det stämmer överens med verkligheten. 
Anledningen till att de ser det på det sättet kan vara att det här samarbetet är 
öppnare än andra de deltagit i. Båda parterna anser dock att samarbetet inte får 
bli för kamratligt, vilket skulle kunna ske om gränserna suddades ut helt och 
hållet. Detta ser vi som att företagen satt upp vissa barriärer för att det ska 
finnas en tydlig gräns dem emellan.   
 
Den kunskap som överförs i detta samarbete kan företagen enligt Choi även 
använda i andra samarbeten. Medarbetaren på Vadstena Plast pekade på 
fördelen med just certifieringen och att den kunskap som Autolivs medarbetare 
har överfört till dem kommer Vadstena Plast till nytta i ett helt annat 
sammanhang. För Autolivs del är kunskap om plast mycket viktig, eftersom 
den kunskap som erhålls från medarbetarna Vadstena Plast bidrar till att andra 
produkter i plast kan utvecklas på ett bättre sätt. Produkter som kanske 
utvecklas i ett annat samarbete. I många fall innebär interaktion mellan två 
företag att produktionsprocesserna anpassas. I detta samarbete ser vi inga 
anpassningar av processer och det finns heller inga planer på att införa några. 
Med tanke på att företagen tillverkar helt olika produkter förefaller det inte 
troligt att produktionsprocesserna skulle anpassas speciellt mycket efter 
varandra.  
 
Vi beskrev tidigare Garvins fem aktiviteter för att utveckla kunskap och 
förmågan att lära inom företag. Den första aktivitet han såg som viktig var 
systematisk problemlösning. Utifrån just detta samarbete kan 
problemlösningen ses som hela processen från förfrågan från kund fram till den 
tidpunkt när produkten serietillverkas. Framförallt anser vi att kraven från 
Jaguar har gjort att hela samarbetet präglas av att lösa problem och prova sig 
fram, vilket är den andra aktivitet Garvin ser som viktig. Speciellt Vadstena 
Plast har fått prova sig fram till en lösning. Den tredje aktiviteten är att ta vara 
på företagets erfarenheter och lära från dem. Medarbetarna på Autoliv inleder 
varje samarbete med att gå tillbaka till dokumentationen av andra liknande 
projekt, för att se hur det tillvägagångssättet såg ut och vilka problem och 
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fördelar medarbetarna erfor i dessa projekt. Med hänsyn till detta försöker de i 
det nya samarbetet undvika tidigare misstag och hitta nya fördelar. Vadstena 
Plasts medarbetare tar också in egna erfarenheter från andra samarbeten, men 
dessa finns inte dokumenterade. Den fjärde aktiviteten innebär att lära av andra 
företag och finns naturligt inom bilbranschen. Här styr tidspressen, vilket gör 
att företag snabbt fångar upp andras fördelaktiga erfarenheter för att själva 
spara tid. Överföringen av kunskap, som är den sista aktiviteten, sker genom de 
projektgrupper som finns inom varje samarbete. Som helhet menar vi att 
Autoliv och Vadstena Plast har utvecklat de aktiviteter som Garvin menar 
påverkar företags förmåga att lära. Därigenom skulle de ha alla möjligheter att 
på ett effektivt sätt dela med sig av och ta tillvara på kunskap.  
 
För att kunskap ska kunna överföras kan det enligt teorin vara bra att ta hjälp 
av olika typer av verktyg. De vanligaste verktygen i samarbetet mellan Autoliv 
och Vadstena Plast är de teknologiska verktygen telefon, fax och e-post. En 
kanske viktigare roll spelar enligt oss de möten och besök som sker 
kontinuerligt. I detta fall kan det geografiska läget ses som en bidragande faktor 
till att denna form av kontakt har blivit så välutvecklad. Även den form som 
samarbetet har, vilket är projektformen, bidrar till att kunskap lättare kan 
överföras.  
 
I de samarbeten där båda parterna ser de positiva effekterna är det lättare att 
överföra kunskap och i vårt fall tycker vi att det är ganska tydligt att så är fallet. 
Autoliv skulle inte kunna leverera produkten till Jaguar om de inte 
samarbetade med en kompetent leverantör för att utveckla plastdetaljen. 
Vadstena Plast å andra sidan vill gärna ha Autoliv som kund igen i framtiden 
och det är därför av vikt att göra sitt bästa. De ser en framtida nytta av ett 
framgångsrikt samarbete. Dessutom skulle det kunna vara så att Jaguar ses som 
en prestigefylld kund att leverera till och att det därför kan vara en merit för 
företaget att vara underleverantör till dem.  
 
6.3.4 Faktorer som främjar kunskapsöverföring 
 
Samarbetet vi har undersökt verkar fungera väl, men vi tror dock att det alltid 
finns möjlighet till förbättring. Exempelvis ansåg en av de intervjuade 
medarbetarna att även om samarbetet fungerade bra så kunde det aldrig bli helt 
perfekt. Samtliga intervjuade personer ansåg faktiskt att samarbetet mellan 
Autoliv och Vadstena Plast var ett välfungerande samarbete. Vi tror att den 
öppenhet som präglar samarbetet hjälper till att skapa ett klimat som 
uppmuntrar medarbetarna att dela med sig av sin kunskap. Teorin menar att 
det är viktigt att skapa ett sådant klimat just för att tillåta kunskap att överföras 
inom och mellan organisationer. De medarbetare vi talade med verkade alla 
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dela meningen att öppenhet är mycket viktigt. Vi ser detta som ett tecken på att 
det genom företagen har spridits ett budskap om att öppenhet är positivt och 
bör främjas och att detta, liksom teorin säger, har haft en positiv påverkan på 
utbytet av kunskap. 
 
Hurme menar att det kan vara bra att belöna de individer som bidrar till 
utbytet. Detta är dock inget som sker i samarbetet vi har undersökt. Det finns 
inga belöningar vare sig till de egna medarbetarna eller till leverantören. Vissa 
företag väljer idag att ge sina leverantörer belöningar i form av utmärkelser, 
såsom ”Årets leverantör”. Vi tror att det skulle kunna bidra till att leverantören 
känner sig speciell och att icke finansiella belöningar ofta existerar även om det 
kan vara omedvetet. Det kan vara något så enkelt som ett berömmande ord som 
uppfattas som en belöning. För Vadstena Plast ansågs den yttersta belöningen 
bestå i att få behålla Autoliv som kund. Vi kommer nedan att utveckla 
resonemanget kring de fem faktorer, som enligt Nonaka underlättar 
kunskapsspridning.  
 
Fokusering på kunskap 
Det verkade inte finnas någon direkt fokusering på kunskap eller vad 
begreppet egentligen innebär. Det verkar istället som om medarbetarna har fullt 
upp med det aktuella projektet och inte tänker så mycket på den eventuella 
nytta de skulle kunna ha av den andra parten, inom andra områden. En 
medarbetare på Autoliv såg kunskap som den viktigaste resursen på företaget, 
men i övrigt verkar det främst som om individerna i samarbetet ser kunskap 
som något som främst har med tekniskt kunnande och erfarenhet att göra. Den 
medarbetare som såg kunskap som den viktigaste resursen var 
delprojektledaren inom mekanik. Vi tror att hans yrkesroll till viss del kan 
förklara varför just han lyfte fram kunskap. Eftersom han är beroende av andra 
personers kunskap för att kunna konstruera och rita en produkt eller ett 
verktyg, tror vi att han lägger en annan vikt vid kunskap. Däremot är det svårt 
att spekulera i vilken inställning andra personer har, som inte är involverade i 
projektet men ändå arbetar på något av företagen.  
 
Intensiv kommunikation 
För att kunskap ska kunna överföras måste medarbetarna i samarbetet föra en 
dialog med varandra. De anställda hos Autoliv och Vadstena Plast var av den 
uppfattningen att tillräckligt med tid gavs för att underhålla samarbetet på ett 
tillfredsställande sätt. Återigen blir den geografiska närheten en fördel i 
samarbetet. Trots att den mesta av kommunikationen sker via telefon eller e-
post, är de personer vi intervjuat överens om att personliga möten eller samtal 
är det bästa sättet att överföra kunskap på. Genom att företagen har samarbetat 
tidigare och genom strukturen på kontaktnätet tror vi att medarbetarna som 
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samarbetar till stor del talar ”samma språk”. Med detta menar vi att det i de 
flesta fall är individer som har liknande kompetens som samarbetar, till 
exempel samarbetar tekniker och konstruktörer för att rita verktyg, medan 
säljare och inköpare diskuterar sig fram till de kommersiella villkoren. Den 
gemensamma yrkesbakgrund dessa personer har bidrar enligt oss att till att de 
inte missuppfattar varandra, vilket enligt teorin är något positivt. Exempelvis 
Alarik och Diedrich ser ett gemensamt språk som en förutsättning för att förstå 
och förmedla idéer och åsikter mellan företagen.  
 
Stödjande struktur  
Den struktur som finns inom företagen verkar inte vara något problem i 
samarbetet. Det var ingen av de intervjuade som reagerade på den 
organisatoriska strukturen, mer än att medarbetarna på båda företagen menade 
att informationen var mer trögflytande hos Autoliv. Troligen blir detta faktum 
något tydligare i samarbetet med Vadstena Plast, där antalet anställda inte är 
speciellt stort och där beslut fattas förhållandevis snabbt. Den projektform, som 
används inom samarbetet, ses enligt teorin som ett fördelaktigt sätt att 
underlätta överföring av kunskaper och erfarenheter.  
 
Tillit och omtanke i relationer 
Det faktum att företagen väljer att samarbeta med varandra på lång sikt och att 
ett samarbete inom just denna bransch har en livslängd på ungefär 15 år, gör att 
samarbetet förutom förtroende även präglas av både tillit och tolerans. Det 
förefaller osannolikt att två företag skulle samarbeta upprepade gånger utan att 
dessa faktorer finns i samarbetet. På så sätt har företagen lyckats bygga upp det 
som enligt teorin underlättar utbytet av erfarenheter och kunskap. Speciellt 
viktigt ska detta vara vid överföring av implicit kunskap. De åsikter vi har fått 
från medarbetarna tyder inte på att de känner konkurrens mellan varandra 
utan snarare att det verkar finnas ett öppet klimat mellan personerna. Det finns 
ingen dokumentation som styr vad de olika parterna får eller inte får säga till 
varandra. Däremot framkom att vikten av effektivitet och 
lönsamhetsfokuseringen har ökat. En sådan ökning skulle kunna medföra att 
företagen inte är lika villiga att delge all information, eftersom de då skulle 
kunna bli konkurrenter inom vissa områden. Enligt teorin skulle det i så fall 
påverka viljan att överföra kunskap i samarbetet, likaväl som ökad stressnivå 
och otrygghet bland medarbetarna. I dagsläget verkar inte företagen se ett 
sådant problem, men det förefaller ändå som om Autoliv kräver mer öppenhet 
från Vadstena Plast än tvärtom. Detta är dock inget som ses som ett problem 
från leverantörens sida.  
 
Alarik och Diedrich menar att en väsentlig aspekt är huruvida medarbetarna får 
tid att underhålla relationen till medarbetarna hos motparten. Som vi diskuterat 
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tidigare i analysen anser vi att medarbetarna i detta samarbete ges den tid som 
krävs. Det ges även möjlighet för medarbetarna att utvärdera och reflektera 
över samarbetet, dels under projektets gång, dels efter att ett projekt har 
avslutats. De ges, i enlighet med vad teorin ser som positivt, tid till reflektion. I 
dagsläget vet inte medarbetarna i samarbetet om projektet kommer att 
utvärderas när det är avslutat. Eftersom det från vissa håll på Autoliv hävdas 
att samtliga projekt och samarbeten utvärderas och ges feedback på verkar 
detta lite konstigt. Detta är ett viktigt tillfälle för dem som deltagit i samarbetet 
att uttrycka sina åsikter om vad som skulle kunna förbättras och vad som varit 
bra. Ett lärtillfälle går förlorat om inte tid till utvärdering ges. 
 
Utveckling av kunskapsmedvetna chefer  
I teorin ses ledarskapet som en av de viktigaste faktorerna för att skapa 
öppenhet och vilja att förmedla kunskap till andra. Ledarna måste framhålla 
vikten av kunskap för att kunskap ska ses som en viktig resurs. Efter att ha 
studerat samarbetet mellan Autoliv och Vadstena Plast har vi funnit att 
kunskap verkar ha en förhållandevis undanskymd roll i samarbetet. De 
intervjuade medarbetarna i chefspositioner lade ingen större vikt vid kunskap 
och såg heller inte kunskap som den viktigaste resursen, vilket enligt teorin 
skulle vara en väsentlig del för att underlätta spridning av kunskap. Vi menar 
att det är speciellt viktigt att ledningen för företaget bidrar till en positiv 
inställning till kunskap, speciellt då kunskap enligt Nonaka är det viktigaste 
sättet för att skapa konkurrensfördelar. 
 
Trots att det inte finns någon direkt fokus på kunskap, kan vi ändå se att det 
finns ett tänkande både inom företagen och inom samarbetet att utveckla en 
produkt av hög kvalitet, vilket i sig kräver kunskap från de medarbetare som är 
involverade. Därför skulle det kunna vara så att det finns en omedveten 
fokusering på kunskap. Kunskap kanske ses som en förutsättning för att vara 
konkurrenskraftiga, men ingen av medarbetarna med ledarposition har med 
ord uttryckt att kunskap är den drivande faktorn i samarbetet.  
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7 SLUTSATS 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att svara på syftet och de problemfrågor vi 
ställde i inledningskapitlet. Avslutningsvis kommer vi även att ge förslag till 
fortsatt forskning inom vårt ämnesområde. Förslagen baseras på idéer vi har 
fått under arbetets gång.  
 
Precis som en individ inte kan veta allt, kan inte heller företag ha kunskap om 
allt. Därför är det av vikt att företagen inleder samarbeten för att få tillgång till 
mer kunskap och nya idéer för att stärka sin ställning på marknaden. En möjlig 
samarbetspartner är leverantören, då parterna redan har viss kunskap om 
varandra. Det samarbete vi studerat finns inom bilbranschen, en bransch som 
enligt många författare befinner sig långt fram när det gäller just samarbete 
mellan företag. Utifrån analysen är vi benägna att se samarbetet som 
välfungerande. Det som vi tycker saknas är dock en tydligare 
kunskapsfokusering inom samarbetet. Företagen har ett förhållandevis nära 
samarbete med varandra och öppenheten mellan företagen är en viktig faktor 
för att samarbetet ska nå framgång. Kontakten sker mellan olika 
kontaktpersoner och trots att kontakten redan idag upplevs som bra är det 
möjligt att mer kontakt, spridd över olika funktioner, skulle förbättra 
överföringen av kunskap mellan företagen. Den viktigaste fasen för samarbetet 
är idag utvecklingsfasen och kretsar således kring utvecklingsfrågor; hur de ska 
utveckla en så bra produkt som möjligt och hur de tillsammans ska kunna 
tillfredsställa kunden. I detta avseende spelar kunskap en viktig roll, eftersom 
kunskap som utvecklas i ett samarbete kan vara svår för konkurrenter att 
kopiera. 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur företag tillvaratar den 
explicita och implicita kunskap som uppstår i ett samarbete. Det finns som vi 
har påvisat flera olika sätt för företag att omvandla den implicita kunskapen till 
explicit för att sen med hjälp av olika verktyg göra den tillgänglig för andra. 
Företagen i vårt fall använde sig i stor utsträckning av diskussioner och möten 
och mindre av observationer. Observation är enligt teorin det bästa sättet att 
tillvarata den implicita kunskapen på, men detta används inte i så stor 
utsträckning av företagen. Vår slutsats är att företagen på ett differentierat och 
fördelaktigt sätt arbetar för att tillvarata implicit och explicit kunskap. 
Användandet av Internet för att kommunicera ökar allt mer och i samarbetet 
mellan Autoliv och Vadstena Plast är detta ett vanligt sätt att överföra 
information. Kunskapsspridningen sker såtillvida på ett smidig sätt, men den 
stora mängden e-post per dag får inte leda till att medarbetarna blir överhopade 
med information. 
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För att kunskap, både implicit och explicit, ska kunna överföras måste båda 
parterna i samarbetet vara lyhörda för varandra och ta hänsyn till de åsikter och 
idéer som presenteras. I analysen har vi dock kommit fram till att leverantören 
ofta känner att de inte får gehör för sina åsikter. Även öppenhet är en 
förutsättning för att kunskap ska utbytas. Genom att företagen i samarbetet inte 
har några direkta regler för vilken information som får överföras, tror vi att 
medarbetarna har givits goda förutsättningar att dela med sig av sina 
kunskaper. För att ett samarbete ska fungera effektivt är det även av vikt att 
parterna har insyn i varandras processer och ger varandra feedback. Utifrån 
analysen drar vi slutsatsen att parterna idag har för stor tilltro till den egna 
kunskapen om den interna tillverkningsprocessen och således inte ser vilka 
möjligheter som samarbetet skulle kunna ge. Vi menar även att feedbacken som 
ges i samarbetet är förhållandevis bra.  
 
Det är svårt för företag att skapa en medvetenhet om den kunskap som 
individerna i samarbetet besitter. Vi tycker oss ha sett tendenser till att kunskap 
förbises. Vår empiriska studie visade att parterna besitter kunskap som den 
andre inte vet om, men skulle ha nytta av. Detta gör att kunskapen blir svår att 
tillvarata och det blir därför viktigt att kartlägga den kunskap som finns inom 
samarbetet. Exempelvis har vi sett att Vadstena Plast har kontakt med en 
liknande kund som Autoliv och i det samarbetet har Vadstena Plast gått in och 
hjälpt till vid processförbättring. Denna erfarenhet är något som vi tror Autoliv 
skulle ha nytta av.  
 
En viktig förutsättning för kunskapsöverföring är även att de anställda 
uppmuntras att utbyta kunskap. Här betonas vikten av att cheferna på 
företagen uppmuntrar överföring av kunskap. Ledarna måste bli medvetna om 
att kunskap är ett viktigt fenomen, där det finns många fördelar att inhämta. Vi 
anser emellertid att det inte bara är inställningen till kunskap som spelar roll 
vid kunskapsöverföring, utan även det förtroende parterna har för varandra. 
Sannolikheten att medarbetarna på företagen skulle dela med sig information 
eller kunskap om de inte hade förtroende för samarbetsparten förefaller liten.  
 
Under arbetets gång har vi ett flertal gånger funnit intressanta vinklingar, som 
tyvärr inte kunnat undersökas denna gång. Vi vill därför nämna de här som 
uppslag till vidare forskning. Ett ämne som skulle vara intressant att belysa är 
hur maktförhållanden påverkar överföringen av kunskap, eller om stora och 
små företag hanterar kunskap på olika sätt. Ett annat ämne av intresse är hur 
stort inflytande företagskulturen har över kunskapsutbytet. Även de 
ekonomiska effekterna av ett kunskapsutbyte skulle vara intressant att 
undersöka. 
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APPENDIX I 
 
 
Intervjuguide för Autoliv och Vadstena Plast  
 
Här följer en sammanställning av de frågor vi ställde till företagen. I de fall 
frågorna var olika har det företagets namn som frågan ställdes till skrivits inom 
parentes.  
 
Kort om företaget  

1. Antal anställda  
2. Omsättning  
3. Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
4. Hur länge har Du arbetat på företaget? 
5. Verksamhetsområde  
6. Hur väljs leverantören ut? Pris, kunskap, kvalitet? (Autoliv) 
7. Rangordnas leverantörerna? Hur utvärderas de? (Autoliv) 
8. Hur stora är kunden/leverantören i förhållande till Er? 

 
Kommunikation 

1. Hur många och vilka personer har kontakt med kunden/leverantören?  
2. Hur ofta har Ni någon form av kontakt med kunden/leverantören? 
3. Hur sker kontakten? Hur överförs den största delen av informationen?  
4. Hur ofta besöker Ni respektive besöks av kunden/leverantören? 
5. Borde kontakten vara mer/mindre frekvent? Ges tid till de anställda att 

underhålla relationen? 
 

Samarbetsområde och samarbetets utveckling över tiden 
1. Inom vilka områden samarbetar Ni? 
2. Har Ni några gemensamma funktioner?  
3. Hur skulle samarbetet kunna förbättras?  
4. Hur länge har Ni samarbetat med kunden/leverantören? Präglas 

samarbetet av långsiktighet? 
5. Tror Ni att Ert samarbete kommer att förändras och i så fall hur? 
6. Ges någon utbildning till leverantörer? Om ja, hur och inom vad? 

(Autoliv)  
7. Får ni någon utbildning av Er kund? Om ja, hur och inom vad? (Vadstena 

Plast) 
8. Vilka för- och nackdelar ser Ni med att ha ett nära samarbete? 
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Syn och krav på kund/leverantör 
1. Har Ni någon gemensam planering med Er kund/leverantör?  
2. Om kunden/leverantören kommer med ett förslag hur bemöts detta?  
3. Uppmuntrar Ni leverantören att delta i produktutveckling och/eller 

produktionsplanering? Om ja, på vilket sätt? (Autoliv)  
4. Har Ni något belöningssystem för Era anställda? 
5. Finns det något belöningssystem? 
6. Hur medvetna är leverantörerna om vilka behov Ni har? (Autoliv) 
7. Har nivån på den kvalitet som krävs på produkter och service blivit klart 

och tydligt definierade?  
8. Har kraven på leveranser definierats klart och tydligt?  
9. Har några anpassningar gjorts? 
10. Uppfyller kunden/leverantören Era förväntningar? Gör 

kunden/leverantören mer än Ni förväntar?  
11. Hjälper Ni kunden/leverantören att lösa dagliga problem och genomföra 

operationella förbättringar? 
 

Information och kunskapsöverföring  
1. Vad är kunskap för Er? 
2. Vilka resurser är de viktigaste i företaget?  
3. Vilken information/kunskap byter/visar Ni med/för kunden/leverantören? 
4. Vilken information/kunskap skulle Ni vilja ha eller visa för 

kunden/leverantören? 
5. Finns det information/kunskap som Ni inte skulle kunna tänka Er att 

visa/överföra? 
6. Har Ni nedskrivet vilka informations-/kunskapsområden som får delges 

kunden/leverantören? 
7. Uppmuntras leverantören/medarbetarna att delge sin kunskap inom 

olika områden? (Autoliv) 
8. Inom vilka områden tror du att kunden/leverantören kan tillföra viktig 

kunskap?  
9. Ger/Får Ni korrekt teknisk information i tid? 
10. Information  om förändringar och utveckling?  
11. Hur villiga tror Ni att kunden/leverantören är att ge Er information om 

möjliga förbättringar i olika operationer hos Er? 
12. Försöker Ni bekanta Er med och skaffa Er insikt i kundens/leverantörens 

processer och operationer? 
13. Vilka för- respektive nackdelar anser Ni att det finns med att dela med 

sig av kunskap? 
14. Vilka risker ser Ni med att dela med Er av kunskap? 
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Makt- och beroendeförhållande 
1. Vem tog initiativet till att utveckla samarbetet? 
2. Ger någon part mer information/kunskap än den andra?  
3. Vem anser Ni har det största inflytandet/mest påverkan i samarbetet?  

 
Förtroende i samarbetet  

1. Hur skulle Ni vilja definiera förtroende i ett närmare samarbete? 
2. Känner Ni förtroende för leverantören? Varför/varför inte? 
3. Är förtroendet person- eller företagsbaserat?  

 
Feedback 

1. Har Ni någon kontinuerlig uppföljning om hur samarbetet fungerar? 
Diskuteras detta med kunden/leverantören? 

2. Träffas Ni regelbundet och utvärderar hur projektet fortlöper? 
3. Utvärderas projektet efter avslut? 


