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Förord
Efter fyra år i kunskapens högborg lämnar vi nu inte bara en utbildning utan
även en livsperiod bakom oss. Förhoppningsvis är vi nu något klokare än den
dagen för fem år sedan då vi för första gången bekantade oss med Linköping
och Linköping universitet. Vi tycker det i alla fall. Vad har vi då lärt oss? Jo,
vår främsta lärdom är inte någon kunskap som går att ”ta på”, utan snarare
just förmågan att lära. Att kunna ta till sig av andra personers kunskap och
erfarenheter, att kunna upptäcka, att kritiskt kunna värdera och att ödmjukt
kunna ifrågasätta. Denna lärdom är inte bara ovärderlig i ett framtida yrkesliv
utan även i livet som helhet.

Att skriva en uppsats är ett äventyr. Du vet aldrig riktigt vad som väntar
bakom hörnet och när man väl tror att man vet vad som kommer att hända så
visar det sig till slut att man i sin profetia inte ens var nära. För att lyckas i
denna process behöver man som uppsatsskrivare vägledning och en
stimulerande arbetsmiljö. Vi vill därför tacka de personer som hjälpt oss under
arbetet med den uppsats. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till
professor Lars Lindkvist som alltid ställt upp med givande samtal och
diskussioner. Vidare vill vi även tacka de personer vi varit i kontakt med på
våra fallföretag BT Products och Sapa som alltid varit tillmötesgående och
svarat på våra frågar, de genomtänkta likväl som de mindre genomtänkta. Vi
vill även tacka våra vänner i seminariegruppen som kommit med intressanta
synpunkter och frågor. Sist men i minst vill vi tacka alla som spenderat
merparten av våren i Ekosystemet. Utan alla skratt och märkliga diskussioner
skulle arbetet med denna uppsats gått mycket tyngre.

Ekosystemet, Linköping 11 juni 2002
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1 INLEDNING

Detta kapitel avser att ge läsaren en inblick i det problemområde
som uppsatsen ämnar belysa. Vidare kommer även uppsatsens syfte
att specificeras. Avslutningsvis ges en disposition över uppsatsens
strukturella utformning.

1.1 Bakgrund
Ingen organisation är den andra lik. Alla besitter unika förmågor och verkar
under unika förutsättningar. (Hamel & Prahalad, 1990; Quinn, 1999; Nelson,
1991) Detta faktum leder ofrånkomligen till att ingen organisation är
skickligast på allt. Vissa delar av verksamheten blir därför oundvikligen
genomförd av andra organisationer eftersom deras kompetens är bättre
lämpad. För att detta skall kunna fungera blir det nödvändigt för
organisationer att kontinuerligt interagera med varandra. Interaktionen kan
ske i ett flertal olika former, såsom exempelvis köp/sälj- relationer och
djupare långsiktiga relationer. Men oavsett hur formen för hur relationerna ser
ut, så kan i alla fall det faktum att företag interagerar fastslås.

Ingen organisation kan någonsin anses vara fullärd. Omvärlden förändras
ständigt, varvid en förändring i förutsättningar kontinuerligt sker. Denna
anpassning till omvärlden är eftersträvansvärd i en organisations försök till
förändring i syfte att bibehålla sin förmåga, att konkurrera inte bara på dagens
marknader, utan även framtidens.

 “In the race to the future there are drivers, passengers and road kill.”
(Hamel & Prahalad, 1994 s. 40)

Detta citat vill tydliggöra att vissa av dagens aktörer kommer att lyckas, vissa
överlever utan att själv kunna påverka, samtidigt som vissa är dömda att totalt
misslyckas. Ett sätt att uppnå långsiktighet, och därigenom bli en förare, är att
lära av de erfarenheter som organisationen insamlat genom tiden. På detta sätt
kan organisationen inte bara optimera den nu rådande situationen, utan även
bygga en grund för framtiden genom att ej stagnera i ”gamla” marknader och
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föråldrad kunskap. Att lära av de erfarenheter som en organisation genererar
genom sin interaktion med andra organisationer blir därför en förutsättning
för att organisationen skall utvecklas.

En trend som för en tid dominerat företagsvärlden är fokuseringen på
organisationers kärnkompetenser, det vill säga grunden till en organisations
konkurrensfördelar. Detta innebär att organisationer bör välja att primärt
fokusera sin verksamhet på den eller de kärnkompetenser de besitter, snarare
än att fokusera sin verksamhet i enlighet med en mer klassisk portföljteori.
(Grant, 1991; Peteraf, 1993; Quinn, 1999)

 “If it’s not best-in-world at an activity (including transaction cost) and continues to
produce that activity in-house, the company gives away a competitive edge that it could
have.”

(Quinn 1999 s. 13)

Detta faktum leder till att få företag bör ha samtliga delar av verksamheten
internt inkorporerade såtillvida de inte är av strategiskt stor vikt, då
verksamheten även fortsättningsvis bör ligga internt. (Quinn & Hilmer, 1994)
En direkt följd av detta blir att den verksamhet som faller utanför ramen för
kärnkompetensen bör förläggas till andra organisationer och aktörer som
besitter den aktuella kompetensen. Detta kan vidare ses som en av de primära
anledningarna till att organisationer i en allt högra grad interagerar. Förmågan
att samarbeta med andra aktörer i vertikala relationer såväl som horisontella
relationer blir därmed essentiellt för ett företags framtida förmåga att överleva.
En bristande förmåga att samarbeta interorganisatoriskt skapar helt enkelt
svårbemästrade hinder för en organisations möjligheter att effektivt nyttja sin
kärnkompetens genom de konkurrensfördelar den ger.

1.2 Problemdiskussion
När relevansen av både interorganisatoriska relationer och
kärnkompetensfokusering fastställs så ger dessa följaktligen sammankopplat
den allmängiltiga förmågan som blir kritisk för samtliga organisationer i deras
strävan mot effektivitet och lönsamhet. Det vill säga att samarbetsförmågan
blir en av de faktorer som blir avgörande för vilka organisationer som
kommer att överleva.
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Trots detta faktum har forskningen inom detta område främst fokuserat kring
adekvata avväganden mellan insourcing och outsourcing, samt hur detta
skapar konkurrensfördelar (Quinn, 1999). Att sättet att agera
interorganisatoriskt blir kritiskt på grund av ökad outsourcing och därmed
ökade interorganisatoriska relationer har inte uppmärksamts i lika hög
utsträckning. Den litteratur som behandlar interorganisatoriska relationer har
främst koncentrerat sig till att poängtera att interorganisatoriska relationer är
naturliga då alla organisationer verkar i en nätverkskontext (Håkansson &
Snehota, 1989) eller normativt skildrat hur vertikala interorganisatoriska
relationer bör utformas i förädlingskedjor (Christopher, 1998; Cooper &
Ellram, 1993). Vad som saknas är med andra ord forskning om hur
organisationer kan skapa en allmän samarbetsförmåga, det vill säga hur företag
kan skapa kunskap som kan användas oavsett medpart och typ av relation.

Att definiera vad som karaktäriserar denna förmåga är troligtvis svårt, men
vad som däremot i ett första steg kan öka den teoretiska insikten om
förmågan, är att undersöka hur organisationer kan skapa förutsättningar för
lärande kopplat till dessa samarbeten. Vikten av organisatoriskt lärande i syfte
att skapa konkurrensfördelar har poängteras av en rad författare (Nonaka &
Takeuchi, 1995; Levinthal & March, 1993; Grant, 1996). Med detta i åtanke
torde konsekvensen bli att organisationer, som är oförmögna att lära av de
erfarenheter som tidigare relationer genererat, kommer att bli distanserade av
konkurrenter som är förmögna detta. Detta då de som besitter förmågan, på
ett bättre sätt kan skapa fungerande interorganisatoriska relationer till följd av
en mer utvecklad samarbetsförmåga.

Det är dock ej enbart på grund av samarbetsförmågans betydelse, lärande
kopplat till interorganisatoriska samarbeten blir av vikt. Organisationer lär och
införskaffar kunskap främst genom kontakt med omvärlden där de
interorganisatoriska relationerna utgör en betydande del (Powell et al, 1996).
Att skapa en lärandemiljö i organisationen kring de interorganisatoriska
samarbetena blir därav väsentlig ur ett flertal aspekter:

•  I syfte att utveckla kärnkompetenser. I interorganisatoriska samarbeten sker i
de flesta fall ett utbyte av kunskap som berör organisationernas
överlappande kärnkompetenser. Genom att organisationer skapar
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förutsättningar för lärande kopplat till samarbetena ökar chanserna för
att organisationerna utvecklar sina kärnkompetenser genom
samarbetena. (Hamel, 1991)

•  I syfte att utveckla sättet att bedriva verksamheten. Genom de
interorganisatoriska samarbetena kommer organisationer i kontakt med
andra organisationer som är uppbyggda och fungerar på ett unikt sätt.
Genom att skapa en lärandemiljö i anslutning till samarbetet skapas
förutsättningar för att organisationer kan ta till sig av andra
organisationernas sätt att driva och organisera sin verksamhet. På så
sätt kan organisationer utveckla och förbättra sitt sätt att bedriva sin
verksamhet. (Hong & Kuo, 1999)

•  I syfte att utveckla förmågan att samarbeta interorganisatoriskt. Genom
erfarenheter i interorganisatoriska samarbeten kan organisationer lära
sig hur andra organisationer fungerar och verkar interorganisatoriskt
samt även få generella erfarenheter av interorganisatoriska samarbeten.
Om organisationer lär sig av dessa erfarenheter kan de utveckla och
förbättra sina interorganisatoriska samarbeten i allmänhet och
samarbetet med den specifika medparten i synnerhet. (Knight, 2000)

Den aspekt som behandlas i denna uppsats är just hur organisationer kan
utveckla sin förmåga att lära av de erfarenheter som de får genom ingångna
interorganisatoriska relationer. De påverkande variabler som undersöks är
organisationsstruktur och styrning. Organisationsstruktur, som analysvariabel i
detta fall, innebär adekvat struktur i syfte att skapa förutsättningar för lärande
och kunskapsspridning. Analysvariabeln styrning berör hur organisationer
utifrån strukturmässiga förutsättningar kan påverka lärande och
kunskapsspridning. En närmare beskrivning av de två analysvariablerna
återfinns i referensramen.

1.3 Problemfrågor

•  Vilken organisationsstruktur skapar internt förutsättningar för lärande
och kunskapsspridning i interorganisatoriska relationer?
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•  På vilket sätt påverkar styrningen av de interorganisatoriska relationerna
samt styrningen av de intraorganisatoriska relationerna lärandet och
kunskapsspridningen?

Med lärande avses individuellt lärande. Med kunskapsspridning avses
processen där de individuella lärdomarna överförs till övriga medarbetare för
att sedan internaliseras hos individerna samt lagras i så kallade organisatoriska
rutiner. (Nonaka & Takeuchi, 1995; Nelson & Winter, 1982) Det vill säga
processen som gör den individuella kunskapen organisatorisk. En vidare
beskrivning av dessa begrepp finns i referensramen under avsnittet: Vad är
lärande och kunskapsspridning?

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur organisationer, genom
organisationsstruktur samt styrning, internt kan skapa förutsättningar för
lärande och kunskapsspridning i interorganisatoriska samarbeten.

1.5 Avgränsningar
Vi fokuserar i undersökningen endast på förutsättningar för att utveckla
förmågan att samarbeta interorganisatoriskt, därmed avgränsar vi oss från att
definiera och undersöka vad som karaktäriserar denna förmåga. I
undersökningen avgränsar vi dessutom oss ifrån att undersöka hur externa
faktorer, det vill säga faktorer som ligger utanför organisationernas kontroll,
påverkar lärandet. Intresse och fokus ligger endast på hur organisationer
internt kan skapa förutsättningar för lärande.

1.6 Disposition
I figuren nedan illustreras de olika kapitlens förhållande till varandra, det vill
säga arbetets struktur.
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Figur 1: Disposition

1. I inledningskapitlet presenteras det problemområde som behandlas i
uppsatsen genom en bakgrundskildring och en problemdiskussion. Därefter
mynnar denna beskrivning ut i de problemfrågor som vi önskar besvara i
uppsatsen samt uppsatsens syfte. Inledningskapitlet ligger som grund för vald
referensram samt det tillvägagångssätt som vi använt oss av.

2. Vår syn på vetenskap beskrivs i det efterföljande kapitlet. Detta
förhållningssätt genomsyrar hela uppsatsen och kan därför ses som det
fundament som uppsatsen bygger på.

3. I detta kapitel skildras vårt tillvägagångssätt. Den praktiska metodiken
följer av de problemfrågor samt det syfte som presenterades i
inledningskapitlet. Tillvägagångssättet präglar därefter de efterföljande kapitlen
i uppsatsen.

4. Den teoretiska bakgrund som vi använder kommer till följd av de
förutsättningar som det i inledningskapitlet skildrade problemområdet lett in
oss på. Referensramen är indelad i fyra teoriområden: interorganisatoriska
relationer, lärande och kunskapsspridning, organisationsstruktur samt
styrning. Detta kapitel ger de bakgrunder som vi anser nödvändiga för att
förstå och förklara vår empiri. Dessutom ingår i denna del av uppsatsen en
analysmodell där teoriområdena kopplas ihop. Analysmodellen avser även att
sätta teorifältet och det studerade fenomenet i ett sammanhang.

5. Empirikapitlet behandlar de fallföretag som undersökts i uppsatsen. I och
med att de empiriska studierna i hög grad är styrda av den teoretiska

1. Inledning

2. Vetenskapligt förhållningssätt

3. Tillvägagångssätt
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bakgrunden följer att delar av strukturen i kapitlet är konsekvent med den
struktur som använts i referensramen. Kapitlet bygger på de intervjuer som vi
genomfört i våra fallstudier.

6. Det analytiska resultat som kommer till följd av de empiriska studierna
bygger på teoretiska modeller som byggts upp i referensramen. I kapitlet
besvaras de problemfrågor samt det syfte som återgivits i inledningskapitlet.

7. I kapitlet slutsatser och reflektioner förtydligas och sammanfattas det
analytiska resultat vi kommit fram till.
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2 VETENSKAPLIGT
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I detta kapitel ämnar vi att beskriva det vetenskapliga
förhållningssätt som vi arbetat utifrån. Detta är relevant att
klargöra till följd av den påverkan som den ofrånkomligt har på
våra förutsättningar att analysera valt problemområde.

2.1 Vår syn på vetenskap
Vad är vetenskapligt sant? För vem är vetenskapen en sanning? Under vilka
förutsättningar och i vilken kontext blir vetenskapen sann? Dessa
frågeställningar har debatterats och diskuterats i akademin vid åtskilliga
tillfällen. Vi tänker förklara hur vi ser på dessa prekära vetenskapsfilosofiska
problem. Dessutom ämnar vi redogöra vilka konsekvenser detta får för denna
uppsats. Avsikten är inte att klassificera och placera vår syn i termer av
positivism och hermeneutik. Däremot tar vi stöd i vetenskapsteorier så att
läsaren kan se varifrån vårt vetenskapliga ställningstagande har sitt ursprung.

I denna uppsats byggs en teoretisk modell upp. Teoriernas isolerade innebörd
skapar när de sammanfogas en logik som kan förklara det fenomen som
behandlas. Vi skapar med andra ord en teoretisk föreställning om hur
verkligheten ser ut och fungerar. Innan vi har testat modellen kan vi inte uttala
oss om huruvida modellen är sann eller ej. Vår modell innehåller ett flertal
hypoteser.

”En hypotes är ett påstående som har karaktären av en gissning eller antagande. Vi
kan aldrig vara helt säkra på att hypotesen är sann. Vanligtvis säger hypotesen mer än
vad vi har täckning för genom observationer. Därför vill vi pröva den”

(Gilje & Grimen, 1992 s. 29)

När vi testat våra hypoteser får vi fram resultat. Vi menar dock att vi aldrig
kan hävda att dessa resultat är förenliga med verkligheten, då de bygger på
våra subjektiva föreställningar och trosuppfattningar, samt gör sig gällande
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under undersökningens unika förutsättningar och i den unika
undersökningskontexten.

”Kriteriet på att vi korrekt har förstått en text eller en handling är att vår tolkning
överensstämmer med aktörens avsikt eller poäng med att göra det han gjorde”

 (Gilje & Grimen, 1992 s. 199)

Mening kan därför endast skapas där undersökningen ses som en del i det
sammanhang som ovanstående premisser skapar. Genom att sätta sig in i
sammanhanget kan läsaren komma närmare vår subjektiva sanning. Läsaren
kan dock aldrig tillgagna sig sammanhanget tillfullo, varför den subjektiva
sanningen aldrig blir objektiv. (Alvesson & Sköldberg, 1994; Barbosa da Silva
& Wahlberg, 1994)

”Vid studium av människan gäller det däremot ett subjekt som iakttar och interagerar
med ett annat subjekt. De påverkar varandra, medvetet eller omedvetet, och därför kan
den som genomför forskningen inte vara objektiv i samma mening som den som forskar
om ting. Med ’objektiv’ menas här ’neutral’, ’fri från värderingar’ och ’fri från rent
subjektiva värderingar’. ”

(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994 s. 53)

Syftet med samhällsvetenskapen är enligt vår mening att närma sig den
ouppnåeliga objektiva sanningen. Detta ställer krav på läsaren då de
ovanstående premisserna som präglar och påverkar undersökningen och dess
resultat måste beaktas. Vi som forskare kan dock underlätta för läsaren genom
att ge denne en bild av det sammanhang som präglar oss och vårt
uppsatsarbete. Ett första led i detta arbete är att vi som forskare förklarar våra
resonemang och ståndpunkter på ett tydligt sätt. Vi måste redovisa hur vi
kommer fram till våra slutsatser genom att använda klara uttryck och
otvetydiga ord. (Sjöström, 1994) Våra texter kommer alltid vara öppna för
olika tolkningar. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Vi anser att denna öppning
måste begränsas. Annars kommer den objektiva sanningen aldrig närmas av
vare sig läsaren eller oss som forskare. Detta innebär dock inte nödvändigtvis
att läsarens uppfattning om fenomenet måste överensstämma med vår. Det
essentiella är snarare att läsaren förstår våra tankegångar och resonemang.

Ett annat verktyg som hjälper läsaren att tolka oss på rätt sätt är att vi redogör
för vår förförståelse. Eftersom vi aldrig möter något förutsättningslöst måste
vi beskriva vår förförståelse det vill säga de förväntningar, åsikter, fördomar
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och värderingar som påverkar och präglar oss i vårt uppsatsarbete. Det bör
även tilläggas att det för oss som forskare är viktigt att medvetandegöra vår
förförståelse så vi i vår tolkning av annan forskning kan närma oss andra
forskare och deras förståelse vilket möjliggör en korrekt tolkning. (Sjöberg,
1994)

”Förförståelsen får helt avgörande betydelse för forskningens utveckling, för val av
strategi, ja för val av vetenskapsteoretisk orientering.”

(Westin ur Ödman 1979 s. 81)

Av detta följer att förförståelsen både påverkar hur vi som forskare tolkar
andra forskare samt hur våra läsare tolkar oss. Gilje & Grimen (1992) menar
att förförståelsen i huvudsak består av tre komponenter: språk och begrepp,
trosuppfattningar och föreställningar samt personliga erfarenheter. De tre
komponenterna är sammanlänkande varför de ibland kan vara svåra att
särskilja.

Med språk och begrepp åsyftas de ”glasögon” som vi ser världen genom. Vi kan
inte förklara eller se något om det inte ryms i de begrepp som vårt språk
ställer till vårt förfogande. En grundförutsättning för att förstå denna uppsats
är att läsaren behärskar det svenska språket. Utöver detta krävs även att
läsaren är bekant med det akademiska språk som präglar denna uppsats. Detta
eftersom vardagssvenskan många gånger skiljer sig väsentligt från svenskan
som används inom akademin. Ett konkret och även extremt exempel på detta
är ordet konsistent, utan inre motsägelser (Gilje & Grimen, 1992), som
används tämligen flitigt i akademin trots att det inte existerar i Svenska
Akademins ordlista (1998) Vidare är vi även präglade av den
företagsekonomiska terminologin. Detta fackspråk kan innehålla begrepp som
kan vara oklara i sin betydelse för individer och grupper utan
företagsekonomisk bakgrund.

Trosuppfattningar och föreställningar innebär vad vi ser som sant gällande naturen,
samhället och oss som människor. Syftet med denna redogörelse av vårt
vetenskapliga förhållningssätt är ett sätt för oss att förmedla våra
trosuppfattningar och föreställningar. Även hur vi ser på centrala begrepp i
denna uppsats som lärande och kunskap är del av vår föreställningsvärld
varför förklaringarna av dessa begrepp är viktiga för läsaren att beakta.
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Även personliga erfarenheter bestämmer hur vi som individer uppfattar och tolkar
saker och ting. De erfarenheter som främst präglar denna uppsats är vår
utbildning i, och intresse av, företagsekonomi. Individer utan utbildning eller
med en annan utbildning skulle troligtvis ha ett annorlunda förhållningssätt till
det undersökta fenomenet. Vi har dock inom ramen för företagsekonomin
medvetet valt att arbeta tillsammans, mycket till följd av att vi har läst olika
magisterinriktningar, styrning respektive strategi. Detta torde innebära att vi, i
vår gemensamma förförståelse, har kunnat skapa en mer allmängiltig
företagsekonomisk förförståelse än vad som vore fallet om vi båda hade läst
samma magisterinriktning.

2.2 Empiri vs Teori
Likväl som det råder skillnader mellan synen på vetenskap råder det även
skillnad mellan hur forskare anser att insamlandet och utvecklingen av
kunskap skall ske. Den primära skillnaden mellan dessa två ansatser är
huruvida forskningens resonemang och slutsatser tar sin grund i teorin eller i
empirin. Induktion är den benämning på empiridriven forskning medan den
teoretiskt drivna forskningen kallas deduktion. (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1997)

Vår studie har deduktiva drag då vi initialt bygger en teoretisk modell utifrån
befintlig litteratur, där modellen anpassas för vårt specifika problemområde.
Vår undersökning har även drag av en induktiv undersökning då vi inte endast
beskriver och analyserar det undersökta fenomenet utifrån teorierna. Det
empiriska materialet har även det en stor inverkan på de resultat som vår
studie ämnar mynna ut i. Utan ett växelspel mellan den teoretiska grunden och
vår empiriska bas skulle inga resultat kunna presteras.

Att tydligt klassificera vår studie som endera induktiv alternativt deduktiv
anser vi därför inte vara riktigt. Den bygger både på teoretisering i vår
referensram samt den empiriska grund som våra fallstudier erbjuder.
Resultatet av vår analys kan därför ses som en hybrid av dessa två former, där
vi låter teori och empiri interagera, för att på så sätt uppnå så relevanta
slutsatser som möjligt. Alvesson & Sköldberg (1994) kallar en dylik förklaring-
och förståelsesansats abduktion.



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

13

2.3 Kvalitetskriterier i kvalitativa studier
Att diskutera kvalitet i vetenskapliga arbeten är en av de fundamentala
grundstenarna. Om inte denna aspekt tas i åtanke är det omöjligt för forskaren
att prestera ett trovärdigt arbete. Ett av de vanligaste använda begreppen för
att bedöma kvalitet i vetenskapliga studier är validitet. Validitet kan ses som
ett mycket komplext begrepp, framförallt då det ställs i relation till kvalitativa
studier. Detta eftersom ingen entydig definition av begreppet står att finna där
det sätts i relation till kvalitativa studier. Detta leder till att validitet som
begrepp blir vanskligt att använda sig av vid bedömningen av kvalitén i en
kvalitativ studie. (Kruuse, 1998)

Larsson (1994) delar upp validitetsbegreppet i ett antal underkriterier som kan
användas vid en bedömning av ett forskningsresultat. De kriterier han
använder sig av är: diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring,
konsistens och det pragmatiska kriteriet. Dessa kriterier är inte alla alltid
tillämpbara utan de får anpassas från fall till fall. Dessa kriterier bedöms var
för sig där det exempelvis bedöms om konsistensen är god och huruvida den
använda empirin i tolkningen överrensstämmer med verkligheten.

Med hänsyn till vår undersökning blir därför validitetsbegreppet som sådant ej
relevant. Aspekten om kvalitetskriterier inom den kvalitativa studien kvarstår
dock. I denna undersökning kommer vi därför att vara medvetna om
svårigheterna i bedömningen av uppsatsen och dess resultat med avseende på
kvalitetskriterier. Kvalitetsaspekter kommer att verka som en hjälpreda för att
se på vår undersöknings starka likväl som svaga sidor för att därigenom skapa
en helhetsbild över trovärdigheten.
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår praktiska metod, det
vill säga det tillvägagångssätt vi använt oss av. Tillvägagångssättet
följer av vårt vetenskapliga förhållningssätt samt det problemområde
och det syfte som presenterades i inledningskapitlet.

3.1 Vår uppsats – fallstudieliknande
Som vi tidigare beskrivit testar vi i denna uppsats olika hypoteser i syfte att
utveckla teoriområdet kring det undersökta fenomenet. Då kunskap och
lärande är svårt att undersöka kvantitativt och ytligt ledde fenomenets
komplexa karaktär till att vi istället valde att kvalitativt djupstudera fenomenet
i två olika företag: BT Products samt Sapa. En dylik studie kallas fallstudie och
innebär att ett fåtal fall studeras detaljerat i flera dimensioner. (Lundahl &
Skärvad, 1992)

Merriam (1994) beskriver fallstudien i termer av fyra karaktäristiska;
partikularistisk, deskriptiv, heuristisk samt induktiv. Med partikularistisk
menas att studien fokuseras kring en händelse, företeelse, situation eller
person. I vår studie var den företeelse som fokuserades följaktligen lärande
och kunskapsspridning i interorganisatoriska relationer. Inom ramen för
företeelsen studerades en rad faktorer samt samspelet mellan dessa.

Vidare åsyftas med deskriptiv att beskrivningen skall vara genomgripande och
tät. Visserligen kan det diskuteras huruvida en magisteruppsats som löper
under 20 veckor kan uppfylla detta kriterium. Vi anser dock att vi utifrån vår
begränsade tid i alla fall försökt att närma oss dessa karaktäristika. Vår studie
har, som tidigare nämnts, inte en klar induktiv ansats likväl som den ej heller
är utpräglad deduktiv. Med anledning av detta uppfylls dock inte kriteriet helt.
Heuristik innebär att förståelsen kring den undersökta företeelsen skall öka.
Vårt syfte var att beskriva ett tämligen outforskat fenomen, lärande i
interorganisatoriska relationer, vilket implicit innebär att vi ökar förståelsen
kring fenomenet i fråga.
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Vi anser trots att vi inte klart uppfyller samtliga kriterier att vår uppsats är
fallstudieliknande då vi de facto studerade få fall ur många perspektiv. Detta
kriterium framförs av en rad författare som det överlägset främsta kriteriet
(Eriksson & Widersheim-Paul, 1997; Patel & Davidsson, 1994; Lundahl &
Skärvad, 1992). Det bör beaktas att vi med hänsyn till ovanstående avvikelser
väljer att kalla vår studie fallstudieliknande och inte en fallstudie. Merriams
(1994) kriterier anser vi vara viktiga att belysa då de ger en mer komplex och
utvecklad syn på fallstudien. Vidare menar vi att Merriams (1994) syn på
fallstudien är intressant då hon menar att fallstudien, likt vår referensram, kan
ses som ett modellbygge.

”En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en
händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsade
eller definierade system väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör
någon form av hypotes.”

(Merriam, 1994 s. 24)

Av detta följer att det resultat som våra fallstudier ledde fram till i sig kan ses
som en ny hypotes om det berörda fenomenet. Detta anser vi dessutom
styrker vår tes om att hypotesprövningar inte nödvändigtvis behöver kopplas
ihop med positivism och deduktion. Huruvida så är fallet beror på studiens
syfte, författarnas tankeprocess samt referensframställningen. Av detta följer
att det är fullt möjligt att kombinera ett explorativt och beskrivande syfte.

3.2 Empiriinsamling och generaliseringsmöjligheter
I samband med att vårt undersökningssyfte växte fram kontaktade vi företag
som kunde fungera som fallföretag i vår studie. Vi bestämde oss tidigt för att
använda oss av två fallföretag då detta innebär större
generaliseringsmöjligheter än om fenomenet enbart studeras i ett företaget.
Om endast ett fall används finns risk för att resultatet präglas av det
situationsspecifika vilket minskar resultatets relevans på andra situationer.
(Eriksson & Widersheim-Paul, 1997)

Den generalisering som avses i detta fall är vad Alvesson & Sköldberg (1994)
benämner domänutvidgning. Inom den av oss studerade domänen,
interorganisatoriska relationer, har vi kunnat utvidga teorins empiriska
tillämpningsområde genom att identifiera underliggande mönster och
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tendenser. På så sätt kan förståelse för fenomenet skapas på ett sätt som inte
gjorts tidigare. Med detta menar vi vidare att vi inte var ute efter att
popperianskt ”trial and error” -undersöka de använda teorierna. Vår
utgångspunkt är att teoriernas relevans redan är bekräftad men att de,
beroende av empirisk kontext, olika väl kan skapa förståelse. Sålunda har
teorierna aldrig fullständig relevans, men alltid någon.

Vi har inte haft möjlighet att verifiera eller falsifiera på ytan. Dylika
generaliseringar kan endast göras i statistiska studier där adekvata urval i
förhållande till population eliminerar slump och tillfällighet (Lundahl &
Skärvad, 1992). Vi ställer oss dock tveksamma till att kalla ovan beskrivna
generaliseringar säkra då vi menar att vårt resultat snarare är en hypotes, vars
fullständiga relevans inte bör tas för given.

Företagens skilda branscher, i kombination med att vi i det ena företaget
studerade leverantörssamarbeten och i det andra kundsamarbeten, innebar att
vi kunde identifiera intressanta likheter och skillnader. Anledningen till att vi
endast valde att studera vertikala interorganisatoriska relationer var att dessa
var mer tillgängliga än horisontella dito. Vi anser inte att detta faktum minskar
vår domän till att endast gälla vertikala relationer då horisontella relationer i
sin utformning samt behov av lärande och kunskapsspridning inte skiljer sig
mer än marginellt från vertikala relationer. Klara skiljelinjer går ej heller att dra
då skillnaden ibland kan vara hårfin.

Vi har i vår studie uteslutit rena köp- och säljrelationer. Om vi skulle ha
studerat sådana relationer skulle detta få negativa konsekvenser på studiens
omfattning och relevans. För att på ett så uttömmande sätt som möjligt
utröna organisationsstrukturens och styrningens effekter på lärande och
kunskapsspridning i interorganisatoriska relationer har vi valt att studera
företag som i sina interorganisatoriska relationer har utbyte på ett flertal nivåer
i organisationen. Våra fallföretag har, i de interorganisatoriska relationer som
vi har studerat, operativt utbyte, strategiskt utbyte samt tekniskt utbyte med
den andra organisationen i relationen. Detta har möjliggjort att vi även kunnat
studera de intraorganisatoriska relationerna. Eftersom studien endast
behandlar hur företag internt kan skapa förutsättningar för lärande och
kunskapsspridning i interorganisatoriska relationer, har vi endast studerat våra
fallföretag och inte de andra parterna i relationerna.
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3.3 Informationsinsamling
Andersen (1994) för fram tre olika metoder för informationssamling:
dokumentstudier, informella intervjuer och observation samt intervjuer.
Dokumentstudier eller andrahandsinformation har vi främst använts oss av i
teorifördjupningssyfte. Genomläst litteratur har behandlat interorganisatoriska
relationer, organisationsstruktur, styrning samt lärande och kunskap. Vi har
försökt att bilda oss en solid kunskapsgrund inom dessa ämnen genom att i
den inledande fasen koncentrera oss på etablerade författare och vedertagna
teorier. När vi ansåg att vi byggt denna grund valde vi att tillföra modernare
och mer okonventionella teorier kring ämnena. All genomläst litteratur har
inte använts i uppsatsen men vi anser ändå att de har bidragit till att ge oss en
bred och nyanserad syn på fenomenet. Materialet hämtades från böcker samt
artiklar ur akademiska tidsskrifter.

I de första kontakterna med våra fallföretag använde vi oss av orienterande
intervjuer. Syftet med dessa intervjuer var att få en bild av hur företagen
fungerade i stort samt hur de var strukturerade. Intervjuerna gav oss en
helhetsbild över fallföretagen och möjliggjorde att vi kunde finna lämpliga
intervjupersoner samt lämplig interorganisatorisk relation. Dessa intervjuer
bidrog även till att problemområdet klarnade då vi tidigare endast sett
problemet ur teoretisk synvinkel.

Vid den rent empiriska datainsamlingen använde vi oss enbart av intervjuer.
Antalet intervjuer anpassades till fallföretagens organisation kopplat till
interorganisatoriska samarbeten. Eftersom vi i båda fallen valde samarbeten
med utbyte på flera nivåer så blev utfallet tämligen lika på båda företagen. Vi
genomförde fem intervjuer på BT Products och sex intervjuer på Sapa.
Samtliga intervjuer vi genomförde på BT Products spelades in medan två av
de intervjuer vi genomförde på Sapa ej spelades in då dessa var av
orienterande karaktär. En av de Sapa-anställda intervjuades per telefon. I båda
fallen valde vi att intervjua en representant från alla de olika funktionerna som
var involverade i relationen. Dessutom valde vi att intervjua en person med ett
övergripande ansvar för relationen. Ett par dagar innan intervjun skickades en
intervjuguide till respondenten. Denna intervjuguide användes sedan även vid
intervjutillfällena.
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Kvale (1997) beskriver den guidebaserade intervjun som en semistrukturerad
intervju då guiden endast ger intervjuämnen och förslag på frågor. Vidare
menar han att intervjuguiden för med sig att intervjun blir mer flexibel och
anpassningsbar då frågorna inte är klart formulerade och strukturerade.
Lärande och kunskap bygger mycket på vad människor upplever. Vi fann
därför det viktigt att initialt styra respondenten minimalt så att de mer fritt
kunde reflektera över lärande och kunskap. Frågorna var öppet ställda, till en
början behandlades ämnena med en inledande övergripande fråga därefter
ställdes följdfrågor. Kvale (1997) menar att ett dylikt frågeupplägg skapar
förutsättningar för respondenten att ge rika och spontana beskrivningar som
präglas av det hon upplever som relevant hos det undersökta fenomenet.

Intervjuerna skedde på respektive företag. Efter vi hade skrivit ut de inspelade
intervjuerna skickade vi dessa till respondenterna för att kontrollera att vi inte
missförstått något. Vi var under hela intervjuprocessen noga med att reda ut
oklarheter gällande respondenternas svar. Vår uppfattning är att ett
uppsatsämne som är av en sådan abstrakt karaktär som vårt kräver en extremt
omsorgfull behandling av det empiriska materialet.

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel,
utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de
vetenskapliga förklaringarna.”

(Kvale, 1997 s. 9)

Lärande och kunskap är inget våra respondenter reflekterar över dagligen
varför de inte alltid var medvetna om deras syn på, samt erfarenheter av, dessa
fenomen. Med anledning av detta har vi som intervjuare varit tvingande att
dels låta respondenten reflektera fritt kring frågeämnena samt även söka
struktur och konsekvens i de många gånger ostrukturerade och inkonsekventa
svaren.

3.4 Metodkritik
Att genomföra en fallstudie under 20 veckor är onekligen en brist. Om vi
hade haft mer tid skulle vi kunnat genomföra en både djupare och bredare
studie. Utifrån vår tidsmässiga begränsning anser vi att gjort ett adekvat
avvägande mellan djup och bredd. Vi har på grund av uppsatsämnet komplexa
och abstrakta karaktär valt att främst prioritera djupet i undersökningen. Om
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vi skulle valt att studera tre fallföretag skulle detta få negativa konsekvenser på
djupet i vår empiri och därmed även på studien som helhet.

Trots att vi försökt återge respondentens åsikter och upplevelser kan vi inte
utesluta risken att vi i vissa fall kan ha misstolkat respondenten. Vi som
forskare kan försöka närma oss intersubjektivitet, det vill säga att de resultat
som vi kommit fram till skall vara oberoende av att det är just vi som
genomfört studien, men denna objektivitet är i fallstudien en ouppnåelig
målsättning. Bland annat kommer de innebörder vi lägger i de beskrivningar
och återgivelser som våra respondenter gav oss präglas av våra subjektiva
värderingar och föreställningar. Det finns till exempel risk för att vi blev allt
för låsta i vår teoretiska modell och att vi därför tolkade empirin utifrån denna
även om det empiriska materialet snarare antyder att teorierna skapar en vag
förståelse för fenomenet. (Lundahl & Skärvad, 1992)

I syfte att undvika ovanstående kan vi som forskare utöver de redan nämnda
åtgärderna endast se till att vi är medvetna om de metodiska brister vår studie
har så att vi kan hantera problemen på bästa möjliga sätt. Vi menar att alla
studieansatser har fördelar och nackdelar och för att kunna utnyttja vald
ansats till fullo krävs det att forskaren är medveten om dessa för- och
nackdelar. I denna uppsats har medvetenheten om att våra tolkningar är mer
eller mindre subjektiva lett till att vi varit noga med att redovisa vår
förförståelse, vår praktiska metod samt våra teoretiska tolkningar.

”Fullständig objektivitet är inte möjlig, men största möjliga saklighet bör eftersträvas.
Saklighet innebär bl a att utredaren bör redovisa sina antaganden och perspektiv öppet
och tydligt”

(Lundahl & Skärvad, 1992 s. 71)
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4 REFERENSRAM

I detta kapitel avser vi att beskriva vår teoretiska utgångspunkt.
Detta gör vi genom att skapa en bild av det teoretiska fält som berör
vårt problemområde. Vidare introducerar vi även den analysmodell
som vi ämnar strukturera empiri och analys utifrån.

4.1 Varför interorganisatoriska samarbeten?
För att sätta vårt valda problemområde i ett relevansperspektiv avser vi att
försöka besvara frågan om varför organisationer samarbetar. Detta kommer vi
att genomföra genom att kort beskriva den teoretiska utvecklingen inom
området, för att avsluta i dagens situation. Anledningen till att historien är
relevant är att vi präglats av densamma och därför inte kan åsido se den i vare
sig vår teoribildning eller analys av insamlad empiri.

4.1.1 Nätverkssynsättet
Enligt nätverksynsättet skall organisationer ej ses som enskilda aktörer som
konkurrerar om resurserna på en marknad, utan snarare som ett nätverk av
aktörer i en kontinuerlig interaktion där ingen aktör är allena verkande. Detta
synsätt är något som Håkansson & Snehota (1989) väljer att introducera i den
företagsekonomiska teorisfären under begreppet nätverkssynsättet.

 “The Network model of the organization- environment interface stems originally from
casual observations that business organizations often operate in environments which
include only a limited number of identifiable organizational entities (actors). These
entities are involved in continuous exchange relationships with the organization.”

(Håkansson & Snehota, 1989 s. 190)

Detta synsätt var, när det först introducerades, ett alternativt synsätt till det
rådande. Skillnaderna var att det traditionella synsättet valde att se på
organisationers omvärld som något givet som icke var kontrollerbart, där
organisationer i konkurrens med andra aktörer strävar efter att erbjuda ett
högre värde till slutkonsumenterna. (Porter, 1985) Vidare utgick detta synsätt
från att en organisations prestation och agerande grundar sig i hur de allokerat
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de tillgängliga resurserna. Avslutningsvis avsåg även det traditionella synsättet
att se omvärlden som något kontinuerligt föränderligt som organisationer var
tvingade att kontinuerligt anpassa sig efter, i syfte att överleva, snarare än som
en omvärld de själva är delaktiga i skapandet av. (Håkansson & Snehota, 1989)

Nu var dock inte Håkansson & Snehota (1989) de första att utmana "det
traditionella synsättet". Hall & Sias (1980) utmanade exempelvis Chandlers
(1962) tes om att struktur följer strategi, genom att visa att struktur inte
nödvändigtvis följer strategi. Därigenom blir föresatsen om att omgivningen
är given inte en lika oantastlig sanning längre.

Håkansson & Snehota (1989) väljer dock att inte fortsätta på kritiken på
förutsättningarna utan ger som tidigare beskrivits istället ett alternativt synsätt
på organisationers interaktion med varandra. Detta synsätt bygger på att
omgivningen får en annan betydelse jämfört med tidigare, varvid relationen till
relevanta aktörer istället stiger fram som ett meningsfullt koncept.

 “The environment is not a meaningful concept in these situations; more meaningful is the
set of related entities”

(Håkansson & Snehota, 1989 s. 192)

Detta leder enligt Håkansson & Snehota (1989) till att istället för att se
organisationer som fristående aktörer i en oföränderlig omvärld, bör
organisationer ses till den kontext som de befinner sig i. Det vill säga i relation
till de unika aktörer som de interagerar med. Genom dessa kontextuella
relationer kan organisationer verka för att gemensamt nyttja de resurser som
finns tillgängliga, inte bara i den enskilda organisationen, utan i nätverket som
helhet. På detta sätt skapas också den enskilda organisationens identitet inte av
den själv, utan av dess relationer inom sin kontext. Detta synsätt leder även till
att prestationen hos en organisation blir direkt kopplade till kontexten i vilken
den verkar, dvs. att en organisations prestation är korrelerad med den kontext
som organisationen kontinuerligt växelverkar med. (Håkansson & Snehota,
1989)

4.1.2 Competition eller collaboration
Samarbetar organisationer eller strävar de kontinuerligt efter att enbart
maximera sina vinster på bekostnad av sin omgivning, dvs. en konkurrerande



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

23

approach? Företagsrelationer kan av sin natur vara rent marknadsanpassade,
konkurrerande, där aktörernas primära strävan ligger i att försöka optimera sin
egen situation (Porter, 1985). Vidare kan de även vara fokuserade på att
samverka med andra organisationer och därigenom uppnå synergieffekter och
vinster som annars vore svåra att åstadkomma.

Den konkurrerande approachen benämns ofta som the discrete organization
perspective, och förespråkar att organisationer skall försöka bibehålla sin
självständighet och därigenom interagera med andra organisationer på så
marknadslika förhållanden som möjligt. Vanliga kännetecken för denna typ av
relation är beräknande agerande samt maktspel, det vill säga ett
opportunistiskt beteende. Strukturen för samarbetet blir därmed ofta
kontraktsbaserat för att minimera möjligheterna till opportunism. Vidare
beskrivs ofta samarbeten som ett sätt för de organisationer som besitter makt
att minska konkurrensen på en marknad och därigenom uppnå högre
avkastning. (Hamel et al, 1989)

 “Collaboration is competition in a different form”
(Hamel et al. 1989, s. 134)

Med detta citat vill Hamel et al (1989) visa på hur alla samarbeten egentligen
grundar sig i konkurrens, det har dock bara tagit sig en ny form.
Kännetecknen för samarbeten är dock desamma som för marknadssituationer,
det vill säga organisationer som är beräknande samt nyttjar sin eventuella
maktposition gentemot sin samarbetspartner. Ett samarbete kan därför vara
positivt för organisationer i givna situationer. Dock skall organisationerna vara
medvetna om att den andra aktören i samarbetet kommer att nyttja varje
tillfälle som ges till att urlaka sin partner på essentiell information som i
slutändan syftar till att minimeras dennes roll i samarbetet. Samarbeten bör
därför ingås då det finns möjlighet att lära av sin partner samtidigt som denne
ej får möjlighet att lära av en själv, och därigenom skapa möjligheter att i
framtiden befinna sig i en bättre position än samarbetsaktören. Det blir
därigenom inte endast genom synergieffekter och minskade kostnader som
företag kan vinna på att samarbete utan även genom att lära av sin partner och
därigenom stärka sin konkurrensposition. (Hamel, 1991)

Som motpol till detta synsätt verkar the embedded organization som förespråkar
samarbete som ett sätt att stärka organisationers konkurrenskraft. Detta
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perspektiv förespråkar samarbete som något positivt, där organisationer måste
samarbeta för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Helheten blir här mer
än delarna. Detta synsätt argumenterar vidare för att organisationer sällan har
helt motstridiga mål alternativt identiska mål. Detta medför att företag oftast
kan samarbete utan att för den skull på något sätt korrumpera endera partens
mål. Samarbete likväl som konkurrens blir därmed delar av en organisations
strävan efter vinster. (de Wit & Mayer, 1998)

4.1.3 Vi eller de?
Trenden har för en tid varit att företag skall fokusera på sina kärnkompetenser
snarare än de portföljer av verksamheter som tidigare varit fallet. Denna
fokusering på kärnkompetenser innebär att organisationer bör identifiera sin
kärnverksamhet och därefter koncentrera sig på den snarare än
omkringliggande verksamheter. (Grant, 1991; Hamel & Prahalad, 1990;
Peteraf, 1993; Quinn & Hilmer, 1994)

 “Concentrate the firms own resources in a set of ‘core competencies’ where it can achieve
definable pre-eminence and provide unique value for customer”

(Quinn & Hilmer, 1994 s. 43)

Denna fokusering på kärnkompetenser innebär vidare att företaget kan
utveckla dessa. Detta medför att resurserna koncentreras till den verksamhet,
kärnkompetens, som har bäst potential att ge en eftersträvansvärd avkastning,
givet risk. Vidare möjliggör det för organisationen att erbjuda ett unikt
mervärde till kund, såtillvida kärnkompetensen syftar till att producera en
efterfrågad produkt eller tjänst. Detta anser Quinn (1999) vara något som
måste uppfyllas för att det skall kunna klassificeras som kärnkompetens.

 “Strategically outsource other activities – including many traditionally considered
integral to any company – for which the firm has neither a critical strategic need nor
special capabilities.”

(Quinn & Hilmer, 1994 s. 43)

Som citatet indikerar möjliggör fokuseringen på kärnkompetens att
organisationen kan outsourca verksamhet som inte inbegrips av dess
kärnkompetens. Funktioner som är stödjande, såsom exempelvis ekonomi,
produktion etc. kan därför förläggas till andra organisationer som har
verksamheten i fråga som sin kärnkompetens. På detta sätt skapas en situation
där samtliga aktörer verkar inom det område där deras kärnkompetens finns
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och ingen aktörer bedriver verksamhet som någon annan kan göra bättre.
Undantaget är då verksamhet kan anses vara av en stor strategisk vikt, varvid
den ej bör förläggas utanför den egna organisationen även om den inte är dess
kärnkompetens.

4.1.4 Sammanfattning
Som vi visat så finns det ett antal varierande synsätt på varför organisationer
väljer att initiera relationer. Vi har diskuterat relationer som en form av
konkurrens. (Porter 1985; Hamel et al 1989; Hamel 1991) Vidare har vi även
berört hur organisationer väljer att samarbeta för att på så sätt uppnå
synergieffekter, varvid de tillsammans kan erbjuda ett konkurrenskraftigt
alternativ. Avslutningsvis har vi behandlat hur trenden mot att organisationer
skall fokusera på sina kärnkompetenser bidragit till att accentuera behovet av
interorganisatoriska samarbeten.

4.2 Vad är lärande och kunskapsspridning?
Den syn på lärande som präglar denna uppsats har sin utgångsföreställning i
att det är de enskilda individerna i organisationen som lär genom sina
erfarenheter. I en något mer utvecklad förklaring kan det uttryckas som att
individen lär genom ett experimenterande samspel med omgivningen där nya
lösningar och möjligheter ständigt söks. (Grant, 1996; Tell & Söderlund, 2001)

4.2.1 Lärande
För att individen skall lära krävs det att någon typ av förändring hos individen
sker vilket också poängterats av bland annat Docherty (1996).

”Lärande är en bestående förändring av inre och yttre beteenden, föreställningar,
kunskaper och intellektuella färdigheter”

(Docherty, 1996 s. 150)

Organisationens funktion vad gäller lärande är dels att skapa förutsättningar
för det individuella lärandet samt dessutom att se till att de individuella
lärdomarna sprids, integreras samt lagras i organisationen. Den första
funktionen handlar med andra ord om att stödja och vägleda individuella
lärandet genom att bland annat skapa adekvat styrning och struktur.
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”En lärande organisation är en som främjar lärande hos flertalet av sina
medarbetare…”

(Pedler et al, 1991 s. 23)

Detta är emellertid inte tillräckligt för att skapa ett organisatoriskt lärande,
varför den andra funktionen aktualiseras. Kunskapen måste förmedlas mellan
medarbetarna i organisationen och givetvis påverkar organisationens struktur
och styrning om och i vilken utsträckning de lärdomar som individerna i
organisationen besitter sprids och integreras. (Grant, 1996; Tell & Söderlund,
2001; Docherty, 1996). Kunskapen lagras därefter hos individer samt i
organisatoriska rutiner. Rutiner är repetitiva aktivitetsmönster som regler,
strategier, handlingsmönster och teknologier. (Levitt & March, 1988)

Att kunna lagra alla de individuella lärdomarna i organisatoriska rutiner, och
individer, kan verka utopiskt och så är också fallet. Detta eftersom det
organisatoriska minnet är begränsat och kräver att lärdomarna förmedlas samt
att de kontinuerligt brukas. Vägen från individuellt lärande till organisatoriskt
lärande kan därför ses som ett naturligt filter där viss kunskap blir
organisatorisk.

Vår syn på den lärande organisationen är med andra ord att den både ska
skapa förutsättningar för individuellt lärande samt se till att de individuella
lärdomarna sprids, integreras och lagras. Detta sammanfaller i mångt och
mycket med Nonaka & Takeuchi (1995) syn.

”An organization cannot create knowledge without individuals. The organization
supports creative individuals or provides contexts for them to create knowledge.
Organizational knowledge creation, therefore, should be understood as a process that
’organizationally’ amplifies the knowledge created by individuals and crystallizes it as a
part of the knowledge network of the organization”

(Nonaka & Takeuchi, 1995 s. 59)

4.2.2 Kunskapsspridning
Med det individuella lärande som bakgrund kan länken mellan detta lärande
och det organisatoriska lärandet beskrivas genom Nonaka & Takeuchis (1995)
modell för kunskapsspridning.
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I denna modell sker kunskapsspridning genom en kontinuerlig växelverkan
mellan tyst och explicit kunskap.

”Tacit knowledge is personal, context-specific, and therefore hard to formalize and
communicate. Explicit or ’codified’ knowledge, on the other hand, refers to knowledge
that is transmittable in formal, systematic language.”

(Nonaka & Takeuchi, 1995 s. 59)

Figur 2: Kunskapsspridningsprocessen: Nonaka & Takeuchi (1995) Egen
bearbetning

När individen lär sig skapas initialt tyst personlig kunskap. För att denna
kunskap skall kunna spridas krävs socialisering genom vilken erfarenheter kan
utbytas. Eftersom kunskapen är tyst, och därmed svår att överföra genom
formaliserade språk, aktualiseras överföringsmekanismer som observation,
imitation samt praktisering. I mångt och mycket handlar det om att göra den
individuella erfarenheten/lärdomen till en gemensam erfarenhet/lärdom.

Den gemensamma tysta kunskapen görs sedan explicit genom externalisering
vilket innebär att den tysta kunskapen artikuleras till explicita metaforer,
koncept och modeller. Överföringsmekanismer som stödjer externalisering är
kollektiv reflektion och dialog. Vidare när kunskapen externaliserats krävs det
att den kombineras med annan explicit kunskap för att helhetsmodeller kan
skapas. För att den externaliserade kunskapen skall få någon innebörd i
organisationen krävs att den bryts ned och sätts i ett sammanhang.
Kombinationsprocessen stöds genom överföringsmekanismer som formella
möten och datorstyrda kommunikationsnätverk.

Det sista steget i kunskapsspridningsmodellen är när den explicita kunskapen,
som skapats genom kombination, internaliseras till individuell tyst kunskap hos
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medarbetarna i organisationen. Detta sker genom att medarbetarna praktiserar
den explicita kunskapen. Nonaka & Takeuchi (1995) menar därför att den
organisatoriska kunskapen kan lagras hos individerna. Levitt & March (1988)
menar dock att det den organisatoriska kunskapen inte lagras hos individer
utan i organisatoriska rutiner. Vi anser att sanningen ligger någonstans mitt
emellan vilket också Nelson & Winter (1982) menar.

”But the knowledge stored in human memories is meaningful and effective only in some
context, and for knowledge exercised in an organizational role that is an organizational
context.”

(Nelson & Winter, 1982 s. 105)

Organisatorisk kunskap skapas i interaktion mellan de organisatoriska
rutinerna och individernas kunskap. De organisatoriska rutinerna och
individernas internaliserade kunskap är ibland överlappande men oftast verkar
de i symbios och bildar tillsammans meningsfull kunskap.

Det skall dock tilläggas att Nonaka & Takeuchi (1995) hävdar att
kunskapsutvecklingen i organisationen inte avslutas när kunskapen
internaliserats då kunskapsspridningen är en ständigt pågående process. Den
tysta kunskapen som skapats leder till att en ny kunskapsspridningsspiral
initieras.

”For organizational knowledge creation to take place, however, the tacit knowledge
accumulated at the individual level needs to be socialized with other organizational
members, thereby starting a new spiral of knowledge creation”

(Nonaka & Takeuchi, 1995 s. 69)

4.3 Analysmodell
Analysmodellen avser att ge läsaren en bild över den analytiska struktur som
vi använder oss av i denna uppsats. För att göra detta har vi skapat en modell
som avser att illustrera det synsätt som vi tagit med avseende på vårt
problemområde. Detta synsätt avser även att klargöra den disposition och det
innehåll som den resterande delen av referensram och empirin består av.
Modellen avser även att sätta det studerade fenomenet i ett sammanhang.
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Figur 3: Analysmodell

De primära analysvariabler som vi kommer att använda oss av är
organisationsstruktur samt styrning. Dessa två analysvariabler har vi valt att
låta utgöra organisationens fundament, vilka skapar förutsättningar för
organisatoriskt lärande. Detta lärande genererar i sin tur kunskap inom
organisationen. Om resursen kunskap utnyttjas transformeras den till en
kompetens. (Grant, 1996; Blackler, 1995) Kompetensen erbjuder därefter
möjligheter att skapa konkurrensfördelar. I de efterföljande delkapitlen
kommer analysvariablerna att beskrivas närmare.

4.4 Organisationsstruktur
Hur organisationer fungerar, kan ses som en direkt funktion av hur de har valt
att organisera sig, dvs. vilken organisationsstruktur som föreligger. En formell
organisationsstruktur är något som existerar i de flesta större organisationer.
Detta eftersom en organisationsstruktur syftar till att klargöra hur
organisationer bör arbeta med avseende på styrning, kommunikation och inte
minst arbetsfördelning. (Mintzberg, 1979)

 “The structure of an organization can be defined simply as the sum total of the ways in
which it divides its labour into distinct tasks and then achieves coordination among
them”

(Mintzberg, 1979 s. 2)
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Vår syn på organisationsstruktur är att strukturen är organisationens grund.
Inom ramen för den valda organisationsstrukturen kan organisationen styras.
Organisationsstrukturen sätter således både gränser för, samt skapar,
organisationens styrförutsättningar.

Att definiera hur en organisationsstruktur bör utformas finns det inget
entydigt svar på. Utformningen är direkt beroende av ett antal faktorer såsom
organisationens verksamhet, omgivning, storlek etc. Då dessa externa likväl
som interna faktorer förändras över tiden är det även naturligt att strukturen
hos en organisation kontinuerligt förändras för att på bästa sätt möta den
evolutionära processen. (Chandler, 1962; Miles & Snow, 1978)

 “…structure follows strategy…”
(Chandler, 1962 s. 7)

Chandler (1962) argumenterar i sin välkända tes att struktur följer strategi,
vilket i sin tur är ett resultat av omvärldens påverkan. Detta visar på vikten av
att utforma den organisationsstruktur som är bäst lämpad för organisationens
strategiska mål. Nu är det dock inte alla som gett Chandler sitt fulla medhåll.
Hall & Sias (1980) argumenterar för att det inte enbart är ett enkelriktat
samband mellan organisationsstruktur och strategi.

 “…one can in fact accept that structure follows strategy but equally that strategy follows
structure”

(Hall & Sias, 1980 s. 162)

Genom detta klargörs att sambandet är dubbelriktat till följd av att struktur
inte kan underordnas strategi, såsom Chandler gör, utan istället skall ses som
något vilket påverkas och styrs av liknande krafter som strategin. Exempel på
sådana krafter är teknologisk utveckling, erfarenheter och organisatoriska
värderingar. (Hall & Sias, 1980)

En kontinuerlig förändring blir essentiell för att en organisation skall kunna
upprätthålla sin konkurrenskraft. Organisationsstrukturen förändras därför
över tiden för att på bästa sätt uppnå effektivitet. Att analysera
organisationsstrukturen blir vidare av stor vikt då strukturen har en påverkan
på dels förmågan att samarbeta. Nonaka & Takeuchi (1995) menar att
organisationsstrukturen även påverkar förmågan att lära och sprida kunskap.
Detta medför i sin tur att en icke optimal organisationsstruktur kan hämma
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organisationens försök att uppnå sina strategiska mål på samma sätt som en
felaktig strategi, med avseende på rådande struktur, skapar problem.

4.4.1 Organisationsstrukturer – en klassisk approach
Mintzberg (1979) identifierar fem typer av organisationsformer. Dessa skall
användas vid en klassificering av organisationsstrukturer. Konfigurationerna
skall därför inte ses som modeller för hur en organisation skall designas, utan
snarare som konfigurationer med skilda karakteristika som verkliga
organisationer kan beskrivas utifrån. De fem konfigurationerna är
entreprenörorganisationen, maskinbyråkratin, den divisionaliserade
organisationen, den professionella organisationen samt adhocratin. Mintzberg
(1989) adderade även två ytterligare organisationer, missionsorganisationen
och den politiska organisationen, vilka vi inte närmare kommer att beröra till
följd av deras specialiserade natur.

Entreprenörorganisationen är den enklaste strukturen och återfinns
vanligen i mindre organisationer. Den centrala positionen besitts av en
ledargestalt som styr över resterande delar utan befintliga mellanled. Roller
och ansvar likväl som kommunikationsvägar är i denna konfiguration starkt
beroende av den centrala ledarpositionen.

Maskinbyråkratin använder sig av standardiserade rutiner och procedurer
för att koordinera sin verksamhet. Beslutsfattandet är ofta centraliserat i
enlighet med en hierarkisk struktur. Roller och ansvar likväl som
kommunikationsvägar är i denna konfiguration klart definierade.

Den divisionaliserade organisationen är en konfiguration där
verksamheten inom organisationen är indelad utifrån marknaden. Dessa delar
har oftast prestationskrav på sig i relation till organisationen som helhet, vilket
även leder till att organisationen präglas av en viss del av decentraliserat
beslutsfattande. Effekterna av denna marknadsuppdelning leder även till att en
stor del av byråkrati oftast existerar.

Den professionella byråkratin är en organisation som präglas av
specialisering. Individerna inom organisationen besitter ofta unika kunskaper
som de förvärvat tidigare, primärt genom studier. Detta leder ofta till ett
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relativt decentraliserar beslutsfattande även om den hierarkiska ordningen
fortfarande existerar i bakgrunden. Exempel på denna typ av
organisationskonfiguration är sjukhus och universitet.

Adhocratin är den organisationsform som är lösast reglerad. Den kallas
ibland även för den innovativa organisationen. Organisationer med denna
konfiguration präglas ofta av ett decentraliserat beslutsfattande samt avsaknad
av klara procedurer och regler.

Under senare år har det även uppkommit ytterligare
organisationskonfigurationer, såsom exempelvis nätverksorganisationen, den
platta organisationen och den inverterade pyramiden. Dessa
organisationsformer har uppkommit för att komma ifrån de problem som är
förknippade med den byråkrati som kännetecknar flertalet av Mintzbergs
konfigurationer. (Nonaka & Takeuchi, 1995; Quinn, 2000) Det går dock att
diskutera huruvida adhocratin egentligen hör till de traditionella eller de nya
konfigurationerna. Då den i mångt och mycket överrensstämmer med de
kriterier som närmast presenteras kan den anses höra till de nyare
konfigurationerna. De nya konfigurationerna kännetecknas av en plattare
struktur, att de är dynamiska snarare än statiska, har ett högre fokus på
individen och den unika kompetens som denne besitter, samt att de
uppmärksammar kunskap som en av organisationens viktigaste tillgångar. Av
flertalet ses dessa nya organisationsformer som lösningen på de eventuella
brister som de traditionella konfigurationerna präglas av. (Nonaka &
Takeuchi, 1995)

Inom det teoretiska fält som behandlar organisationsstruktur och lärande
finns det en mängd forskning. Nonaka & Takeuchi (1995) hävdar att när det
kommer till lärande så är ingen av Mintzbergs organisationsformer bättre än
den andra. De väljer att dela in dem i två kategorier, byråkrati och adhocatri.
Det Nonaka & Takeuchi (1995) benämner byråkrati kan jämföras med de som
vi tidigare benämnt traditionella, det vill säga de fyra första av Mintzbergs
konfigurationer. Adhocrati kan ses som de nyare organisationsformerna.

”…bureaucracy is effective in bringing about combination and internalisation, while the
task force is suitable for socialization and externalisation.”

(Nonaka & Takeuchi, 1995 s. 162)
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Detta får till följd att de byråkratiska organisationskonfigurationerna är mer
lämpade för att hantera och sprida explicit kunskap medan den adhocratiska
organisationen är mer lämpat att hantera och sprida tyst kunskap. Ingen av
organisationerna bli därigenom optimal, utan en organisationsstruktur kräver
något mer för att kunna fungera utifrån ett lärandeperspektiv. Byråkratins
begränsningar likväl som den adhocratiska organisationens fördelar förmår ej
upphäva den andres nackdelar ur ett lärandeperspektiv. (Nonaka & Takeuchi,
1995)

4.4.2 Organigrafer – ett alternativ
Mintzberg och van der Heyden (1999) argumenterar för att det traditionella
sättet att se på organisationer börjar bli mer och mer förlegat. Detta eftersom
det traditionella sättet att beskriva en organisationsstruktur ofta innebär att en
beslutshierarki appliceras på flödeskedjan. Denna bild är allena verkande sällan
den korrekta då nya typer av organisationsformer kontinuerligt uppkommer.
Att följa flöden inom ett företag blir svårt till följd av att traditionella
organisationsscheman inte klarar av att beskriva dessa fenomen.

 “Organigraphs don’t eliminate the little boxes altogether. But they do introduce new
components called hubs and webs – forms that we believe reflect the varied ways people
organize themselves at work today”

(Mintzberg och van der Heyden, 1999 s. 88)

Organigraferna syftar därmed till att beskriva inte bara lednings- och
beslutshierarkin, som tidigare organisationsformer främst gjort, utan även
organisatoriskt beskriva den operativa delen likväl som ledningen av
organisationen.

They (Organigraphs, vår anm) do not show individuals or positions so much as they
provide an overview of a company’s territory – its mountains, rivers, and towns, and the
roads that connect them.

(Mintzberg och van der Heyden, 1999 s. 88)

På detta sätt kan organigrafer stödja organisationsanalytiker genom att förklara
vad en organisation är, varför den existerar likväl som vad den gör.
Organigrafer beskriver därmed hur en organisations fungerar och inte bara
hur den borde fungera. Vidare skapar den också möjlighet att se brister i den
praktiska organisationsstrukturen på ett sätt som traditionella
organisationsscheman ej erbjuder. (Mintzberg & van der Heyden, 1999)
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Organigrafens första delform är ett set. Den består av en
uppsättning av delar som organisationen består av, exempelvis
maskiner och individer. Sets är ofta relativt självständiga från
varandra och delar endast gemensamma delar såsom lokaler,
ekonomifunktioner och högsta ledning. Utöver detta agerar de dock relativt
självständigt. (Mintzberg & van der Heyden, 1999)

Den andra delformen är kedjan. Syftet med kedjan är att
knyta samman enheter inom organisationen. Den syftar
exempelvis till att möjliggöra för illustrationen av det
operativa flödet i en produktion.

Men sets och kedjor räcker dock inte till enligt Mintzberg och van der Heyden
(1999) då de anser att de missar aspekter såsom produktutveckling och
kunskapsskapande inom organisationer.För att komma till rätta med dessa två
delformers brister, som tidigare utgjort grunden för sättet att beskriva
organisationer struktur, har Mintzberg & van der Heyden (1999) introducerat
ytterligare två former, hubbar och webbar.

Hubs tjänar såsom ett koordinationscentrum för aktiviteter.
Detta kan vara både en fysisk och en begreppsmässig
funktion där information, individer och produkter passerar.
En hub kan därmed vara en lokal, en maskin, ett fikarum, en
chef eller en kärnkompetens. Vad som traditionellt ses som
en kedja kan även det vara en Hub, exempelvis en produktionsenhet.
(Mintzberg & van der Heyden, 1999)

 “Hubs depict movement to and from one focal point”
(Mintzberg och van der Heyden, 1999 s. 89)

För att kartlägga en organisation blir organigraferna ett
ypperligt hjälpmedel. Dock går inte allt att beskriva med
Hubben. Ofta är det organisatoriska mönstret mycket mer
komplext än så. Mintzberg & van der Heyden (1999) har
därför skapat ytterliga en delform för att komplettera dessa,
nämligen Webben. Detta är mönster utan center, liknande nätverk, där
noderna kan vara fysiska, individbaserade, begreppsmässiga och
informationsbaserade. Vad de har gemensamt är deras förmåga att skapa en

Figur 6: HUB

Figur 7: WEB

Figur 4: SET

Figur 5: KEDJA
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öppen kommunikation likväl som ett kontinuerligt flöde av både individer och
idéer.

 “Webs, as we have come to se, are grids with no centre; they allow open-ended
communication and continuous movement of people and ideas.”

(Mintzberg och van der Heyden, 1999 s. 89)

Att använda sig av dessa verktyg för att skapa mening vid en beskrivning av
en organisationsstruktur är mycket värdefullt. Det skapar inte bara möjlighet
att kartlägga aspekter som de traditionella konfigurationerna missar, såsom
stora delar av den informella kommunikationen, utan även arbetsformer inom
organisationer som tidigare varit svåra att klassificera utifrån de traditionella
konfigurationerna.

Inom organisationer flödar det kontinuerligt en ström av information. Ofta tar
denna information vägar i enlighet med den organisationsstruktur som råder.
(Mintzberg, 1989) Att bara se till informationen i enlighet med de traditionella
organisationsstrukturerna innebär bland annat att den informella
kommunikationen förbises, till följd av dess karaktäristika att ej följa de
formella kommunikationsmönster som organisationsstrukturen definierar.

Sätts organigraferna i ett kunskapssammanhang kan två primära samband
identifieras. Hub som delform har starka likheter med de byråkratiska
organisationsstrukturerna till följd av dess tendenser att centralisera
informationsflöden och fysiska flöden. Detta leder till slutsatsen att dess
styrka bör ligga i att hantera explicit kunskap. Web som delform är å andra
sidan nära besläktad med den adhocratiska organisationen till följd av dess
ostrukturerade flöden. Slutsatsen av detta blir därmed att dess styrka primärt
ligger i hanteringen av tyst kunskap. Tillsammans kan de därför inte bara ge en
bild av organisationens struktur utan även dess styrkor respektive svagheter ur
ett kunskapsperspektiv.

Hub Web
Kunskapstyp Explicit kunskap Tyst kunskap

Figur 8: Organigrafer och kunskapstyper, Egen bearbetning
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4.4.3 Funktion eller Projektindelning?
Ett av huvudmålen med organisationsstruktur är att möjliggöra en fungerande
distribution av information och kunskap i organisationen. Detta kan ske på ett
antal sätt såsom exempelviss funktionsindelning, projektindelning och
matrisstruktur. (Allen, 1995)

Funktionsindelning: Individerna grupperas utifrån deras specifika kunskaper
och verksamhetsområden. Fördelarna är att de verkar med likasinnade och
kunskapen enkelt kan spridas inom gruppen. Kopplingen till den tekniska
utvecklingen fungerar väl. Sämre är det dock med marknadsorienteringen då
signalerna från omvärlden, marknaden, inte når dem på ett adekvat sätt. Det
är även inte alltid lätt att koordinera funktionerna. (Allen, 1995)

Projektindelning: Koordinationsproblemen som den funktionsindelade
organisationen lider av insåg organisationerna snabbt kunde lösas med att
sätta ihop grupper av specialister från skilda områden. Arbetssättet blev på
detta sätt både mer koordinerat och bättre på att möta marknadskrafterna.
Om styrkan i funktionsindelningen var teknologiutvecklingen och
kunskapsöverföringen så är det detsamma som är svagheten i
projektorganisationen. Individerna kan nu inte på ett likartat sätt utbyta
kunskap och därigenom utveckla den, funktionsbaserade, teknologiska
kunskapen. Kopplingen till den teknologiska utvecklingen blir därmed svag.
(Allen, 1995)

För att illustrera dessa två formers fördelar respektive nackdelar har vi gjort en
tabell nedan.

Organisation Type Fördelar Nackdelar
Funktionell Ger god teknologisk support Svårigheter med att koordinera
Projekt Ger bättre koordination av

arbetet
Utvecklingen av teknologisk
kunskap minskar

Figur 9: Organisationsstrukturens Fördelar och Nackdelar

Matrisen: För att försöka komma ifrån projekt- och funktionsindelningens
nackdelar skapades en tredje organisationsform där individerna skulle försöka
arbeta i både en funktionsindelad och en projektindelad organisation på en
och samma gång. I teorin var detta en väl fungerande ide, men i praktiken
uppstår det komplikationer till följd av den splittring som sker. När skall



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

37

individerna vara var? Vad skall prioriteras? Hur skall det styras? Det skall
vidare poängteras att matriser kan fungera, men implementeringen och
bibehållandet av en effektiv matrisorganisation är ett svårt mästerstycke.

Med vetskap om de för- och nackdelar som respektive organisationsform
medför är det därför lättare att skapa en fungerande organisation. Vid
skapandet av organisationsstrukturen blir det därför essentiellt att prioritera
hur viktigt det är att få teknologisk förankring gentemot det
koordineringsbehov, samt närhetsbehov till marknaden, som föreligger.
Utifrån detta ställningstagande skall sedan den önskvärda
organisationsstrukturen skapas. Den valda strukturen skall därför ge en god
intern koordination samtidigt som den knyter utvecklingen till både
marknaden och teknologin. Förstår vi sambanden kan det vara möjligt att
överbrygga den komplexitet som föreligger och därigenom skapa en innovativ
organisation. (Allen, 1995)

4.4.4 Hypertextorganisationen – en lärande
organisationsstruktur

Som tidigare beskrivits finns det ett antal varierande organisationsstrukturer.
Nonaka & Takeuchi (1995) har skarpt kritiserat dessa organisationsstrukturer
då de inte skapar ett lärande- och kunskapsspridningsklimat inom
organisationen. Som alternativ till dessa organisationsstrukturer har de därför
tagit fram en egen organisationsform, hypertexten, som de anser kommer
tillrätta med tidigare strukturers tillkortakommanden.
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Figur 10: Hypertext organisationen, (Nonaka & Takeuchi, 1995) Egen bearbetning

Organisationen består av tre huvudsakliga beståndsdelar, eller lager som de
kallas. I mitten finns business-system layer. Detta lager har till uppgift att
administrera rutingöromål och dylika funktioner genom en byråkratisk
struktur. Ovanpå detta lager ligger project-team layer, vilket samlar personal från
business-system, och grupperar dem utifrån den rådande situationen. Vilket
exempelvis kan vara en produktutveckling, eller ett säljteam. Under den tid
som en individ tillhör project-team layer upphör denna att tillhöra business-
system, vilket skiljer hypertexten från matrisorganisationen. Under dessa två
lager befinner sig det tredje och sista, the knowledge-base layer. Detta utgör den
organisatoriska kunskapen som företaget besitter. Den kan bestå av
organisationskultur, vision, teknologi etc. Detta lager, likväl som övriga två,
interagerar kontinuerligt med varandra för att möta den specifika situationens
krav. På detta sätt skapas en flexibilitet inom organisationen som istället för
att hämma lärande uppmuntrar och stödjer. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Inom hypertextorganisationen verkar individerna i ett lager åt gången. Detta
skiljer organisationen från matrisorganisationen där individerna kontinuerligt
verkar inom flera områden simultant. I hypertexten återgår individerna till
knowledge-base layer när projektarbetet är klart för att där analysera och lagra
den kunskap som genererats under projektet. Vidare inhämtas även den
kunskap som krävs för att på ett adekvat sätt kunna genomföra nästa projekt i
knowledge-base layer. Under mellanperioderna befinner sig sedan individen i

Dynamisk kunskapscykel
som kontinuerligt skapar,
exploaterar och ackumulerar
organisatorisk kunskap

Project-team layer

Business-system layer

Knowledge-base layer

Individen har hög
tillgänglighet till
kunskapsbasen

Företagsvision, organisationskultur,
teknologi, databaser etc

Samarbete i team för att
skapa kunskap
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business-system layer där denna genomför arbetsuppgifter som vare sig är
kopplade till specifika projekt eller till knowledge-base layer.

4.4.5 Sammanfattning
Organisationens prestationer påverkas av lärandet och kunskapsspridningen i
organisationen. Organisationsstrukturen påverkar i hög grad organisationens
lärande- och kunskapsspridningsförutsättningar. Att kombinera egenskaperna
hos den adhocratiska och den byråkratiska strukturen blir därför viktig för att
kunna dra nytta av dess respektive fördelar och därigenom skapa en struktur
som både stödjer skapandet, spridandet och upprätthållandet av kunskap.

4.5 Styrning
Med styrning avses ledningens aktiviteter som går ut på att implementera
strategier, mål samt policys i den operativa verksamheten.

”Management control is the process by which managers influence other members of the
organization to implement the organizations strategies.”

(Anthony & Govindarajan, 2000 s. 6)

Anthony & Govindarajan (2000) framställer dock styrning som en oberoende
variabel som inte påverkas av interna och externa förhållanden. Vi menar
dock att styrningen inte är isolerad utan påverkas av kontexten i en interaktiv
process. Med anledning av detta anser vi att nedanstående citat kompletterar
det ovanstående citatets brister.

”Management control is the process of guiding organisations into viable patterns of
activity in a changing environment.”

(Berry et al, 1995 s. 3)

Styrning omfattar en rad aktiviteter varför en utsortering av lämpliga
aktiviteter måste göras i en dylik rapport. Då detta arbete behandlar lärande
och kunskap i interorganisatoriska relationer har vi valt styraktiviteter som vi
anser har tydlig relevans i detta sammanhang. Relationsstyrning har tydliga
implikationer på interorganisatoriska relationer. Dess inverkan på lärande och
kunskapsspridning är dock tämligen outforskat trots att det inte torde råda
något tvivel om att relationsstyrning påverkar lärande och kunskapsspridning.
Vi finner därför denna variabel/aktivitet relevant att undersöka.
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4.5.1 Relationsstyrning
I syfte att redogöra för olika typer av styrning i interorganisatoriska och
intraorganisatoriska relationer samt under vilka förutsättningar dessa olika
relationstyper förekommer beskrivs i detta avsnitt transaktionskostnadsteorin.
Vidare kommer även de olika relationsformernas implikationer på lärande och
kunskapsspridning behandlas.

Inom ramen för det som benämns transaktionskostnad ligger: rena
transfereringskostnader, kostnader för att hitta medpart, kostnader för
kvalitets- och prestationsutvärderingar, förhandlings-, kontrakts- och
kontrollkostnader mm. Transaktionskostnadsteorin säger att en adekvat
transaktionslösning, som minimerar transaktionskostnaden, är
kontextberoende. Detta var initialt främst en reaktion mot den klassiska
ekonomiska teorin som hävdade att marknaden alltid är den effektivaste
transaktionslösningen. (Williamson, 1975; Grandori, 2001)

Vad som främst skiljer transaktionskostnadsteorins från den klassiska
ekonomiska teorin är dess antagande om den enskilde människans beteende:

”The two behavioural assumptions on which transaction cost analysis relies that both
add realism and distinguish this approach from neoclassical economics are (1) the
recognition that human agents are subject to bounded rationality and (2) the assumption
that at least some agents are given to opportunism”

(Williamson, 1981 s. 553)

Eftersom människor är begränsat rationella har de inte kognitiv kapacitet att
behandla och utvärdera den information som krävs för att se alla möjliga
handlingsvägar. Med detta menas inte att människan handlar irrationellt, utan
snarare att hon handlar rationellt utifrån sin begränsningar. Detta får främst
konsekvenser när transaktionen karaktäriseras av osäkerhet och komplexitet
då det i övriga fall är tämligen enkelt att hantera transaktionen via marknaden
eftersom transaktionskostnaderna då blir låga. Hög osäkerhet och komplexitet
i kombination med den begränsade rationaliteten leder till höga
transaktionskostnader och kräver därmed en annan transaktionslösning än
marknadslösningen. Följaktligen blir transaktionens osäkerhet samt
komplexitet en förklaringsvariabel för att förklara varför vissa transaktioner
hanteras via marknad och andra genom hierarkisk lösning. (Williamson, 1975;
Williamson, 1981; Williamson & Ouchi, 1981)
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Det andra antagandet är att, inte alla men dock en del, människor tenderar att
agera opportunistiskt. På grund av svårigheterna att skilja de icke-
opportunistiska från de individer som är benägna att agera opportunistiskt så
blir grundantagandet att alla människor kan agera opportunistiskt. Effekten av
opportunism varierar med antalet potentiella transaktionsparter. Om det till
exempel existerar flera potentiella leverantörer så kommer ett opportunistiskt
beteende av en leverantör, när det uppdagas, leda till att leverantören får dåligt
rykte. Risken för detta leder till att konkurrenssituationen minimerar risken för
att konkurrensutsatta aktörer agerar opportunistiskt. Av detta följer att
transaktionskostnaderna blir låga vid marknadsstyrning när många potentiella
medparter existerar. När få potentiella aktörer förekommer ökar risken för
opportunism varför en marknadslösning ej kan bli aktuell. (Williamson, 1975;
Douma & Schreuder, 1992)

Williamsons förklaringsvariabler som ligger till grund för att andra
transaktionslösningar än marknadslösningen förekommer, samt sambanden
mellan dessa illustreras i figuren nedan:

Figur 11: Transaktionskostnadsteorins grundantaganden, (Williamson & Ouchi,
1981), Egen bearbetning

4.5.2 Transaktionslösningarna – en utveckling av
transaktionskostnadsteorin

Vidare för Williamson fram en modell för att sammanföra transaktionens
karaktäristika med adekvat transaktionslösning, det vill säga en modell som
visar om transaktionen skall hanteras inom organisationen eller genom
interorganisatoriska relationer. (Williamson, 1981; Williamson & Ouchi, 1981)
De kritiska dimensioner som beskriver transaktioner är;

1. Transaktionsspecifika investeringar
2. Osäkerhet/Komplexitet
3. Transaktionsfrekvens

Mänskliga Faktorer Omvärldsfaktorer

Begränsad Rationalitet Osäkerhet/Komplexitet

Få potentiella parterOpportunism
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Till dessa kopplas tre olika transaktionslösningar (Williamson & Ouchi, 1981);

1. Marknadslösning
2. Hierarkisk lösning
3. Hybridlösning

Hybridlösningen kan till exempel karaktäriseras av att en neutral part går in
och formulerar kontraktet samt övervakar relationen. Med andra ord så
förekommer en viss hierarkisk styrning, genom till exempel kontrakt och
andra formella kontrollmekanismer, men inom ramen för detta verkar
parterna marknadsmässigt med varandra. Följaktligen kan hybridlösningen ses
som en blandning mellan de två extremformerna marknad och hierarki.
(Williamson, 1991)

”…the hybrid mode is characterized by semi-strong incentives, an intermediate degree of
adminastrive apparatus, displays semi-strong adaptions of both kinds, and a semi-
legalistic contrct law-regime. As compared with market and hierarchy, which are polar
opposites, the hybrid mode is located between the two of these…”

(Williamson, 1991 s. 281)

Transaktionsspecifika investeringar lyfts fram som den viktigaste och starkaste
förklarandedimensionen (Williamson, 1981; Williamson & Ouchi, 1981). Med
detta åsyftas inte hur stora investeringar som görs i samband med
transaktionen utan snarare huruvida de investeringar som görs endast är
användbara i den specifika transaktionen. Investeringar som kan användas i
andra transaktioner skapar inte vad Williamson (1981) kallar idiosynkratiska,
överkänsliga, transaktioner utan dylika transaktioner skapas när de
investeringarna som görs är unikt kopplade till transaktionen i fråga. När en
idiosynkratisk transaktion, en transaktion med höga transaktionsspecifika
investeringar, föreligger finns ett behov av att kontrollera att denna investering
förvaltas på ett som gynnar den part som gjort investeringen. Med anledning
av detta hanteras transaktionen i sin extremform genom en hierarkisk lösning.
Om en hybridlösning väljs för att hantera transaktionen kommer denna
relation i sin utformning präglas av långsiktighet då parterna genom
investeringarna bundit upp sig till varandra (Williamson, 1981; Williamson &
Ouchi, 1981; Douma & Schreuder, 1992). Relationen kommer ligga närmare
den hierarkiska transaktionslösningen än marknadslösningen.
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Hög osäkerhet och komplexitet leder, som tidigare nämnts, till samma
transaktionslösningar som höga transaktionsspecifika investeringar för med
sig. Med andra ord pekar dessa faktorer då mot att transaktionen skall
hanteras genom en hierarkisk lösning. (Williamson & Ouchi, 1981) Detta
betyder att relationer som genomsyras av hög osäkerhet och komplexitet
kräver kontrollfunktioner. Vilket innebär att marknadsrelationen inte blir den
adekvata transaktionslösningen.

För att en stor kontrollapparat skall vara lönsam att bygga upp kring en
transaktion krävs enligt transaktionskostnadsteorin även att
transaktionstätheten är hög. (Williamson & Ouchi, 1981; Douma &
Schreuder, 1992) För enkla transaktioner skall ej komplicerade system byggas
upp.

 “Since internal organizations requires the development of specialized governance
structure, the cost of which must be amortized across the transactions assigned to it, it is
rarely economical to organize occasional transactions internally.”

(Williamson & Ouchi, 1981 s. 352)

Detta betyder implicit att om organisationen inte frekvent skall gå in i
transaktionen så skall inte en byråkratisk transaktionslösning skapas, utan
marknadslösningen kan med fördel användas. Om transaktionen sker frekvent
kan de kostnader som hierarkiska lösningar ofrånkomligt för med sig täckas av
de positiva effekter varje genomförd transaktion ger. (Grandori, 2001)

Ouchi (1980) utvecklar transaktionskostnadsteorin och för in klanen som
ytterligare en transaktionslösning. Förmågan att mäta och utvärdera
prestationer samt graden av målkongruens förklarar vilken transaktionslösning
som bör väljas. När hög osäkerhet råder samt när formell kontroll och
styrning inte har förutsättningar att styra transaktionen, klarar inte
byråkaratiska hierarkilösningar av att hantera transaktionen utan
transaktionskostnaderna ökar. Klanen, som då är den adekvata
transaktionslösningen, kan beskrivas som en gemensam kultur där social
kontroll i form av gemensamma normer och värderingar, istället för formella
regleringar, ger ledning för handlande. Skälet till att parterna väljer att
interagera klanmässigt är att de vet att relationen på sikt är ekonomisk
fördelaktig.
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”Common values and beliefs provide the harmony of interests that erase the possibility of
opportunistic behaviour”

(Ouchi, 1980 s. 138)

Alvesson & Linkvist (1993) särskiljer olika typer av klaner då de menar att ett
klanmässigt beteende inte nödvändigtvis behöver grunda sig i ett positivt
ekonomiskt utbyte. De kallar den ovan beskrivna transaktionskostnadsklanen
för den ekonomiskt-kooperativa klanen. På grund av att parterna sluter upp
kring ett gemensamt mål i övertygelsen om att detta ger ett positivt utbyte
skapas förtroende. På så sätt minskar risken för opportunistiskt beteende och
suboptimering. Därmed minskar behovet av kontinuerlig kontroll och
utvärdering. Förtroende i klanen, i form av förväntan och tron att den andre
parten kommer agera efter det gemensamma intresset, blir därav ett substitut
till information.

Utöver den ekonomiskt-kooperativa klanen för även Alvesson & Lindkvist
(1993) fram den social-integrativa klanen. De menar att ett klanmässigt
samarbete kan uppstå till följd av ett socioemotionellt förhållande gentemot,
till exempel, den andra parten och samarbetet. De involverade känner en stor
tillhörighet och lojalitet till samarbetet och dessa känslor, som ofta grundar sig
i fungerande personrelationer, föranleder samarbetet.

”That people act as close team members is here an expression of successfully creating a
general feeling of solidarity and belongingness within the corporation through good
working conditions, social interaction, enjoyment activities, etc. In a clan of this type it is
rather the individuals need to belong, and communicate, than exchange calculation, which
are vital. Whether there exists a credible long serial memory or not is of minor
importance.”

(Alvesson & Lindkvist, 1993 s. 442)

Under förutsättning att interorganisatoriska relationer används för att hantera
transaktionen har van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) ur ett
transaktionskostnadsperspektiv klassificerat tre olika relationstyper:
marknadsrelationer, byråkratiska relationer samt förtroendebaserade
relationer. Med andra ord skildras vilka sätt transaktioner kan hanteras på, när
inte förutsättningar för en organisatorisk lösning föreligger. Denna
klassificering överensstämmer i mångt och mycket med den uppdelning av
transaktionslösningar som Ouchi (1980) gör när han för in klanlösningen även
om förklaringsvariablerna till lämplig transaktionslösning skiljer sig åt i vissa
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fall. Klanen kan då direkt jämföras med förtroenderelationen. På samma sätt
som i klanen ersätter målkongruens samt förtroende behovet att formell
styrning och kontroll.

Marknadsrelationer ingås när de transaktionsspecifika investeringarna är låga
samt prestationer och resultat går att mäta och utvärdera. Vidare förutsätter
marknadsrelationen att det finns många potentiella medparter, samt att
marknadspriset ger all nödvändig marknadsinformation. Byråkratiska
relationer förekommer när de transaktionsspecifika investeringarna är
medelhöga till höga, samt när prestationer och resultat går att mäta och
utvärdera på grund av den kontroll samt de regleringar som den byråkratiska
relationen innebär. Andra situationsfaktorer som leder till byråkratiska
relationer är att osäkerheten kring transaktionen är medelhög, att parterna har
en medelhög riskdelandeattityd samt att asymmetrier i makt och
förhandlingsstyrka existerar mellan parterna. När en jämlik makt- och
förhandlingsstyrka samt hög grad av riskdelande präglar parternas relation
väljs en förtroenderelation. I övrigt utmärks transaktionsmiljön av liknande
faktorer som antyder att en intraorganisatorisk lösning bör väljas, det vill säga
hög osäkerhet samt stora transaktionsspecifika investeringar.
Förtroenderelationen kan därför sägas vara den interorganisatoriska
hybridlösning som ligger närmast den intraorganisatoriska lösningen. (van der
Meer-Kooistra & Vosselman, 2000)

Både klanen (Ouchi, 1980; Alvesson & Lindkvist, 1993) och
förtroenderelationen (van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000) ställer höga
förtroendekrav på de inblandade parterna. Förtroende är dock ett diffust
begrepp varför det är nödvändigt att mer precist beskriva vad vi menar med
detta.

”X trusts Y to the extent that X chooses to cooperate with Y on a basis of subjective
probability that Y will choose not to employ opportunities for defection that X considers
damaging, even if it is in the interest of Y to do so. The trustworthiness of Y depends on
Y’s propensity to employ those opportunities”

(Nooteboom & Berger, 1997 s. 315)

Förtroende kan, som citatet visar, ses som det som framkallar motsatsen till
opportunism, det vill säga altruistiskt beteende. Detta betyder att förtroende är
det som hindrar människor att agera opportunistiskt. Vi menar att förtroende



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

46

existerar i såväl byråkratiska relationer, där förtroendet baseras på kontrakten,
som i rena företroende/klanrelationer. Ett dylik syn på förtroende har även
Sako (1992).

 “For economists, but for the existence of imperfect information, bounded rationality, risk
and uncertainty, trust would have no function to fulfil in economic transactions. This is
because trust between trading partners has a role in increasing the predictability of
mutual behaviour through the honouring of commitments made, while facilitates dealing
unforeseen contingencies in a mutually acceptable manner. Thus trust economises on the
cost of transactions, monitoring and insurance. None of these would have to be incurred if
there were perfect information and foresight.”

(Sako, 1992 s. 37)

Av detta följer att marknadsrelationen inte har något behov av förtroende.
Sako (1992) delar in förtroende i tre olika kategorier: kontraktsförtroende,
kompetensförtroende samt goodwillförtroende. Kontraktsförtroende grundar
sig på en uppfattning om att andre parten håller ingånget avtal och är därmed
innefattas denna förtroendeform i den byråkratiska relationen. Förtroendet
upprätthålls i detta fall genom att parterna följer det avtalade samt av
rättsföljderna som uppkommer till följd av kontraktsbrott. Genom att följa
avtalet upprätthåller även parterna sitt moraliska värde.

Den andra formen av förtroende, kompetensförtroende, innebär att den andre
parten anses och uppfattas kompetent att genomföra sina uppgifter.
Kompetensförtroende gör sig gällande i såväl byråkratiska relationer som
förtroenderelationer/klanmässiga relationer. Goodwillförtroende betyder att
parterna vill utföra, och utför mer, än vad som formellt krävs av dem. Denna
typ av förtroende utvecklas om parterna har gemensamma mål, normer och
värderingar. Ofta tar det relativt lång tid av integration innan ett dylikt
förtroende kan uppstå i en relation. Det är därför möjligt att det i en relation
som från början baserats på kontraktsförtroende efter en tid utvecklas ett
goodwillförtroende. Av ovanstående följer att förtroenderelationen även i hög
utsträckning baseras på goodwillförtroende. (Sako, 1992; van der Meer-
Kooistra & Vosselman, 2000) Enligt detta synsätt kan kontraktsbaserat
förtroende kombineras med klanbaserat förtroende. En dylik syn på
förtroende har även Seal et al (1999) som menar att de två olika typerna av
förtroende fungerar som komplement till varandra.
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4.5.3 Relationsstyrningens effekter på lärande och
kunskapsspridning

Styrningen i de tre olika relationsformerna skiljer sig väsentligt åt vilket får
konsekvenser för lärandet och kunskapsspridningen i relationen. De olika
styrformerna existerar såväl i relationer mellan organisationer som i relationer
inom organisationer (Ouchi, 1980).

Marknadsstyrning karaktäriseras av att marknadspriset ger all nödvändig
information. Detta betyder att marknaden styr relationen. Marknadsstyrning
kan även förekomma i intraorganisatoriska relationer. Det behöver med andra
ord inte vara en marknadsrelation i dess rätta bemärkelse, det vill säga en
interorganisatorisk marknadsrelation, utan det räcker att relationen kan
beskrivas som affärs- eller marknadsmässig. (Lindkvist, 1994; Lindkvist, 2001;
Ouchi, 1980; van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000)

I marknadsstyrda relationer arbetar parterna på distans från varandra då
marknaden som styrinstrumentet skapar relationer där parterna kan verka
autonomt, utan ömsesidig kontroll och social interaktion (Lindkvist &
Brandes, 1997). Lärandet hos parterna kommer därmed vara oberoende av
medpartens kunskapsbas. Således kommer lärande ske utifrån den egna
kunskapsbasen. Autonomin skapar utrymme åt reflektionen och kreativiteten
och stödjer på så sätt den innovativa processen (Nonaka & Takeuchi, 1995).

Lärande i interorganisatoriska och intraorganisatoriska relationer kan delas in i
två typer. Den första lärandetypen uppstår när parterna fördjupar sig i den
gemensamma kunskapsbasen. Denna lärandetyp väljer vi att kalla
gränssnittslärande. Vid sidan av denna lärandetyp kan även parterna lära sig
utifrån den egna kunskapsbasen, det vill säga den medpartsoberoende
kunskapsbasen. Den andra lärtypen kallar vi egenlärande.
Marknadsstyrningen skapar sålunda förutsättningar för egenlärande då
parterna är löst kopplade till varandra och den gemensamma kunskapsbasen.

Som påpekats av Mowery et al (1996) är marknadsstyrning ej en adekvat
styrform när det kommer till kunskapsspridning då kunskap ofta är av tyst
karaktär och dessutom svår att prissätta. Därför utformas relationer,
interorganisatoriska såväl som intraorganisatoriska, sällan som
marknadsrelationer med marknadsstyrning när det är kunskapstransferering
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mellan parterna som eftersträvas i relationen. Av detta följer att kunskap blir
svår att sprida i marknadsstyrda relationer.

Byråkratisk styrning av relationer karaktäriseras av formell styrning genom
regler, kontrakt, standards samt kontroll av det formellt bestämda. (Ouchi,
1980; Lindkvist, 1994; van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000) Ju mer
formaliserad relationen blir desto mer lika blir parterna varandra. Detta
innebär att parternas handlingsutrymme inskränks. Kunskapsbaserna bli
således överlappande på grund av den byråkratiska styrningen. En direkt
konsekvens av detta är att lärandet inte i lika hög utsträckning som i
marknadsstyrningen kommer att präglas av egenlärande. Gränssnittslärande,
det vill säga lärande i kunskapsbasernas överlappning, kommer istället få
större utrymme.

Den byråkratiska styrformen kan kopplas ihop med tre av de fyra
grundläggande kunskapsintegrerande mekanismer som Grant (1996) för fram:
regler och direktiv, sekventiering samt rutiner. Dessa kan i sin tur kopplas till
explicit kunskap och spridningen av denna kunskapstyp. (Nonaka & Takeuchi,
1995). Formaliseringen för med sig att överföring av explicit kunskap
underlättas.

”Explicit or ‘codified’ knowledge, on the other hand, refers to knowledge that is
transmittable in formal, systematic language”

(Nonaka & Takeuchi, 1995 s. 59)

”The top-down model is suited for dealing with explicit knowledge. But in controlling
creation from the top, it neglects the development of tacit knowledge that can take place
on the front line of an organization”

(Nonaka & Takeuchi, 1995 s. 126)

Detta bekräftas också av Grant (1996) när den fjärde integrationsmekanismen,
problemlösning och beslutsfattande i grupp, beskrivs.

”Reliance upon high-interaction, nonstandardized coordination mechanisms increases
with task complexity and task uncertainty. Hutchins (1991) documents the switch from
routine-mode to group problem-solving mode in a crisis. The main contribution of the
knowledge-based view to this discussion is recognition of the high costs of consensus
decision making given the difficulties of communicating tacit knowledge”

(Grant, 1996 s. 115)
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Grant (1996) menar att de tre integrationsmekanismerna fungerar då explicit
kunskap skall integreras. Men när tyst kunskap skall integreras räcker inte de
byråkratiska styrinstrumenten till. Av detta följer att den byråkratiska
relationsstyrningen lämpar sig för spridning av explicit kunskap och att
lärandet kommer att präglas av en mix av gränssnittslärande och egenlärande.

Förtroende/klan -styrning innebär att relationerna präglas av parternas strävan
mot gemensamma mål vilket skapar ett ömsesidigt förtroende. Klanstyrningen
för med sig att en gemensam kultur som ger ledning för handling skapas. Det
är denna kultur som styr relationen. Konsekvensen bli att parterna likriktas
och att deras autonomi i princip försvinner då en dylik relation kräver tätt
samarbete (Lindkvist & Brandes 1997). Den gemensamma kunskapsbasen blir
stor. Vad gäller lärande blir därmed följden att lärandet kommer att bestå av
gränssnittslärande, lärande i kunskapsbasernas överlappning.

Den mekanism för kunskapsintegrering (Grant, 1996) som blir aktuell i detta
fall är problemlösning och beslutsfattande i grupp då denna
integrationsmekanism är den enda som innefattar den sociala interaktion som
sägs prägla förtroende/klanstyrningen. Även Nonaka & Takeuchi (1995)
menar att styrformer som medför social interaktion främjar överföring av tyst
kunskap.

4.5.4 Sammanfattning
I detta kapitel har relationsstyrningens effekter på lärande och
kunskapsspridning utretts ur ett teoretiskt perspektiv. Byråkratisk styrning
främjar spridning av explicit kunskap medan förtroende/klanstyrning främjar
spridning av tyst kunskap. Marknadsstyrning skapar förutsättningar för
egenlärande medan förtroende/klanstyrning skapar förutsättningar för
gränssnittslärande. Sambanden illustreras i figuren nedan.

Marknadsstyrning Byråkratisk styrning Förtroende/Klan
styrning

Lärande Egenlärande Egenlärande/
Gränssnittslärande

Gränssnittslärande

Kunskapstyp - Explicit kunskap Tyst kunskap
Figur 12: Relationsstyrningens effekter på lärande och kunskapsspridning
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5 EMPIRI

I detta kapitel ämnar vi beskriva den empiriska bas som vi
insamlat under intervjuer på företagen BT Products och Sapa.
Vidare ger vi även en kort företagspresentation, i syfte att tydliggöra
den kontext som empirin är hämtad ur.

5.1 Sapa
Sapa är en av norra Europas största aktörer inom aluminiumprofiler.
Aluminiumprofilerna utgör den markant största delen av verksamheten.
Företaget grundades 1963 i Vetlanda. Sapas affärsidé är som följer:

”Sapas affärsidé är att erbjuda marknaden förädlade profiler och värmeväxlarband i
aluminium – där samarbetet med såväl kunder som leverantörer ska vara lönsamt för
samtliga parter. Leveranserna sker från moderna och rationella anläggningar med hög
kostnadseffektivitet.”

(Årsredovisning Sapa, 2001)

Sapa har total drygt 6700 anställda, varav ca 3500 i Sverige. I Sverige är Sapa
lokaliserat i Vetlanda där de har sitt huvudkontor. Utöver detta är de även
verksamma i bland annat Finspång, Stockholm, Göteborg och Robertsfors.
Omsättningen var år 2001 ca 12 miljarder svenska kronor.

Aluminiumprofiler är skräddarsydda lösningar där aluminium används, istället
för primärt järn, i konstruktionen. Anledningen till att använda aluminium är
att materialet är lättare än järn samt att det finns möjligheter att skapa
helhetslösningar i materialet. Typiska kunder är transportindustrin som står
för 37 % av försäljningen och elektronikindustrin som står för 6 %. Sapa
arbetar främst med skräddarsydda kundlösningar, där Sapa tillsammans med
kund utvecklar en produkt som sedan Sapa tillverkar.

Den europeiska marknaden är den i dagsläget primära målgruppen för Sapas
produkter. De tre enskilt största marknaderna är Sverige, Frankrike och
Storbritannien. Sapa försöker att särskilja sig på marknaden genom att
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utveckla nära samarbeten med kunderna där de tillsammans tar fram en unik
produkt som är specifikt anpassad för kunden. Genom denna strategi har de
positionerat sig, inte som den leverantör som alltid är billigaste, utan som den
leverantör som kan erbjuda värde genom samarbete och gemensam
produktutveckling.

5.1.1 Organisationsstruktur

Säljteam – organisering genom tvärfunktionella team
För att kunna sälja sina aluminiumprofiler har Sapa organiserat sig med ett
antal säljteam. Dessa kan vara geografiskt orienterade, alternativt organiserade
efter en viss typ av kunder. I Sverige befinner sig majoriteten av säljteamen i
Vetlanda. Men det finns även säljteam i Stockholm, Göteborg och
Robertsfors.

I säljteamen ingår det en säljare, en innesäljare och en säljtekniker.
Säljteknikertjänsten kan dock delas av vissa team. Säljteamen ligger alla
organisatoriskt inom Sapas säljavdelningen. Teamen sitter tillsammans i ett
kontorslandskap där de har möjlighet att inte bara interagera med det egna
teamet, utan även med övriga team.

Utöver detta finns även funktionen teknisk service. Denna avdelning är
fristående från säljavdelningen. Dess funktion är att utveckla nya
kundlösningar. Nedan illustreras gränssnittet mot kund.

Figur 13: Organiseringen av Sapas säljteam

Säljare

Innesäljare Säljtekniker

Teknisk
Service

KUND

Säljavdelning
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Funktionerna i säljteamen – vem gör vad och hur
Säljaren är den som har huvudansvaret i säljteamen. Så här beskriver säljaren
sin roll, med avseende på ansvar inom teamet.

”Jag är inte chef men ändå ansvarig kan man säga, teamleader eller vad man skall
kalla det.”

(Säljare)

Utöver det interna ansvaret, så har även säljaren det kommersiella ansvaret i
kundrelationerna. Detta ansvar innefattar att sluta avtal etc. Det tekniska
ansvaret ligger ej på säljaren. Det ligger istället på säljteknikern, som även är
den som bestämmer huruvida teknisk service bör utnyttjas eller inte. Så här
beskriver säljaren sitt tekniska kunnande.

”Jag är ingen tekniker i botten. Jag är i stort sett omöjlig på det. Men om man lär sig
lite... Jag kan ifrågasätta saker men jag har inget jättebehov av att förstå allting.”

(Säljare)

Även om de är organiserade i team så har även säljarna som grupp viss
interaktion. Detta sker dels genom förutbestämda möten, men även till följd
av arbetsplatsutformningen. Kontorslandskapet möjliggör för daglig
interaktion mellan säljarna.

Säljaren är positiv till organiseringen i team. Så här beskriver säljaren de
positiva effekter som följt av den teamorganisation som Sapa använder sig av.

”Jag tycker det är positivt att jobba i team om man säger så. Ensamvarg är inte
enklaste att vara utan man behöver stöttning även när man är ute och reser också. Så
det finns folk som tar det, det skall ju inte gå via säljarna allting.”

(Säljare)

Innesäljarens roll är primärt att ansvara för orderinflödet, materialupplägg och
leveransbevakningen etc. Tjänsten är primärt intern, vilket gör att antalet
kundbesök är färre för innesäljaren än det är för säljaren och säljtekniker.
Arbetet är dock fortfarande tätt knutet till teamet och även om resorna är få
så är antalet kontakter med kund många i form av exempelvis email och
telefonsamtal. Innesäljaren ser fördelar med att arbeta i team då hon på ett lätt
sätt kan ha kontroll över vad som sker och händer med kunderna genom den
täta kontakten med säljaren och säljteknikern.
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Innesäljarna har även forum där de tillsammans utbyter erfarenheter. Formellt
har de innesäljarmöten som genomförs varje halvår. Utöver detta så finns det
även ett stort utrymme för informella kontakter i och med att innesäljarna ofta
möts till följd av arbetsplatsens utformning. Vidare har även innesäljarna
organiserat sig på ett sådant sätt så att de kan verka som backup för varandra
ifall av sjukdom eller dylikt.

”Ja, det fungerar och sen har vi gjort upp så faktiskt oss innesäljare emellan, för det är
ju så att säljaren och teknikern kan inte alltid registrera ordern, det är väl för simpelt
för dem. Men då har vi gjort så att vi har backup på våra stora kunder. Där vi gjort
upp med våran avdelningschef och mellan oss innesäljare. Så att mina största kunder de
har jag backup på. Då har jag ett par tjejer som hjälper mig om jag skulle vara sjuk och
tvärtom. Jag är också backup då förstås för några kunder och innesäljare på andra
områden då.”

(Innesäljare)

Säljteknikerns roll är att hantera kundernas tekniska förfrågningar. Till skillnad
från teknisk service, som utvecklar nya produkter, vidareutvecklar
säljteknikerna befintliga kundlösningar.

”Jag jobbar då som säljtekniker och det huvudsakliga jag sysslar med det är förädling av
aluminiumprofiler. Bearbetning, konstruktionsproblem och sådant.”

(Säljtekniker)

Säljteknikerns roll är därför att hantera de delar av kundkontakten som inte
säljaren kan ta hand om. Arbetsuppgifterna går ofta ut på att träffa kunder och
tillsammans med dem komma fram till lösningar som Sapa kan erbjuda. Fokus
ligger på konstruktion och bearbetning av befintliga produkter.

”Du måste ha den kompetensen, om en kund vill ha en bearbetning då måste det finnas
en kontakt för säljaren kanske inte kan det. Många säljare har kanske inte en teknisk
kompetens. Många har gått tekniskt men vissa har inte gjort det för de är gamla.”

(Säljtekniker)

Säljteknikerna är ofta knutna till mer än bara ett team. Detta eftersom ett team
inte alltid kan skapa arbetsuppgifter till en full tjänst. Säljaren beskriver den
nuvarande situationen där säljteknikerna ingår i säljteamen så här.
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”Jag tycker det är mest positivt. Innan hade vi inte den här teknikerbiten med. Vi var
kanske tre säljare på en tekniker och då blev det nära på att den som skrek mest fick
sina svar först och det är ju lite galet.”

(Säljare)

I det dagliga arbetet finns det inte bara ett utbyte inom det egna teamet, utan
även bland säljteknikerna som grupp.

”Vi konfererar mycket. Om jag får en grej och tänker: vad skall göra med den här? Då
kan jag gå till någon annan och fråga hur hade du gjort och sådana grejer. Det är inte
ofta man har den bästa idén, det är ju så. Om man känner sig lite osäker kan man
fråga.”

(Säljtekniker)

Förmågan att fungera som backup är dock inte utbredd bland säljteknikerna.
Det har varit diskussion om att skapa ett system där detta skall kunna fungera
på ett motsvarande sätt som för innesäljarna. Idag finns dock inget
backupsystem vilket skapat en situation där det inte är naturligt att ta över
varandras arbetsuppgifter bland säljteknikerna.

I de fall då den kompetens som finns hos teamet inte räcker för att möta
kundens krav tar teknisk service över kontakten med kund. Så här beskriver
säljteknikern sin syn på teknisk service som funktion.

”Det är jag som går upp till dem om jag har en profil som skall bearbetas. Jag behöver
kanske en bearbetningsritning eller hjälp att konstruera, så att det blir så bra som
möjligt för kunden. Det blir aldrig konflikt liksom utåt så, utan vi hjälper varandra.
De hjälper mig och komma på en bra grej, hålla ner kostnader och allt sånt.”

(Säljtekniker)

De fungerar därför som ett stöd till säljteamen och involveras i relationen
gentemot kund, först då säljteamet anser så. Det finns dock vissa större
kunder som alltid involverar teknisk service som funktion, varför kontakterna
inte alltid går över säljteamet till teknisk service.

”Om man tar teknisk service så har jag vissa kunder som egentligen lever på teknisk
service i alla sammanhang att de alltid har ett utvecklingssamarbete med teknisk
service.”

(Säljare)
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Det kommersiella ansvaret ligger ej på teknisk service utan på säljteamet.
Säljteamen hanterar gemensamt den kommersiella delen av kundkontakten
medan teknisk service funktion enbart handlar om konstruktionen av
produkter. Teknisk services roll blir därför att utveckla nya produkter medan
säljteknikernas roll mer handlar om att vidareutveckla och bearbeta befintliga
produkter. Angående eventuell konflikt mellan teknisk services vilja att
konstruera en bra produkt och säljteamets vilja att sälja en billig produkt
uttrycker utvecklingsteknikern sig så här.

”Prisdiskussionen och prisfrågorna får tas mellan sälj och kund. Men målet det är ju
att uppnå i all vårt konstruktionsarbete en så bra konstruktion som möjligt men till
rätt pris. Priset det är fokus hela tiden alltså. Det anser vi att vi har och det stämmer
nog rätt väl in på säljsidan. Det går inte att sälja in en bra teknik om den inte liksom
inte går att ut få på marknaden, det går inte.”

(Utvecklingstekniker)

Detta hävdar han vidare är en direkt följd av att aluminiums styrka är att
materialet är lätt och går att skräddarsy på ett sätt som inte går att göra med
exempelvis järn. Vidare är den konstruktionskultur som råder fokuserad på att
göra ”lätta” lösningar, vilket rimmar med säljteamets ambition att få en billig
produkt.

”Jag tror vi är ganska säljorienterade, konstruktörerna.”
(Utvecklingstekniker)

Interaktionen med säljteamet sker endast på temporär basis då säljteamet har
ett problem som måste lösas. Vidare har de inte heller en daglig interaktion då
de sitter i olika byggnader, vilket hämmar den informella kontakten. Vare sig
säljteamet eller teknisk service hävdar dock att det finns något motstånd mot
att kontakta den andra parten. Båda sidor beskriver relationen som
problemfri.

5.1.2 Styrning

Utan Sapa – inget arbete
Sapa är ett relativt stort företag i en liten stad. De anställda på Sapa identifierar
sig med företaget, gläds när det går bra för företaget och oroar sig när det går
dåligt. Denna företagsidentifiering har framgått klart vid samtliga intervjuer
och samtal som vi genomfört. Ofta beskriver respondenten hur de ”känner
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för företaget” och att denna känsla inte bara har sin förklaring i att de är
anställda i företaget. De menar att om Sapa faller så faller hela Vetlanda.

”Vetlanda är en ganska liten stad och många jobbar här. Det gör man ju. Man
intresserar sig väldigt och vill att det ska gå bra.”

(Innesäljare)

Respondenterna på Sapa ger intrycket av att ligga mycket nära de andra
avdelningarna på företaget och företaget som helhet. En reservation mot att
ovanstående gäller samtliga anställda på Sapa kan dock vara på sin plats.
Samtliga vi har intervjuat på Sapa arbetar nära kund. Anledningen till att de
identifierar sig så starkt med Sapa kan vara att de i sina yrkesroller säljer Sapa
och att de därför känner sig direkt delaktiga i Sapas resultatet. En sådan
förklaring förs även fram av en av respondenterna.

”Jag tror att det är olika på grund av var du jobbar i företaget tyvärr. För att vi på sälj
får ganska mycket information. Vi får ju allt och då får du en helt annan bild av saker
och ting. Men produktion, vissa av de står där ute gör sina grejer, sedan går de hem. De
får för dålig information överhuvudtaget och de känner inte samma ansvar för Sapa.
Alla har ju ett ansvar allt från längst ner till längst upp. Jag har jobbat även där ute.
Jag knackade profiler en gång och då kanske man inte brydde sig, men nu när man
jobbar här då tänker man att det är jävligt viktigt. Det är väldigt viktigt avdelning den
med. Det måste information om hur vi ligger till så de kan känna den här delaktigheten
i Sapa.”

(Säljtekniker)

I säljteamen – målstyrning och uppskattad närhet
Teamens arbete präglas starkt av att de sitter som de gör. Säljaren, innesäljaren
och säljteknikern hjälps åt att lösa problem och går in i varandras roller
tämligen frekvent. Det senare sker främst på grund av att säljaren och
säljteknikerna ofta är ute på kundbesök. När fördelarna med överlappningen
diskuteras framhävs ofta konsekvenserna för kund.
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”Som jag ser det så tycker jag det är väldigt bra. Fördelaktigt för kunden framförallt,
om de skall ha tag på någon, för det är alltid någon på plats. Det blir ju mycket resor,
kanske inte för innesäljare så mycket utan säljaren och säljteknikern är de som reser
mest. Så det är bra att man alltid har någon backup. Det är mycket tror jag de har
tänkt från högre ort också att man naturligtvis skall serva kunden så bra som möjligt
för det är väldigt viktigt idag. Det är inte bara pris, visst det är mycket, men framförallt
service, att man kompletterar varandra. Så man jobbar kanske liksom i cirklar, som
jag, jobbar på lite olika områden för att verkligen kunna lära sig lite av alla. Jag har
mitt huvudområde, manufaktur, men sen måste jag kunna lite om innesäljaren är borta
så man kan svara på frågor, kolla leverans om en kund ringer. Det är därför, så man
alltid kan ha en backup. Så jag tycker det väldigt positivt.”

(Säljtekniker)

Alla tre anser att det är den sociala atmosfären i kombination med den
gemensamma strävan mot de uppsatta målen som gör att samarbetet fungerar
så bra. Ofta berättar säljaren, innesäljaren och säljteknikern hur mycket de
uppskattar det sociala på avdelningen i allmänhet, och i teamet i synnerhet.
Men trots att den sociala samvaron är stark så anser ändå
säljteamsmedlemmarna att de gemensamma målen i hög utsträckning bidrar
till att skapa ett välfungerande samarbete.

”Ja, vad skall jag säga. Jag tycker att det är trevligt att jobba så. Man lär ju sig mycket
mer djupgående om kunderna på det viset. Vi har ju mål, vi strävar också åt samma
håll, vi har ju våra mål per kund. Till exempel att vi skall bli 100 %-ig leverantör hos
någon kund eller ta mer bearbetning hos någon kund…”

(Innesäljare)

”Ja, vi jobbar ju mot samma mål. Visst, vi har våra konflikter som man skall ha. För
jag menar ett förtroende det måste man ju ha att man litar på att alla gör sitt bästa.”

(Säljare)

Mellan säljteamen – unika arbetssätt och vänskapsband
Säljarna, innesäljarna samt säljteknikerna har, både var för sig och tillsammans,
möten där det diskuteras allmängiltiga händelser samt, i viss mån, även vissa
säljteamsspecifika händelser som anses vara av vikt att förmedla. Kontakten
mellan personerna med motsvarande funktion är väldigt tät och domineras
framförallt av informella sammankomster där det inte endast diskuteras
arbete. De andra säljarna, innesäljarna och säljteknikerna beskrivs som
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kompisar snarare än kollegor. Att relationen mellan de med samma befattning
är så intim anses ej bero på att ansvarsområdena är överlappande då de ofta
har skilda kundtyper både geografiskt, branschmässigt och storleksmässigt.
Utöver detta skiljer sig även det individuella arbetssättet, vilket ses som
positivt.

”Jag tror inte det finns något unikum. Att säga så här skall alla jobba, det går inte.
Det kan jag inte tänka mig för vi är olika vi människor. Jag tror inte man kan få in
oss i samma mall.”

(Säljare)

”Vi är som en egen liten grupp, vi jobbar inte med de andra på det sättet. Vi har ju
vårat. Jag bryr mig egentligen inte om vad de andra gör. Vi är som ett eget litet företag i
företaget. Vi jobbar ju med våra kunder och de jobbar med sina. De finns inte, att jag
vill att de skall jobba som jag gör. Jag menar, tycker de att de jobbar på ett bra sätt låt
dem göra det då bara det fungerar. Det är ju det som är A och O i det hela, att det
fungerar. Men sen har vi ju vissa linjer vi måste jobba efter du kan inte göra på ett helt
annorlunda sätt, så gör man inte. Snarlika är ju alla team men det kan skilja sig lite.
Men, det bryr jag mig inte om”

(Säljtekniker)

Av det formella så är det främst närheten, det vill säga det öppna
kontorslandskapet i kombination med att avdelningen sett till antalet personer
är relativt liten, som förs fram som förklaring till öppna och intima klimatet
säljteamen emellan. Det är lätt att ta kontakt med andra säljare, innesäljare
samt säljtekniker och det korta avståndet leder ofrånkomligen till att de pratar
mycket med varandra. Men vad som återkommande poängteras som orsaken
till de nära arbetsrelationerna är de rent sociala relationerna.

”Det är ju en naturlig del i det. Jag menar, tre av säljarna. Vi är jämngamla och har
gått i skolan tillsammans så vi känner varandra. Det är väldigt högt i tak.”

(Säljare)

Säljaren menar dock att de formella säljarmötena fyller ett tomrum och hjälper
till att föra samman säljarna och då inte på det socialt planet utan istället på ett
yrkesmässigt plan. Han menar dock att denna samverkan inte är tillräcklig
idag. Konkret information sprids inte i tillräcklig hög utsträckning mellan
säljarna. Viss informationsspridning borde struktureras då viss information
inte kommer fram genom de sociala, informella, kontakterna.



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

60

”Jag tror att det är viktigt i sådana fall att vi vid våra säljmöten i första hand
informerar hur vi har gjort i vissa affärer både positivt och negativt och vilket gensvar
man fått på det man har gjort.”

(Säljare)

Även innesäljaren för fram en liknande önskan. Formella möten med de andra
innesäljarna sker endast en gång varje halvår. I övrigt får de förlita sig på den
informella kontakten.

”Dels på våran avdelning men det blir ju lite mer spontant alltså det är inget att vi har
speciella möten just för det. Men däremot så har vi faktiskt innesäljarmöten en gång
varje halvår, för vi har ju innesäljare i Göteborg och Stockholm och så vidare också.
Och då har vi ju mer erfarenhetsutbyte. Att vi kanske åker till medleverantörer och
tittar och sådär på de mötena då. Det blir lite mer struktur.”

(Innesäljare)

Behovet av mer formell och strukturerad sammanföring delas inte av
säljteknikern. Han menar att den matnyttiga informationen inte sprids på de
formella mötena. Den dagliga informella kontakten är överlägsen i det
sammanhanget.

”Den dagliga kontakten är det. Jag tycker det. Det kommer alltid att bli liksom…
man kan aldrig strukturera det då… nej, jag tycker det dagliga.”

(Säljtekniker)

Mellan utvecklingstekniker – fascination och högt i tak
Likt relationerna på säljavdelningen är relationerna mellan
utvecklingsteknikerna på teknisk service täta. Kontakten är informell och
väldigt intensiv. Det talas mycket om gruppen och deras prestation.
Utvecklingsteknikerna känner en stolthet över att tillhöra avdelningen teknisk
service.
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”Vi har ganska högt i tak och snackar med varandra och kritiserar varandra på rätt
sätt. Man kan gå in och säga varför gjorde du så för och inte så… det är lätt. Ja, jag
tycker det fungerar bra. Vi är väl alla olika personer så att det finns lite störningar
ibland. Det är ingen som sitter och klämmer på olika lösningar utan man är helt villig
att dela med sig hela tiden av sitt kunnande. […] Vi är ju ett gäng som skall skapa
det här, att göra Sapa bra och alla är delaktiga. Det är ingen ’one man show’. Du kan
liksom inte bara som en man göra hela jobbet och lyckas. Utan du måste ha med dig
och du måste tillfråga och du måste faktiskt vara rätt bekant med många eller kunna
prata med rätt många personer på bra sätt för att få till den här bra lösningen eller bra
offerten.”

(Utvecklingstekniker)

Själva arbetsuppgiften ligger utvecklingsteknikerna varmt om hjärtat och de
känner en stor tillfredsställelse över att få utöva sitt yrke.

”Jag tror att punkt ett är att vi som sitter här vi är rätt fascinerade av att sitta och göra
lösningar och vi tycker det är roligt att jobba fram de här lösningarna. Sen har jag lite
svårt att säga om det är Sapa. Det kan också vara materialet som gör att det är väldigt
intressant att jobba med det här. Jag menar, du jobbar inte med en plaststång eller stål
som du måste hämta i standardformat. Att det är fantasin egentligen som sätter
gränserna för materialet tror jag påverkar en del.”

(Utvecklingstekniker)

Mellan säljteam och teknisk service – ömsesidig respekt och yrkesmässig
integritet

Trots att både säljteamen och utvecklingsteknikerna arbetar mycket med kund
har de sinsemellan inte särskilt mycket kontakt. De har inga gemensamma
formella mål utan hörs av då och då för att informera varandra vad de arbetar
med för tillfället, det vill säga med vilken kund och med vad. Från säljteamens
sida är det praktiskt taget bara säljaren och säljteknikern som har kontakt med
teknisk service. Innesäljaren informeras via dessa. Vid etablerade
kundrelationer kontaktar kunden teknisk service direkt utan att gå via
säljavdelningen även fast det är formellt bestämt att kund skall gå via
säljavdelningen. Båda avdelningarna verkar tämligen nöjda med att relationen
ser ut som den gör. De känner inget större behov att ha mer kontakt med
varandra än vad som sker i nuläget.
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”Om man tar teknisk service så har jag vissa kunder som egentligen lever på teknisk
service i det sammanhang att de alltid har ett utvecklingssamarbete med teknisk service.
Där är det en direktkontakt men annars är det normala att vi går via våra tekniker.
Så när det kommer nya produkter så går dem via teknikerna så driver de frågorna med
teknisk service. Men vissa stora, det råkar faktiskt vara mina tre största, de har
direktkontakt in på teknisk service. De går ibland förbi mig till och med. De får
informationen, det är inget fel i det.”

(Säljare)

Från teknisk service finns en vilja att säljteamen inte skall inkräkta på deras
ansvarsområde. Det gillas ej när säljsidan arbetar med sådant som de anser att
teknisk service kan sköta bättre.

”Det är ju i och för sig en strävan i vårt jobb, gentemot säljsidan och internt här, att om
vi skall vara med vill vi gärna vara med i så tidigt skede att det inte är massa saker
fastlåsta. Då är det svårt att påverka vissa saker.”

(Utvecklingstekniker)

Även om det i vissa fall sker att säljteknikern påbörjar teknisk service arbete så
arbetar de sällan ihop. När teknisk service tar över arbetet går säljteknikern
tillbaka till andra arbetsuppgifter. Den enda inom säljteamet som har tämligen
frekvent kontakt med teknisk service är säljteknikern då han lämnar över
arbeten. Ibland går även säljteknikern ner till för att ställa frågor rörande sitt
arbete. Detta sker dock alltid på eget initiativ.

Mellan Sapa och kund – kontroll, långsiktighet och organisationsgränser
som suddas ut

Både säljteamen och utvecklingsteknikerna strävar efter att skapa nära
relationer med kunderna. Helst vill Sapa arbeta på djupet med alla kunder men
i dagsläget kan det endast skapas djupa relationer med de riktigt stora
kunderna. Vikten av att lära känna kunden betonas och detta ses som något
som generellt präglar Sapas arbete mot kund.

”Sapa har alltid varit duktiga på det här med relationer. Det är sedan Hedenhös
egentligen att man bjudit på sig själva och det liksom kommer… det är en liten Sapa-
anda liksom.”

(Säljare)

För att skapa, vad respondenterna kallar, goda kundrelationer krävs det i
första hand att Sapa sköter sina åtagande. Med de stora kunderna har
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säljteamet kvartalsvisa möten där mål för det operativa arbetet fastställs och
omformuleras. Att dessa mål uppfylls anses bygga upp den grund som
kundrelationen måste vila på, ett nödvändigt delmål i arbetet mot att skapa en
tillfredsställande relation till kunden. Det operativa arbetet måste fungera för
att kunden skall öppna sina dörrar. Leveranserna måste till exempel komma i
tid. Men detta skapar inte en god kundrelation i sig, utan det är snarare ett
krav för att en god relation skall kunna skapas.

”En bra relation är att det klaffar överhuvudtaget med en kund. Det är väldigt viktigt
att få det här förtroendet. För det märker man fungerar det inte… visst vi kan vara bra
sådär. Det är inte bara personkemin utan det måste vara detaljerna och allting
egentligen som gör att du får ett förtroende hos en kund.”

(Säljtekniker)

Att ett välfungerande operativt arbete inte räcker för att skapa goda
kundrelationer poängteras återkommande. Det krävs även att en social
relation skapas med kunden. Säljteamen på Sapa ser till exempel det som en
väldig fördel om de kan träffa kunden personligen med jämna mellanrum. Vid
dessa tillfällen bör inte endast den affärsmässiga relationen diskuteras. En god
relation till en kund skapas nämligen inte bara när arbete genomförs och
diskuteras. Det är minst lika viktigt är att lära känna kundkontakterna
personligen. Utvecklingsteknikerna behöver inte arbeta lika hårt för att skapa
en nära kontakt med kunden, utan det kommer mer eller mindre av sig självt
genom att de arbetar väldigt intimt med kund under utvecklingsarbetet.

”Man skall bli lite… inte direkt kompis men lite ’tjenis’ med varandra. Det är väldigt
viktigt att få den här… det blir mycket lättare att diskutera. Känner du inte varandra
när man skall diskutera priser och grejer då är det svårt. Så det är väldigt viktigt att
åka ner till kunden och träffa honom för att få en viss relation med honom.
Telefonsamtal, javisst det går, men du får inte den här relationen med han. Då har du
mycket svårare att komma in hos en kund tror jag.”

(Säljtekniker)

Att säljteamet/utvecklingsteknikerna och kunden lära känna varandra innebär
följaktligen att de lättare kan förstå varandra. Det handlar om att veta hur den
andra parten i relation arbetar, tänker och fungerar. Att skaffa sig en bild över,
och lära känna, kundens verksamhet i allmänhet och kundkontakten i
synnerhet.
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”Det är att man har ett ganska tätt samarbete. Att de har varit här hos oss och jag har
varit hos dem och hälsat på. Träffat dem och sett deras produktion. Det är som i alla
relationer.”

(Innesäljare)

När en god kundrelation skapats är detta således frukten av ett väl fungerade
operativt samarbete i kombination med att berörda på Sapa lärt känna kunden
både affärsmässigt och personligt. Att det skapats en dylik relation visar sig då
säljteamet/utvecklingsteknikerna och kundkontakterna släpper på den
formella kontroll som inte styrs uppifrån. Allt behöver inte skrivas ned, utan
de litar på vad den andre parten säger. Dessutom börjar de delge varandra
information som annars endast ges till anställda inom den egna
organisationen.

”Det betyder väldigt mycket. Förtroende är väl att man kan prata öppet med kunden.
Man skall inte sitta och gömma sig och inte tala hela sanningen. Man får ett förtroende
för kunden när man hör att han berättar saker som han kanske normalt inte skulle
säga. Det handlar om att skapa relationer fortfarande igen, tillbaks till det.”

(Säljare)

”Vi har inte så att man måste ha allt svart på vitt. Givetvis måste du det i vissa fall
som reklamationer och hit och dit när det gäller. Då måste du ha det och om du kanske
gör någonting med packning och sådant där. Det är så, där måste jag lyda vissa
fackinstruktioner. Men det måste jag alltid göra.”

(Innesäljare)

Konsekvensen av en förtrolig relation mellan Sapa och kunden blir att Sapa
blir kundens naturliga val. Det är i mångt och mycket vad säljteamen
eftersträvar när de försöker bygga upp dessa kundrelationer. Relationen
innebär att faktorer som till exempel leveranstider, inte avgör kundens
leverantörsval i lika hög utsträckning.

”Om man skulle räkna bort sig eller om man skulle göra någonting och varit med i den
här utvecklingsbiten, jobbat intimt med kunden. Då har man skaffat den relationen.
Man får en andra chans. Vid en offertuppgörelse, om de går ut och frågar någonting och
man ser att här är ni dyrare, kom igen titta över det här en gång till. Den chansen får
inte konkurrenten som inte varit med i samarbetet.”

(Utvecklingstekniker)
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Kundens val av leverantör är, i det närmaste, bestämt på förhand.
Konkurrenter till Sapa behöver inte tillfrågas då kunden vet att Sapa är de som
gör det bästa arbetet. Det är den känslan Sapa vill skapa hos sin kunder.

”Att när de har nya grejer då skall de ringa mig. För jag vill att när de tänker profil,
då skall de ringa till Sapa. Den är den relationen jag vill få in. Att de ringer till mig
först, de skall inte ringa till konkurrenten.”

(Säljtekniker)

”Ja, det bästa tycker jag som vi har uppnått genom åren med den här relationen är väl
kanske, det jag var inne på innan, att vi har upplevt att de har tagit sig naturligt att
när de skall göra en ny serie i dusch då kallar de in oss till första mötet med designern.”

(Utvecklingstekniker)

Att kunden väljer Sapa när en förtrolig relation skapats kan dock ej endast
förklaras med att kunden tror att Sapa är bäst på att utföra arbetet. De
personliga kontakterna är viktiga. Sociala band mellan anställda på Sapa och
anställda hos kunden leder ofta till att kunden vänder sig till Sapa direkt. I
många fall har Sapa-säljaren och inköparen hos kunden, eller
utvecklingsteknikern på Sapa och kundteknikern, arbetet tillsammans i flera år.

”Det är väl den relationen man skapar att man hela tiden… alltså man blir ju lite som
arbetskompisar ihop med de här killarna. Man jobbar ju inte precis som kund och
leverantör, utan man kommer i ett annat förhållande. Det är ju då att man skapar
relationer som är helt annorlunda, man snackar en hel del annat och det är trevligt att
åka till dem. Ja, man skapar sådana relationer helt enkelt så att det bli ju mer att man
känner sig som kompisar när man jobbar.”

(Utvecklingstekniker)

Det finns även andra faktorer som driver säljteamen att skapa intima
kundrelationer. De känner en stimulans av att skapa nära kundrelationer även
på det personliga planet. Personerna på säljavdelningen karaktäriseras generellt
av en öppenhet gentemot omgivningen och de pratar ofta om hur
tillfredsställande det är att få träffa olika personer.

”Att jag fått lära känna så mycket olika människor och det har jag haft nytta av på
andra kunder. Hur man tacklar personer, det kan väl jag säga att det är… jag tycker
det är skitkul att jobba så…”

(Säljare)
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5.1.3 Lärande i gränssnittet
De intervjuade på Sapa framhåller arbetet med kund som den främsta
lärokällan. Det är i kontakt med kunden som de utvecklas i sin yrkesroll. En
del kunskap inhämtas vid de kvartalsvisa målstyrningsmötena med kunden.

”Vi har ju ett kvalitetsavtal med den kunden som reglerar allt det med reklamationer
och leveranssäkerhet.”

(Säljare)

Ofta leder även kunden in i ett problemlösande som behandlar nya produkter
och arbetssätt. Detta tvingar Sapa att bryta, och utveckla, tidigare
arbetsmönster. Återkommande hävdas det att dessa lärdomar endast kan
tillgagnas i interaktion med kund. Det är när kunden söker en ny
okonventionell lösning som de tvingas att bryta sina traditionella
tankemönster. Framförallt teknikerna på Sapa framhäver detta som den
främsta anledningen till att Sapa ständigt utvecklar sig produktmässigt.
Eftersom Sapa knappt säljer några standardprodukter omsätts alltid kundens
produktförfrågan i nya lärdomar kring hur produkter kan utvecklas och
vidareförädlas.

”Sen är det också om kunden kommer med grejer och jag inte kan … man blir aldrig
fullärd. De kommer och säger: kan ni göra så här, och jag har aldrig sett det tidigare.
Men ändå går vi vidare med det. Då lär vi oss om problem och det får du ingen
utbildning på, utan det är sånt som du bara lär dig under gång.”

(Säljtekniker)

”Kundens produkt gör ju att man blir tvingad att tänka i profil och på det sättet helt
klart lär vi oss av kund. Vi möter nya produkter.”

(Utvecklingstekniker)

Utöver att den rent tekniska kompetensen utvecklas kommer även de
kundrelationsrelaterade lärdomarna från interaktionen med kunden. Eftersom
denna bit handlar om att lära känna hur kunder verkar både i yrkesrollen och
socialt, tar det ofta lång tid att bygga upp den kompetensen. Genom att möta
kunden lär de sig mer om hur den specifika kunden fungerar och på så sätt fås
även en allmän kunskap om hur kunder och relationer med dessa kan fungera.
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”Det är när du är ute hos kund. Då blir du bättre på att arbeta med kunder eftersom
du lär dig något varje gång, det tror jag.”

(Säljtekniker)

”Vad jag har lärt mig väldigt mycket det är just att skapa relationer. Att jag fått lära
mig så mycket olika människor och det har jag haft nytta av på andra kunder. Hur
man tacklar personer.”

(Säljare)

Denna kunskap är svår att få på något annat sätt än att arbeta med kunder.
Det förefaller som om kunskap om kundrelationer är extremt svårt att
uttrycka i ord.

”Försäljning är ju väldigt mycket relationer. Att man jobbar hela tiden med relationer
och lär sig människor och värdera… det är rollspel hela tiden på sitt sätt och det är ju
utvecklande i sig. Affärsmässigt så visst man lär sig hela tiden någonting men att
konkret säga vad det är, är ju inte så jävla enkelt. Det är något man bara får in i
hjärnbarken någonstans.”

(Säljare)

Det finns obligatoriska säljkurser, men det är inte genom att gå dessa de
anställda utvecklar sina kundrelationskunskaper. Detta sker istället genom att
praktiskt arbeta med kund.

”Vi får sådana säljteknikkurser och visst, allting kanske inte vi kan använda i vårat
men vissa delar. För det är ändå så att varje gång vi kommer till någon kund är det
något nytt varje gång egentligen. Du kan inte köra med någon standardmall och så
bara: hej, här är jag. Så jag tycker man lär sig något nytt varje gång.”

(Säljtekniker)

Det förefaller som om de som sitter den mesta kunskapen på Sapa är de som
arbetat mest och längst med olika kunder. Detta gäller både teknisk kunskap
och affärsmässig kunskap.

”Man blir bättre, tror jag, när man successivt genom åren lär sig något som man inte
direkt kan komma som konstruktör in här och säga nu jobbar vi med det här. […]
Men jag tror också att det tar ett antal år innan man skaffat basen och erfarenheten av
hur man kan lösa problem. Det finns ett par etablerade lösningar som man kan
använda men det gäller att hitta dem och se dem.”

(Utvecklingstekniker)



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

68

För att kunna förstå vad en kund vill ha krävs det ofta att de som arbetar med
kunden har kunskaper om kunden som sträcker sig utöver den rena förfrågan.
Den kunskapen kan röra sig om praktisk taget vad som helst och fås genom
att lära känna kundens verksamhet, men även hur den specifika
kundkontakten tänker och agerar.

”Det kan finnas sådana grejer som inte står där. Man vet att allt skall stå vad gäller en
artikel. Men ibland är det inte det. Man vet att med den här kunden så är det viktigt
att det är så och så. Det kan vara packning, det kan vara vad som helst egentligen. Då
är lätt för mig om jag får instruktion. Då vet jag att här gäller det att titta på det här,
för det har alltid varit så innan. Det är sådana erfarenheter man får när man känner
kunden mycket.”

(Säljtekniker)

”Men det är klart det är inte lätt för det finns en massa underförstådda krav. Kunden
tar för givet att det blir så här. Men måste ju liksom ta reda på dem någonstans och få
fram det här. Det är inte så lätt.”

(Utvecklingstekniker)

Det är väldigt svårt att förmedla kunskap om kundrelationer. Det är
framförallt ett fungerande sätt i syfte att förmedla denna kunskap som förs
fram: att se hur erfarna kollegor arbetar med kund. Det handlar om att följa
med ut till kund för att se och lära, men även allmänt se hur erfarna kollegor
arbetar. Den finns ingen instruktionsbok för hur de skall arbeta med kund och
därför blir denna överföringsmetod nödvändig.

”För min del så lär jag mig också av att åka med sådana som har erfarenhet och varit
med längre och lyssna på vad de säger.”

(Säljtekniker)

”Jag kanske inte var så här innan utan jag har utvecklats och det är något man måste
lära sig själv, känner jag. Jag tror inte att jag kan säga till någon att så här skall du
göra. Det handlar hela tiden om att bjuda på sig själv. Att vara med ute på kundbesök
är ett sätt för en ny säljare att lära sig hur man är.”

(Säljare)

Gällande förmedling av teknisk kunskap har teknisk service främst två
metoder som de arbetar med. Den ena aktualiserar problemlösande i grupp då
samarbete utvecklingstekniker emellan förekommer på ad hoc-basis.
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”Det är ju lätt när man sitter och gör en konstruktion och så kommer någon och
kritiserar den. Att man är öppen för den kritiken och kan ta emot en bättre dellösning,
ett bättre förslag. Så att vi är öppna för den biten att det inte är viktigt att det är precis
du som har gjort allt här. Utan kan vi uppnå någonting, sitt gärna med grannen och ta
fram den bästa lösningen.”

(Utvecklingstekniker)

Det andra sättet som teknisk service använder för att förmedla kunskap är
genom att samla alla prototyper i ett rum. När det arbetas på nya lösningar är
trafiken in till rummet tät. Utvecklingsteknikerna får idéer när de tänker sig in
hur de tidigare lösningarna har växt fram.

”Vi har samlat på oss rätt mycket prover på lösningar i profiler. När vi ser något
intressant eller håller på med något intressant så försöker vi spara bitar av de här
sakerna så vi har idébanker. När vi sitter och jobbar och tänker på någonting så rätt
som det är går man in i det här rummet och så kommer man känner på en bit som vi
har gjort, någonting som det är en liknande funktion i. Det är nog det sättet vi utnyttjar
mest.”

(Utvecklingstekniker)

Säljteknikern framhåller vikten av nära lokalisering för att kunskap skall kunna
förmedlas internt. Han har tidigare varit lokaliserad i Göteborg och menar att
han utvecklades mycket långsammare då. Kunskapen kan inte skickas utan
den fås genom att arbeta tillsammans med den som besitter kunskapen.

”Jag vet av erfarenhet för jag jobbade i Göteborg två år innan och jag har bara jobbat
här i tre år. Jag började som säljtekniker där. Eftersom allt finns i Vetlanda egentligen,
medleverantörer och även de gamla säljtekniker som jobbat innan. […] Alla som sitter
och är nya dem pratas vid själva och då kanske de har andra lösningar som kanske inte
är värt någonting. Sedan jag kom hit har jag lärt mig mycket mer. Jag har lärt mig mer
här än vad jag gjorde när jag satt i Göteborg. För där hade jag nära till kunderna men
jag hade långt till erfarenheten och medleverantörerna. Jag kan inte åka hit 2-3 gånger i
veckan bara för att prata. Det gör man inte för dels orkar man inte sen är det ju en bit
att åka.”

(Säljtekniker)

Innesäljaren menar också att kunskap förmedlas då de i gruppen kan betrakta
hur andra löser problem. Kunskapen kommer initialt från kontakten med
kunder och överförs till andra inom Sapa genom studier över hur arbetet
utförs av andra anställda.
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Kunskaper får man ju typ, när det är nya förfrågningar och så. Även om inte jag tar
hand om dem direkt så får jag oftast vetskapen i och med att vi sitter så tätt som vi gör.
Jag hör ju snabbt, så jag lär mig mycket.

(Innesäljare)

5.2 BT
BT Industries grundades 1946. Verksamheten utgörs av tillverkning av
utrustning inom intern materialhantering. Koncernen är bland annat en av
världens ledande tillverkare av lagertruckar. Verksamhet bedrivs i ca 70 länder.
Antalet anställda uppgår till över 8 000 personer. Sedan juni 2000 ingår BT
Industries i den japanska Toyotakoncernen. 2001 omsatte BT-koncernen
drygt 13 miljarder svenska kronor och resultat efter finansnetto uppgick till
knappt 900 miljoner svenska kronor. BT:s affärsidé lyder som följer:

”BT:s affärsidé är att förutse kundernas behov av, och leverera lösningar för, effektiv
materialhantering. Med kostnadseffektiva produkter och tjänster skall vi förse våra
kunder med bekymmersfri materialhantering över hela världen. Kunniga och engagerade
medarbetare skall med hjälp av modern teknik säkra vår egen kostnadseffektivitet och
generera värdetillväxt för våra aktieägare.”

(Årsredovisning BT Industries, 2001)

Verksamheten är indelad i tre geografiska affärsområden: BT Europe, BT
Raymond samt BT International. Det studerade företaget, BT Products i
Mjölby, är organisatoriskt placerat under BT Europe. BT Europe är med en
17 %-ig marknadsandel den näst största aktören på lagertruckmarknaden i
Europa. Tre aktörer dominerar nämnda marknad och har tillsammans 80 %
av marknaden. Merparten av BT Europes försäljning går till stora
konsumentorienterade företag inom dagligvarubranschen. Att nämna bland
dessa; Casino, IKEA, Coop, Safeway samt Spar. BT Europe står för 51 % av
BT Industries totala nettoomsättning.

Ungefär 3 000 personer, fördelade på 7 produktionsanläggningar i Sverige,
USA, Kanada och Italien, arbetar med produktion inom BT. BT Products är
den största av dessa anläggningar med 1 200 anställda. Utöver nämnda
produktionsanläggning är även koncernledningen och centrala koncernstaber
lokaliserade till Mjölby.
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BT Products (hädanefter BT) tillverkar eldrivna och manuella lagertruckar.
Verksamheten är indelad i tre funktioner: produktplanering och marknad,
produktutveckling samt tillverkning. Utöver dessa finns stödfunktioner som
inköp, logistik, ekonomi, personal och IT-support.

5.2.1 Organisationsstruktur

Inköpsteam – koordination mellan avdelningar
För att försörja produktionen med material har BT en inköpsavdelning. Den
består idag av 18 anställda, varav sju inköpare för produktionsmaterial och
fyra anställda som arbetar med kvalitetssäkring. Utöver detta finns det även
förnödenhetsinköpare, inköpsassistenter och projektinköpare.

Utöver inköpsavdelningen är även logistikavdelningen och
utvecklingsavdelningen involverade i leverantörsrelationerna. Den dagliga
materialförsörjningen ligger på fem leverantörsplanerare som arbetar på
logistikavdelningen, som i sin tur är knuten till produktionen.
Produktutvecklingen sker på utvecklingsavdelningen som ofta arbetar i en tät
kontakt med leverantörerna. Detta eftersom en stor del av de produkter som
BT använder sig av utvecklas av BT samtidigt som produktionen av
densamma ligger på underleverantörer. Detta medför att en tät kontakt måste
råda mellan utvecklingsavdelningen på BT och leverantörerna. Nedan
illustreras strukturen över hur BT verkar gentemot leverantör.

Figur 14: Leverantörsrelationer hos BT
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”Det är ju en av de filosofierna vi har här, att vi skall ha väldigt djupa kontakter på en
bred kontaktyta. I och med att du sprider ut det hela kan du gå på djupet. Hade du
bara en inköpare som skulle ha hand om allt så skulle du bara kunna krafsa lite på
ytan. Men nu är det många kontakter som går direkt på sina egna kontakter och på
djupet.”

(Inköpschef)

BT jobbar med leverantörsutvecklingsprojekt där inköpare, kvalitetsansvarig,
planerare och utvecklingstekniker är involverade. Dessa är sedan ansvariga för
kontakten med motsvarande funktion hos leverantören, samt att se till att
samarbetet med denne utvecklas i enlighet med BT:s krav. En bedömning av
leverantören sker i syfte att därigenom finna de punkter som kan förbättras.
Detta gör de genom att möta leverantörerna, som är med i programmet,
kvartalsvis. Under dessa möten diskuteras hur samarbetet kan utvecklas och
förbättras. Samtliga funktioner som verkar i gränssnittet mellan BT och
leverantör är då representerade.

”Vi har ju ett så kallat leverantörsutvecklingsprojekt. Där vi valde ut totalt 30-35
stycken av 170 leverantörer. Där vi skulle jobba tvärfunktionell med planering, kvalité,
inköp och även konstruktion i vissa fall. Och köra kvartalsvis möten då. Där man
träffar motsvarande funktioner hos leverantören. För att kunna förbättra på alla
områden. Inte bara kommersiellt utan rakt över hela linjen.”

(Inköpare)

Teammedlemmarna är inte lokaliserade till samma avdelning, utan verkar i
linjeorganisationen på skilda ställen. Det är bara kvalitetsansvarig och
inköparen som sitter på samma avdelning. Det team som vi valt att se närmare
på ansvarar för inköp av el-komponenter.

”Jag är ansvarig för inköp av el-komponenter. Det är ungefär 35 leverantörer.
Inköpsvärde på ungefär 200 miljoner. Det är ju i princip ett kommersiellt inköpsjobb
kan man säga. Planering och leveransbevakning sköts ju av en annan funktion. Det är
ju mycket att teckna avtal, förhandla priser. Även kvalitetsbiten som jag är lite
inblandad i.”

(Inköpare)

Roller i ett tvärfunktionellt team – finns koordination?
Inköparen verkar som den huvudansvariga i teamet gällande den kommersiella
hanteringen. Han är även den som samordnar övriga funktioner inom teamet.



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

73

”För rent kommersiellt är det ju jag som är ansvarig. Teknikern är ju tekniskt
ansvarig så jag kan ju inte börja köpa produkter från leverantören som inte teknikern
godkänt tekniskt. Likadant är det ju inte så att teknikern specar in en produkt som
han vet är åt helsike för dyr. För då kommer inte jag tycka att han gör något bra jobb.”

(Inköpare)

Arbetsuppgifterna och organisationsstrukturen gör att inköparen i det dagliga
arbetet bara jobbar med sin krets av leverantörer. Interaktionen sker främst
med de tre övriga i teamet och leverantörerna. I anslutning till arbetsplatsen
arbetar även andra inköpare. Inköparen beskriver dock deras relation och
deras gemensamma utbyte som markant mindre, i jämförelse med relationen
till planeraren, kvalitetsansvarig och teknikutvecklaren. Detta eftersom
inköparna har så pass skilda ansvarsområden.

Interaktionen mellan inköparna begränsas därför primärt till de formella
avdelningsmöten som inköpsavdelningen håller varje månad. Inköparens roll
på BT handlar om att sitta som spindeln i nätet och inneha det övergripande
ansvaret för de tilldelade leverantörsrelationerna. Detta utan att själv
nödvändigtvis sköta all kontakt, utan snarare om att delegera ansvaret till
respektive teammedlem.

Kvalitetssäkringsfunktionen som även den ligger under inköpsavdelningen har
idag fyra anställda. Kvalitetsansvarig arbetar i mer än bara ett team. Detta är
möjligt då deras arbetsuppgifter inte är särskilt tidskrävande. Rollen som de
har är att försöka underlätta samarbetet med leverantörerna, ur både en
ekonomisk synvinkel likväl som ur en logistisk. Deras arbetsuppgifter
inbegriper även att statistiskt följa upp leverantörerna för att på så sätt förvissa
sig om att samarbetet fungerar. Med de övriga tre funktionerna i teamet har
han kontakt när det behövs. Detta inbegriper situationer som gäller specifika
leverantörer. De kvalitetsansvariga arbetar nära varandra.

Planeringsfunktionen har som uppgift att trygga materialförsörjningen på BT.
Logistikavdelningen är organisatoriskt placerad under produktionen. Så här
beskriver inköpschefen anledningen till detta.
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”Fördelen med det nuvarande är att produktionen skall känna sig ansvarig för
materialförsörjningen. För att det är alltid lätt att inte ansvara för något och peka
finger. Men nu har de kontrollen över materialförsörjningen genom de här
materialplanerarna och kan därför inte peka finger åt något annat håll.”

(Inköpschef)

Arbetsuppgifterna ligger i att se till att produktionen aldrig stannar. Det finns
idag fem planerare vilket gör att situationen är densamma som för
kvalitetsansvariga, det vill säga att de kan verka i mer än ett team. Så är dock
inte alltid fallet. Så här förklarar en planerare sin roll i organisationen.

”Jag jobbar ju alltså inte med priser. Jag ser till hur det skall vara förpackat. Hur det
skall vara transporterat. När vi skall ha inleveranser. Hur inleveransen skall se ut.
Och sen skall jag även se till att prognoserna, dom går enligt planen.”

(Planerare)

Ansvaret ligger alltså inte i att hantera priser utan det ansvaret ligger på
inköparen. Arbetet innebär först och främst att se till att produktionen aldrig
stannar. För att lösa denna uppgift krävs det också att ansvaret och
handlingsfriheten är ganska stor.

”Och sen är det så att så länge jag påverkar priset åt rätt håll, spelar det ingen roll vad
jag gör.”

(Planerare)

Att effektivisera det logistiska flödet ligger även till viss del på
leverantörsplaneraren. Planeraren har tämligen fria tyglar, som citatet antyder,
så länge priset inte påverkas negativt. Däremot skall det tilläggas att vid en
situation där det står mellan ett dyrare pris eller materialbrist i produktionen,
prioriteras alltid produktionen.

”Men mål nummer 1… det viktigaste av allting är ju att det aldrig får stanna. Det
finns inget som är så dyrt. Givetvis får jag inte göra hur jag vill men näst intill i alla
fall.”

(Planerare)

Inom avdelningen har de ett nära samarbete där åtminstone en person
kontinuerligt vet vad den andra gör. Planerarnas roll är som en del av
planeringsavdelningen snarare än som en vid i det tvärfunktionella teamet,
även om de givetvis ser sin funktion i den.
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Utöver detta finns det även en utvecklingsavdelning. Den del av denna som vi
sett till är den som handhar utvecklingen av el-kablage. Den ansvariga på
utvecklingsavdelningen för el-kablage beskriver sin roll på detta sätt.

”Så jag ansvarar för att vi använder rätt produkt ur tekniskt synvinkel och inte ur
ekonomisk synpunkt.”

(Tekniker)

Det är alltså denna tekniker som deltar i teamet från utvecklingsavdelningen,
och därigenom har han de flesta leverantörskontakterna från
utvecklingsavdelningens sida. Den främsta uppgiften är att tillsammans med
inköparen finna en produkt som inte enbart är tekniskt korrekt utan även
prisvärd. Detta gör att inköparen och teknikern arbetar väldigt tätt.

”Det blir ju inköparen som en annan jobbar mest med på tekniksidan. För det är ofta
så att gör vi något så påverkar det priset. Visst det påverkar kvalitén, men så länge
man ligger över en viss nivå som man bestämt sig för att försöka hålla… dvs en
miniminivå, så är det ju så att det alltid påverkar priset. Så att inköparen har sin roll i
det hela och vi har vår roll med det teknikbaserade.”

(Tekniker)

Vidare är det inköparen och teknikern som primärt står för
leverantörskontakterna som sker utanför BT:s väggar. De reser tillsammans
till olika leverantörer med jämna mellanrum. Så även om den teknikern inte
sitter på inköpsavdelningen så är interaktionen mellan inköparen och
teknikern stor.

5.2.2 Styrning

I teamet – distans och brinnande engagemang
Kontakten mellan de fyra funktionsansvariga är generellt sett inte särskilt tät.
Formellt har de endast ett möte i kvartalet och kontakten däremellan sker
sällan och sporadiskt. Tillsammans har de kongruenta mål som de försöker
uppfylla. Vissa mål berör flera funktioner. De flesta målen är dock kopplade
till enbart en funktion och då oftast till inköpsfunktionen. En del av målen är
nedbrutna från de mål som fastställts i BT Products affärsplan, medan vissa
kompletterande mål formuleras av teamet. Vad gäller målen generellt är det
främst inköparen som driver målformuleringen och de övriga är med i
diskussionen om målen berör dem direkt.
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”De mål vi har är ju väldigt klara. De är ju inte särskild åtskilda. I och för sig kan
det ju vara svårt att kombinera 100 % leveransprecision och dessutom vara jättebillig.
De kan ju gå emot varandra i vissa lägen. Men alla är ju överens om att vi vill ha
felfria leveranser till en rimlig kostnad.”

(Inköpare)

Samtliga menar att trots att de inte arbetar nära varandra så fungerar
relationerna dem emellan väldigt bra. De goda relationerna kan delvis
förklaras med att de enskilda arbetsuppgifterna utförs på ett sätt som ligger i
linje med de gemensamma målsättningarna. Men det anses även vara viktigt
att kunna klara sig själv och kunna lösa problem utan att hela tiden behöva
hjälp från de andra. Kompetensen i yrkesrollen är viktig då fokus inte endast
sätts på att arbetet utförs, utan även på sättet som arbetet utförs. Nyckeln till
de goda relationerna inom teamet ligger dock på en högre nivå än att de anser
att de andra gör vad som krävs av dem på ett kompetent sätt. Detta är en
förutsättning för att samarbetet skall fungera. Det förtroende de har för
varandra i dagsläget har ytterligare förklaringar. De fyra beskriver varandra i
termer av stor lojalitet, ansvartagande och brinnande engagemang.

”Det är ingen av oss som är här för att sitta av tiden precis. Är det ett problem så lär
vilken som helst av de här ta tag i problemet, utan tvekan. Det kan jag säga att det
kvittar vilken av de här som du säger åt, så tar de tag i problemet. Det är ingen som
säger: ’Nja, jag har för mycket att göra’. Utan det blir bara en arbetsuppgift till.”

(Tekniker)

Anledningen till att teammedlemmarna arbetar så idogt menar de beror på att
BT:s framgång i relationen betyder mycket för dem. De är dessutom
övertygade om att de andra i teamet känner likadant. Arbetet är inget
nödvändigt ont utan det är stimulerande och roligt. Uppfattningen är att de
alltid kan nå högre och för att nå högst är de beredda att gå långt. Inköparen
beskriver en BT-anda som de i teamet, dock inte alla BT-anställda, besitter.

”Jag tycker det finns en BT-anda. Folk bryr sig. Bland annat planeraren, han har ju
när det varit något riktigt akut… han kan ju ta bilen själv en lördagsmorgon och åka
till Linköping för att hämta grejer om de skall köra helgskift. Det är ju nästan på den
nivån. Det är ju nästan på gränsen av engagemang. Det finns ju som en BT-anda,
tycker jag i alla fall.”

(Inköpare)
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”Alla är ju så pass seriösa när vi jobbar mot leverantör. Det är för BTs bästa allt då.”
(Planerare)

Mellan tekniker och inköpare: behov och arbetsinställning skapar tätt
samarbete

En relation i teamet skiljer sig markant från de övriga, den mellan säljaren och
teknikern. Trots att deras naturliga roller och det förtroende de har för
varandra inte inbjuder till mer än den kontakt som infinner sig de andra
relationerna inom teamet har de frekvent ett nära samarbete. Denna
interfunktionella relation är tämligen unik inom BT. Det finns ingen annan
tekniker som arbetar så tätt med en inköpare.

”Ja, inköparen skulle jag väl… på avdelningen fråga de om jag jobbar på inköp.
Relationen är fruktansvärt tajt mellan inköparen och mig. Det kan man lugnt säga.”

(Tekniker)

Anledningen till att dessa två samarbetar så intimt är att de insett relevansen
av varandras funktioner, samt att områdena inbördes påverkar varandra så
starkt att de måste synkroniseras. Båda är väldigt imponerade av den andres
kunskap och sätt att arbeta på. De menar att samarbetet ger klara
synergieffekter.

”Det som jag tycker är så jäkla bra med teknikern är att han är en så ekonomisk
konstruktör. För det är så många som kan göra en så jävla häftig lösning att det inte är
sant, men så dyr att ingen kan tillverka eller köpa den. Det har han hela tiden i
bakhuvudet. En bra teknisk lösning, som man inte har några kvalitetsproblem med.
Men sen så skall den vara billig också. Och det har jag inte varit med om tidigare. För
det brukar vara så att jag vill ha en billig produkt och konstruktören vill ha en
tekniskt suverän lösning.”

(Inköpare)

Kombinationen av de påtagliga synergieffekterna och det höga förtroendet
skapar samarbetet. Det är ingen självklarhet att ett tätt samarbete kommer till
stånd bara för att behovet finns. En stor förklaring ligger i hur personerna
fungerar ihop arbetsmässigt. Utan liknade engagemang och seriositet skulle de
inte samarbeta, vilket påpekas av teknikern.
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”Jag vet inte. Det här är något som växer fram. Men jag vet att det finns… för jag har
jobbat i 24 år och stött på ett antal inköpare som jag inte har förtroende för. Och
fortfarande inte har förtroende för. Men de jobbar jag inte med längre.”

(Tekniker)

I funktionerna: vi och de
Hur de olika teammedlemmarna arbetar med de med samma funktion skiljer
sig åt. Inköparen har relativt lite kontakt med de andra inköparna trots att de
tillhör samma avdelning och sitter vägg i vägg med varandra. Han menar att
detta beror på att han har ett större behov av att fördjupa sig i det
leverantörsspecifika arbetet än det allmänna inköpsarbetet. Till följd av detta
spendera han mer tid på att arbeta med de i teamet än de andra inköparna.

”Skillnaden är ju att jag jobbar mycket mer tillsammans med de i teamet än jag gör
med de andra inköparna. De olika inköpsområdena är ju så åtskilda. Så vi jobbar inte
så mycket med varandra. Köper man in el och köper man in gjutgods. Det är ju helt
olika problem.”

(Inköpare)

Inköparna träffas en gång i månaden och det är främst då de diskuterar arbete
med varandra. I övrigt samspråkar de naturligtvis med jämna mellan rum
beroende på att de sitter så nära varandra. De händer att de pratar arbete då
men eftersom många händelser är så leverantörsspecifika blir dessa samtal
allmänna och relativt ytliga. Det förefaller som om inköparen tycker att det är
viktigare att teamets arbete går bra, än att det går bra för inköpsavdelningen
som helhet. Det finns egentligen inget annat än den fysiska lokaliseringen och
de månatliga mötena som binder samman inköparna. Den målstyrning som
sker är individuellt kopplad till inköparens leverantörsrelationer.

”Vi mäter leverantörerna på en mängd parametrar och jag mäter sedan inköparna på
det här. Så att deras prestation är ju summan av deras leverantörer. På det sättet så
målstyr man ju.”

(Inköpschef)

De andra i teamet arbetar betydligt mer och tätare ihop med andra planerare,
kvalitetsansvariga respektive tekniker än vad inköparen gör. Framförallt
planeraren och kvalitetsansvarig arbetar mer med de med samma befattning
än de inom teamet. Relationen till andra inom funktionen är tät. Både formell
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och informell kontakt sker oftare än med teamet. Planeraren framhåller
framförallt den informella sociala kontakten i sin relation med andra planerare.

”Det här är mer spontant. Det blir att man liksom sitter i gruppen… och det är ingen
annan. Ingen utanför planeringsgruppen. Det är ju vårat lilla bekymmer. Några andra
har ju egentligen inget med det här att göra.”

(Planerare)

Planerarna målstyrs av respektive inköpare vad gäller leveransprecision,
leveranstider etc. Några gemensamma mål för planerarna finns inte utan de är
beroende av leverantör och inköpare. Det förefaller som det främst är de
sociala banden mellan planerarna som gör att de arbetar tätt tillsammans.
Samtidigt menar planeraren att det är viktigt att de har respekt för varandras
ansvarsområden. Att de inom avdelningen litar på varandras förmåga. Det är
bra att bolla saker, men att ha förtroende för de andras kompetens betyder
även att de inte hela tiden behöver kontrollera varandra.

”Dels har vi jobbat ihop så pass länge att vi känner varandra. Men sen är det ju så att
de är ju inte inne på mitt område samtidigt.”

(Planerare)

Kvalitetsansvariga har ett formellt möte per vecka och utöver detta en hel del
informell kontakt där arbete behandlas. Inom funktionen synkroniseras
arbetet under veckomötena. Kvalitetsansvariga arbetar individuellt men med
inblick i varandras arbete. Den välfungerande relationen inom funktionen
anses bero på den handlingsfrihet som ges från inköpschefen och inköparen.

”Jag tycker väl att de ger oss en oerhört stor frihet. Vi har ju givetvis övergripande mål,
vi pratade om de här kvalitetspaketen som skall utföras. Vi har ju en del
arbetsuppgifter som vi skall utföra och en del interna mål också som vi skall uppfylla.
Och jag upplever som om han inte är och petar i det överhuvudtaget, det vi sysslar med.
Jag tycker det funkar bra.”

(Kvalitetsansvarig)

Som grupp får de bryta ned de övergripande målen för leverantörsrelationerna
samt formulera egna mål. Den berörda inköparen verifierar endast de mål som
sätts av kvalitetsansvariga. Inom funktionen arbetar de sedan tillsammans för
att uppfylla målen. När han pratar om ”teamet” refererar han till de inom
funktionen kvalité och inte det tvärfunktionella teamet. Han menar dock att
han har lika stort förtroendet för de inom det tvärfunktionella teamet som han
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har för de inom kvalitetsfunktionen. När han karaktäriserar detta förtroende
så gör han det i termer av ett brinnande engagemang.

”Det måste ju vara så att de gör mer än vad som förväntas av dem. Absolut. Och det är
ju där man märker om man tar tag i saker, för då brinner man ju för sin uppgift på
något sätt.”

(Kvalitetsansvarig)

Även teknikern menar att hans förtroende för de inom teamet är lika stort
som hans förtroende för de andra teknikerna. Han menar visserligen att det
finns gradskillnader och att denna skillnad har med personligheter att göra.
Det förefaller som om det krävs att han trivs socialt med personen för att ett
starkt förtroende skall kunna skapas.

”Tror det är förtroende i yrkesrollen och personrelationen. Jag vet vem han är och jag
känner honom mer än bara på jobbet. Tar jag min närmaste granne som sitter och
jobbar här så har jag fullständigt förtroende för att han gör rätt utan att jag checkar. Så
är det.”

(Tekniker)

Han menar att i sådan relation kan de parallellt arbeta mot det gemensamma
målet utan att behöva kontrollera varandra kontinuerlig. Relationen kan inte
beskrivas som formell och professionell utan snarare informell och social.

Mellan BT och leverantör – orubblig kontroll, integration och
fotbollsmatcher

BT:s strategi är att arbeta med ett fåtal leverantörer i syfte att möjliggöra täta
samarbeten. Ett led i att försöka implementera denna strategi är de
tvärfunktionella teamen. I grunden för varje leverantörsrelation ligger ett
samarbetsavtal. BT mäter och följer upp sina leverantörer noggrant. De olika
områdena inom samarbetet inventeras och förbättringsmål fastställs. Att
leverantören uppfyller sin del av avtalet anses mycket viktigt. En bra
leverantör skall framförallt göra vad BT kräver av dem. Det är på det sättet
det skapas förutsättningar för att samarbetet skall kunna utvecklas. En god
relation kan skapas utifrån att leverantören uppfyller de krav som BT sätter.
Detta innebär dock inte nödvändigtvis att samarbetat utvecklas.
Leverantörsrelationerna som eftersträvas skall nämligen bygga på att BT och
leverantören arbetar med varandra, snarare än mot varandra.
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”Om man ser på de här leverantörsprojekten och de punkter som vi satte upp. De är ju
genomförda. Det är de. Så på så sätt har man ju fått ännu mer förtroende för dom. Men
det är inte bara för att de gör vad vi säger. Det är också för att vi gemensamt jobbar.
Även om vi kan diktera villkoren ibland. Men man vill ju ändå ha en bra relation.
Inte sparka på dem för mycket.”

(Inköpare)

För det första lyfts leverantörskontakternas kompetens fram. När
välfungerande leverantörsrelationer beskrivs handlar det ofta om deras sätt att
arbeta, hur de gör för att uppfylla målen. Deras sätt att hantera problem och
hur de fungerar rent organisatoriskt.

”Jag tycker dom har visat att de jobbar på ett bra sätt och satt kompetent folk på rätt
plats.”

(Kvalitetsansvarig)

”Hela deras organisation är byggd på service. Det är jag imponerad av.”
(Planerare)

Det är en sak att uppfylla krav som BT ställer men att leverantören kommer
med egna förslag är det som utvecklar samarbetet. Att leverantören arbetar
proaktivt istället för reaktivt efter BT:s önskemål. Det handlar nästan om att
leverantören skall förstå BT:s önskemål innan de har förmedlats.

”Och att de har en sån förståelse för våra maskiner. De vet precis hur en BT-maskin är
konstruerad. Och vad det är som krävs. De har väldigt duktigt folk.”

(Tekniker)

Det som lyfts fram som nyckeln till att en dylik leverantörsrelation skall kunna
skapas är leverantörens vilja att verkligen samarbeta med BT. Det handlar om
att leverantörskontakten förstår BT:s verksamhet i allmänhet och
funktionerna som arbetar med leverantören i synnerhet. Det är först då
möjligheter till förbättringar som gynnar samarbetet kan ses. Samarbetets
synergieffekter blir uppenbara inte bara teorin utan även i praktiken. På det
sättet uppkommer ett samarbete där BT och leverantören arbetar tillsammans
för det gemensamma bästa.
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”Dom skall hit nu 3 man, alldeles snart, och gå runt och titta lite. Hur vi jobbar,
främst då produktion. Och ta lärdom om de kan ta med sig någon nytta hem. Sen så
har ju min kontaktperson varit här några gånger också. Och tittat lite på oss. Utveckla
det hela ytterligare. Och jag vet ju hur det fungerar där nere. Jag har ju vart med i
produktion och sett hur de tar fram våra kabelage. För då kan vi ju gemensamt göra så
att deras ställtider minskar genom att beställa flera och våra priser bör ju sjunka också
då”

(Planerare)

De sociala relationerna förs även fram som en viktig faktor. Det är viktigt att
veta hur kontakten hos leverantören arbetar, och att denne vet motsvarande
om kontakten på BT. Dessa personliga relationer tar lång tid att bygga upp då
det inte bara rör sig om en yrkesmässig relation, utan även en social relation.

”Det handlar om relationer mellan personer igen. För även om det har kommit in nya
killar som vi haft kontakt med så är det ändå den här grundstommen som en vet precis
vilka det är som utgör kärnan i relationen.”

(Tekniker)

”Sen så är det ju hur du är som person själv också. Jag tror det är en viktig bit. Och
just med den leverantören, dom spelar vi ju fotboll med varje år. Det är ju en sån där lite
extra kul grej som man gör med vissa leverantörer. Det är jag och min kontaktperson
som tagit initiativ till det. För på detta sätt så lär dom ju känna folk här också.”

(Planerare)

Trots att den goda leverantörsrelationen uppstår när BT och leverantören lär
känna varandra både affärsmässigt och socialt så blir arbetet mot det
gemensamma bästa och de sociala relationerna aldrig ett substitut för formell
kontroll. Inom alla de involverade funktionerna inom BT framhålls den
formella kontrollen av leverantörerna som relationens kärna och
utgångspunkt. Den ruckas det aldrig på hur bra än samarbetet fungerar.

”När det gäller kontakter ut ifrån BT så måste du vara mycket mer noggrann med vad
du skriver eller säger. För du måste kunna stå för din sak. Om jag har sagt någonting
till leverantören, så vill jag… för jag kan ju glömma själv vad jag sagt. Måste vara
väldigt noggrann på sånt här. Helst vill jag skicka ett mail. För det sparas automatiskt.
Då vet jag att jag sagt det.”

(Tekniker)
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5.2.3 Lärande i gränssnittet
Genom att BT arbetar med få leverantörer på djupet anser respondenterna att
förutsättningar för lärande skapas. Inblick ges i leverantörernas verksamhet
och struktur. Olika mönster i relationen blir uppenbara. På så sätt kan
relationen i fråga utvecklas till det bättre. Utöver lärande kopplade till den
specifika relationen kan orsaken till varför vissa relationer fungerar väl medan
andra fungerar sämre härledas. Arbetssättet i en relation kan på så sätt
överföras till andra relationer. Målstyrningen ger även förutsättningar för
lärande.

”Det kan vara att någon leverantör exempelvis säger att vi mäter på det här sättet. Vi
har ju våra mätetal. De kan säkert vara bra men de gör på det här sättet. Då kanske
man tänker aha.”

(Inköpare)

Möjligheten att kunna transformera lärdomar från en relation till åtgärder i en
annan kräver ibland stor kunskap om leverantörerna och en dylik kunskap kan
endast fås genom att arbeta på djupet med leverantörerna i kombination med
goda sociala och yrkesmässiga personrelationer. Personkemin mellan
leverantörens kontaktpersoner och kontaktpersonen på BT måste fungera för
att den nödvändiga inblicken skall ges och fås.

”Det är enbart personrelationerna. Jag och mina kontakter som gör att jag håller
kontakt med leverantören. Håller du inte liv vid relationerna så är du borta för länge
sen. Men sån tur är så har jag väldigt bra kontakt med mina. Antagligen väldigt bra
personer att ha och göra med. För det funkar. Det är väldigt viktigt. Man lär sig ju hur
de fungerar. Om inte annat. Man får ju inblick i hur andra jobbar. Hur dom har löst
sina interna problem. Att de kanske har ett kanban-system eller så. Man får lite bra
idéer. Man noterar att sådär kan man göra. Det skulle nog passa oss. Att jobba på det
här sättet. Eller anpassa en annan leverantör som kanske har lite interna problem. Att
testa det här. Det fungerar jättebra, för ni har liknande artiklar. Liknande arbetssätt.
Man får dela med sig av sina erfarenheter. För det är ju det som det handlar om. Jag
tror inte man kan läsa sig till det. Det måste vara erfarenhetsmässigt.”

(Planerare)
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”Det kanske är mina leverantörer som lär mig mest. Jag har väldigt mycket
leverantörskontakt. Det är det som kanske gör att man kan ha en sån här
tekniksamordnarroll. Det är ju som en kille sa, det är inte vad man kan som är det
viktiga utan vilka kontakter man har. Det ligger lite i de han säger. Ju mer folk du
känner, ju mer kan du snappa upp om vad som händer.”

(Tekniker)

Inköparen menar att den indirekta effekten av leverantörsprojekten visar hur
djupa samarbeten för med sig lärdomar som kan appliceras på relationer med
andra leverantörer.

”För det har vi ju lärt oss sen vi drog igång de här leverantörsprojekten… första året
startade jag med 5 leverantörer… sen så märker man ju att det är ett bra arbetssätt och
börjat jobba ungefär på samma sätt med andra och lite mindre leverantörer.”

(Inköpare)

En intim relation handlar även om att BT har en gedigen förståelse för
leverantörens verksamhet och hur kontaktpersonerna verkar samt vice versa.
En kunskap om medparten som inte går att överföra muntligt eller skriftligt
när ett konkret arbete skall göras. För att medpartens tankar skall gå fram
krävs det antingen att denna förståelse existerar eller att BT och leverantören
fysiskt arbetar tillsammans.

”Det är ju för att det är så svårt att beskriva. En plåtbit är ju lätt för mig att beskriva.
Men ett kabelage, de där jävla sladdarna blir ju inte raka en gång. Det går inte rita
upp på samma sätt som en plåtbit. Det är väl grejen med det hela, du kan inte beskriva
komponenten tillräckligt noggrant.”

(Tekniker)

Det förefaller som lärdomarna initialt kommer från tillfällen då de tillsammans
med leverantören arbetat med att lösa problem i relationen. Ofta beskriver
respondenten lärdomarna som en känsla som inte kan konkretiseras.

”Jag vet inte. Det är lite svårt att förklara. Alla problem är ju olika. Varje gång det
kommer upp någonting nytt så får man erfarenhet hur man löser det.”

(Planerare)

På teknikavdelningen har detta uppmärksammats. För att kunna överföra
kunskap inom avdelningen låter BT erfarna tekniker, som besitter kunskapen
och kompetensen, i projekt arbeta tillsammans med oerfarna tekniker.
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Kunskapen kan inte skrivas ned på ett papper eller uttryckas i ord varför
problemlösning i grupp aktualiseras som överföringsmetod.

”Jag tror vi åtgärdar detta genom att vi i delprojekten försöker sätta folk med rutin på
de här områdena, samtidigt som vi har med mycket nytt folk också. Vi har försökt få
en blandning i projekten och inte bara rävar utan även ha lite nytt hela tiden. Och det
tror jag är viktigt. För det är den största kunskapsspridningen du har, när du driver ett
projekt. För då är alla så fokuserade och jobbar med det. Och ta fram dom här nya
prylarna. Så då får man en jättebra tekniköverföring. Även organisatorisk överföring
när man driver sånt här.”

(Tekniker)

Lärdomarna är inte bara direkt kopplade till hur leverantörsrelationer kan
förbättras. När en leverantör som klassas som en av BT:s bättre leverantörer
diskuteras, handlar lärdomarna om hur företaget är organiserat samt
leverantörens VD och hans sätt att styra verksamheten. Detta förs fram av ett
flertal av respondenterna.

”Han som är VD där… det är ingen chef som står och pekar med hela handen. Utan
han är oerhört duktig på att få folk att göra sitt bästa. Han är en riktig sådan där
Sven-Göran Eriksson kille. Han kan plocka ut det bästa ur sin personal. Han ger
dom förtroende. Delegerar mycket ansvar. Han petar inte i allting.”

(Inköpare)

Inköparen menar att han får mycket kunskap om de andra funktionerna
genom det tvärfunktionella teamet. Han framhåller framförallt
kunskapsöverföring mellan honom och teknikern.

”Jag tycker vi lärt oss rätt mycket. För innan det här… inköpare – försäljare, tekniker
– tekniker… då pratade man ju bara med varandra. Men nu när man samlas… alla
får lite mer inblick i hur komplext det kan vara för att få det att fungera. Innan
kanske det var så att alla bara såg sin egen bit och ingen helhet på området. Men nu
hjälps vi åt att förstå vilka problem det kan vara. Alla andra avdelningars jobb. Det är
väl en av de positiva delarna.”

(Inköpare)

De andra inom teamet menar dock att den främsta kunskapsöverföringen sker
inom funktionen. Visserligen förekommer en viss förmedling av kunskap
mellan teammedlemmarna men den är inte alls lika omfattande som den som
förekommer inom funktionen. Anledningen till detta är att arbetet i inom
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funktionen sker mer integrerat. Den mesta informationen teammedlemmarna
emellan går via e-post och denna kommunikationsform är inte tillräcklig i
kunskapsöverföringssyfte.

Man lär sig ju också av andra. Vi sitter ju 5 personer här i logistikgruppen och vi
diskuterar ju om det blir något riktigt problem. Vi sitter ju varje vecka och pratar lite.
Allmänt om vad vi gjort och om vi har några problem. Så man får ju kunskap om de
andras problem.

(Planerare)

”Jag skulle vilja säga att den kunskap vi har den sprider sig inte längre än el. […] Det
är nästan det svåraste av allt. Man tror att man har informerat folk. Det är en svår
grej, att sprida information.

(Tekniker)
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6 ANALYS

I detta kapitel avser vi att skapa en syntes mellan vår teoretiska
utgångspunkt och våra empiriska data. Detta gör vi genom att
analysera empirin utifrån vårt teoretiska fält. Vidare ämnar vi
skapa en adekvat grund för de slutsatser som uppsatsen skall
mynna ut i.

6.1 Organisationsstruktur
Att skapa en organisationsstruktur i gränssnittet av organisationen som både
fungerar operativt smidigt, men även skapar förutsättningar för lärande och
kunskapsspridning är inte en lätt uppgift. Fokuseringen hos de företag som vi
studerat har varit att skapa en effektiv organisationsstruktur där sättet att
upprätthålla relationerna är tydligt strukturerade. Långsiktighet och integrering
i relationerna förespråkas. Det primära syftet med organisationsstrukturen har
därmed inte varit att skapa ett bra klimat för lärande och kunskapsspridning.
Vi ifrågasätter om det ens varit en faktor i utformandet av rådande
organisationsstruktur.

De två fallföretagen har båda valt att skapa en organisationsstruktur som i
gränssnittet baseras på team. Detta innebär att de funktioner och individer
som är delaktiga i interaktionen grupperas samman till ett team, där de
gemensamt ansvarar för kunden/leverantören. I teamet har de sedan
varierande roller och ansvarsområden, som grundar sig i den befattning från
vilket de härstammar.

6.1.1 Funktion eller Projekt?
Ser vi till hur fallföretagen organiserar sig har de valt ett mellanting mellan
Allens (1995) funktionsindelning och projektindelning. Ingen av de två
fallföretagen kan anses vara utpräglade åt vare sig det ena eller det andra
hållet. Båda typfallen finns representerade i någon grad av utsträckning.
Organiseringen kan därför ses som en matrisstruktur. Individerna verkar inom
ett team, likväl som i anknytning till sin specifika funktion.
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Befattningar som har stark koppling till den funktionsindelade organisationen
är exempelvis planerarna hos BT och utvecklingsteknikerna hos Sapa.
Planerarna hos BT är inte organiserade under inköpsfunktionen utan under
produktionen och sitter därmed i anslutning till produktionen. Detta skapar en
struktur där planerarna primärt verkar inom sin funktion. Fördelarna med
detta är att det är lätt för planerarna att delge varandra sina erfarenheter på en
regelbunden basis. Detta är också något som sker. Planerarna ser till att till
exempel täcka upp för varandra när någon är frånvarande. Koordineringen
med övriga inom det tvärfunktionella teamet förekommer primärt vid behov,
när agerandet hos endera parten påverkar arbetsuppgifterna för den andra.

På Sapa är den befattning som är starkast knuten till funktionsorganisationen
utvecklingsteknikerna. De är inte knutna till säljteamet på regelbunden basis.
Istället verkar de som en tillgång som aktiveras vid behov för att därefter
återgå till sin funktion i väntan på nästa uppdrag. Den starka kopplingen till
funktionen blir därför en naturlig följd av den rådande strukturen.

Teamen har till sin natur starka drag av projektorganisationen. En av de saker
som dock skiljer sig från den traditionella projektorganisationen är att teamen
inte är tidsbegränsade. De är sammansatta för att hantera relationen med
kund/leverantör under en odefinierad tidsperiod. Trots detta kännetecknas
teamen av att de skilda funktionerna och befattningarna koordineras på ett
sätt som en ren projektindelning innebär. Ser vi till befattningarna är
inköparen hos BT en position som kännetecknas av en stark koppling till
teamorganisationen. Inköparna verkar som ansvariga för den grupp av
leverantörer som är knuten till teamet. Detta leder till att de även verkar som
koordinatörer av verksamheten i teamet. Den struktur som råder gör därmed
att inköparna kan anses vara en del av teamet snarare än en del av
inköpsfunktionen. Detta illustreras inte minst av hur de beskriver de skilda
verksamhetsområden, som varje inköpare har, och hur detta gör att de inte
har så stor nytta av erfarenhetsutbyte dem emellan.

Som vi tidigare nämnt präglas dock strukturerna av både funktions- och
projektindelning. Detta kan illustreras genom säljteamen på Sapa.
Säljteamsmedlemmarna sitter tillsammans och kan hela tiden ha kontroll över
vad händer i de kundrelationer som är knutna till teamet. Medvetenheten om
vad som sker inom teamet är hög, vilket skapat en situation där
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koordinationsproblemen är små. Inslagen från projektindelningen blir därmed
tydliga. Samtidigt som de arbetar inom teamen har de dock inte mer än en
armlängds avstånd till andra team och dess säljare, innesäljare och tekniker.
Interaktionen med andra individer inom den respektive befattningen sker
därmed frekvent. Innesäljarna täcker exempelvis upp för varandra vid
eventuell frånvaro. Att påstå att de är utpräglade åt det ena eller det andra
hållet blir därför inte korrekt, utan de har i stället den gyllene medelvägen.

Både BT:s och Sapas struktur överrensstämmer i mångt och mycket med
Allens (1995) syn på hur strukturen bör utformas. Respektive forms svagheter
likväl som styrkor skapar en situation där organisationen kan välja den form
som är bäst lämpad. I detta fall är det vår uppfattning att båda företagen har
tänkt på detta i sin utformning av den interna organisationsstrukturen.

6.1.2 Ett organigrafiskt perspektiv
För att kunna analysera den rådande strukturen är det viktigt att skapa en
korrekt bild av den nuvarande situationen. Som vi diskuterat i referensramen
kan traditionella verktyg stundom vara något trubbiga. Vi har därför valt att
illustrera våra respektive fallföretags strukturer utifrån Mintzberg & van der
Heydens (1999) organigrafer.

Sapa - ett organigrafiskt perspektiv

Figur 15: Organigraf av Sapa:s organisationsstruktur i gränssnittet, Egen
bearbetning
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Sapas säljteam kan ses som hubbar. Detta eftersom de kan liknas vid ett
centrum genom vilket all information mellan Sapa och kund (K) går.
Strukturen är skapad på ett sätt där den information som Sapa behöver alltid
skall kanaliseras genom säljteamen. Eftersom Sapa i huvudsak tillverkar
gentemot order är det i mångt och mycket orderingången som styr
produktionen. Detta illustreras ovan genom att säljteamens kontakt ligger
tidigt i produktionskedjan. I slutet av produktionskedjan illustreras sedan det
flöde som går från Sapa i form av färdiga produkter till kund. Vid sidan av
säljteamet finns sedan utvecklingsteknikerna (UT) representerade som en
friliggande hub, med vilken säljteamen kan initiera kontakt vid behov.

Ser vi till säljteamen som struktur består de av tre individer, säljare (S)
innesäljare (Is), och säljtekniker (St). Dessa verkar var och en inom ett
avgränsat område till följd av de skilda arbetsuppgifterna. I bilden illustreras
detta genom de lodräta linjerna. Arbetsuppgifterna som hör till respektive
funktion representeras av seten (pillinjerna). Vidare kan vi mellan de tre
positionerna skönja en web. Denna visar på den informella klimat som råder
mellan teammedlemmarna. Till grund för detta ligger i mångt och mycket att
de sitter tillsammans och därmed interagerar kontinuerligt.

BT – ett organigrafiskt perspektiv

Figur 16: Organigraf av BT:s organisationsstruktur i gränssnittet, Egen bearbetning
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Inköpsteamen hos BT skall ansvara för all kontakt med de leverantörer (L)
som ansvarsmässigt ligger under dem. Inköpsteamen kan därför ses som
organigrafen hub i gränssnittet med leverantörerna. De verkar som en
knutpunkt mellan produktionen (kedjan) och leverantörerna där nödvändig
information och kunskap kanaliseras. I denna bild illustreras produktionen
något förenklad som en värdekedja.

Vi har valt att förstora inköpsteamen för att kunna beskriva deras struktur
närmare. Teamen består som tidigare beskrivits utav fyra positioner, inköpare
(I), kvalitetsansvarig (K), tekniker (T) och planerare (P). Dessa har var och sen
sina arbetsområden som i bilden illustreras av de fyra lodräta fält som finns
inom inköpshubben. Arbetsuppgifterna som är tydligt kopplade till den
specifika funktionen illustreras av de lodräta pilarna som finns i respektive fält.

Organigraferna och strukturernas styrkor respektive svagheter
I vår referensram hävdar vi att hubben har starka likheter med de byråkratiska
organisationsstrukturerna, vilket bör leda till att dess styrka är att hantera
explicit kunskap. Webben har likheter med den adhocratiska strukturen och är
därmed lämpad för hantering av tyst kunskap.

Hubben i form av säljteamet och inköpsteamet har som primära uppgift att
ansvara för koordinationen av samarbetet. De skall förmedla information
såsom vad som skall köpas eller vad som företaget har att erbjuda. Det är
därför oftast väldigt konkret information som skall passera genom hubben.
Ytterst sällan skapas en relation utan ett klart mål över vad den skall
åstadkomma. Detta syfte kan då vara allt ifrån att säkra materialförsörjningen
till att skaffa ett försäljningskontrakt. Utöver detta är sedan hubben indelad i
fält som var och en kan ses som en hub i miniatyr där respektive ansvarig
bakom funktionen ser till att just dennes arbetsuppgifter sköts genom att
koordinera den egna organisationen med kunden/leverantören. Vi anser att
den koordinering som organisationsstrukturerna för med sig primärt handlar
om explicit kunskap, eftersom respondenterna på fallföretaget beskriver sin
roll som en länk mellan produktionen och kunden/leverantören.

I vår referensram har vi tagit upp hubbens styrka såsom förmedlare av explicit
kunskap. Detta har visat sig inte minst genom hur inköps- och säljhubben
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effektivt förmedlar explicit kunskap mellan den egna organisationen och den
andra parten. Denna förmedling sker genom exempelvis möten,
sammankomster, telefonsamtal och email etc. Inom hubbarna har även den
explicita kunskapen haft lätt att spridas till följd av de formella strukturerna.

Webbformen, som en effekt av organisationsstrukturen, har vi endast funnit
på Sapa. Säljteamens interna struktur kan ses som ett tydligt exempel på en
web. De sitter inom armlängds avstånd från varandra, varvid en kontinuerlig
interaktion uppstår. Som vi diskuterat i referensramen så är webbens starka
sidor processerna runt den tysta kunskapen. Detta är väldigt tydligt i fallet
med Sapa där tyst kunskap sprids när säljteamsmedlemmarna interagerar samt
observerar varandras beteende och arbete. På Sapa har säljteamen noterat
denna interaktion som en av deras primära källor till överförandet av
erfarenheter och kunskap. Vidare kan de även inom teamet sträva efter att
göra den tysta kunskapen explicit då någon i säljteamet frågar någon annan
om hur de skall göra i en specifik situation och denne därigenom tvingas till
att artikulera denna kunskap. Att webbens skapats inom Sapas team ser vi
som en följd av att de sitter tillsammans. Att tyst kunskap sprids i säljteamen
tror vi beror på att det krävs en webliknande struktur för att tyst kunskap skall
kunna spridas.

Utöver detta har vi sett tendenser till att finna mindre webbar inom
organisationerna. Dessa är dock enligt vår mening mer spontana i sin
uppkomst än en direkt följd av organisationsstrukturerna. Ett exempel är här
innesäljarna på Sapa som kan anses ha skapat en webliknande struktur sig
emellan. Men eftersom inte säljare eller säljtekniker har denna relation inom
sina respektive funktioner, även om alla strukturella förutsättningar är
desamma, så ser vi det som ett utslag av andra faktorer än den faktiska
organisationsstrukturen. Detsamma gäller på BT där det exempelvis finns
tendenser till en webstruktur mellan planerarna. En spontan web kan då
givetvis ge upphov till skapandet och spridningen av tyst kunskap, vilket
givetvis är positivt. Detta eftersom det inte endast är skapade webstrukturer
som är lämpade för hanteringen av tyst kunskap. Även spontana webbar är
eftersträvansvärda för organisationer, i deras strävan mot att skapa
förutsättningar för hanteringen av tyst kunskap.



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

93

6.1.3 Hur förhåller sig praktiken till Hypertexten?
Nonaka & Takeuchi (1995) tar i hypertextorganisation upp en
organisationsstruktur som är anpassad till att skapa ett lärandeklimat inom
organisationen. Vi skall nu utifrån vår empiri se hur våra fallföretag förhåller
sig till denna organisationsstruktur.

Hos BT har de valt att organisera sig i team gentemot sina leverantörer. Dessa
team kan liknas med hypertextens project-team layer då det är inom teamen
kunskapen genereras. Detta illustreras genom hur alla våra respondenter
beskriver hur de lär sig i interaktionen med leverantörerna. Vad som dock
skiljer BT:s struktur från hypertexten är avsaknaden av rörelse mellan lagren.
Vissa funktioner såsom inköparna anställs i praktiken rakt in i teamet och
lämnar ej detta under några som helst omständigheter. Vad gäller andra
funktioner såsom planerarna kan det ifrågasättas om de överhuvudtaget
befinner sig i project-team layer någon gång. Snarare kan de ses som en
friliggande funktion med en stark koppling till teamen. Deras kontakter med
leverantör sker parallellt med exempelvis inköparens leverantörskontakter.
Anledningen till att vi inte ser hypertexten i BT:s struktur grundar sig primärt i
att de team som BT använder sig av består av fyra individer som kommer från
tre skilda avdelningar. De arbetar tätare knutna till funktionerna än till teamen.
Med undantag för inköparen som vi anser konstant befinner sig i teamet, om
vi nu kan kalla ett BT:s team ett team eftersom det är byggt kring en
koordinerande funktion. BT:s team kan därför snarare ses som ett sätt att med
ord knyta nödvändig personal från de tre inblandade avdelningarna samman i
interaktionen med leverantörerna. Som läsaren säkert förstår är det därför inte
möjligt att klassificera strukturen som en hypertextorganisation idag.

Sapa organiserar sig i team gentemot kunden. Detta skulle precis som i fallet
med BT kunna, med lite vilja, jämföras med hypertextens project-team layer.
Inom teamen skapas kunskap som kommer från interaktionen med kund.
Som många av respondenterna beskrivit är det genom interaktionen med
kund som de lär sig. Problemet är att individerna sällan lämnar teamen. De
genomför inte det växelspel som hypertexten förespråkar där individerna
växlar mellan lagren, utan att samtidigt befinna sig i flera. Genom detta
uppnås inte den dynamiska kunskapscykel som eftersträvas där organisatorisk
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kunskap genom spridning ackumuleras inom organisationen. Så inte heller
Sapa går att klassificera som en fungerande hypertextorganisation.

Hypertexten har vi därför inte kunnat finna hos endera av våra två fallföretags
organisationsstrukturer. Strukturerna som helhet har varit långt från präglade
av det tänkande som hypertexten åsyftar. Vad som är relevant att fråga sig är
här om det är praktiskt möjligt att skapa en struktur i enlighet med
hypertexten i gränssnittet mot andra organisationer.

Hypertexten bygger på en växelverkan mellan lagren utan att individen
någonsin befinner sig i flera lager samtidigt. Problemet ligger här i att en
relation ofta löper på en obegränsad tid. Det finns inget direkt slutdatum för
relationen. Teamen kan därför ses som fasta funktioner inom organisationerna
snarare än som tidsbegränsade projekt där individer arbetar under en period.
Här kan det då diskuteras om inte en hypertext skulle kunna skapas genom
rotation av personal inom teamen. På detta sätt skulle kunskap inte bara
skapas inom teamen utan detta skulle även finnas möjligheter till spridning av
densamma utifrån hypertextens växelverkan. Problemet med detta är dock
den viktiga personliga kontakten som våra respondenter pratat om. Vikten av
dessa personliga relationer i gränssnittet talar emot en rotation av personal till
följd av den tid som det tar att bygga upp dessa relationer. Vidare skulle det
även kunna skapa problem i kontinuiteten då det så viktiga kontaktnätet får ett
betydligt kortare bäst före datum.

Hypertexten som helhet kan därför vara svår att applicera på denna specifika
del av organisationen. Däremot tror vi att tanken bakom hypertexten har
mycket att ge, varvid vi ämnar nyttja den när vi nu gör ett försök att skapa en
syntes av den diskussion som hittills förts.

6.1.4 En syntes
Som vi beskrivit så finns det ett flertal aspekter som bör beaktas vid skapandet
av en organisationsstruktur, som inte bara är lämpad att operativt hantera
gränssnittet mellan organisationer, utan även skapa förutsättningar för lärande
och kunskapsspridning. Det finns ingen enkel lösning utan det är ett antal
faktorer som måste beaktas.



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

95

Teamorganisationen – ett logiskt val
Att organisera sig som team i gränssnittet, precis som båda våra fallföretag
gjort, ser vi som något nödvändigt. Detta eftersom de arbetsuppgifter som
skall genomföras är tätt kopplade till marknaden. Detta resonemang
överensstämmer med Allen (1995) som framhäver projektets fördelar i
interaktionen med marknaden. Men eftersom det även gäller att koordinera
denna interaktion med de interna processerna är det av vikt att ha klara
kopplingar med, i detta fall, de berörda funktionerna. Detta är en
avvägningsfråga som måste lösas, där vi ändock anser att teamformen bör
ligga till grund för strukturen.

Till följd av att företagen strävar efter att skapa långsiktiga relationer finns det
ingen tidsbegränsning för teamen. Detta gör att det är svårt att applicera
hypertexten på organisering kring de interorganisatoriska samarbetena. Den
växelverkan som eftersträvas är svår att åstadkomma då funktionerna
operativt dagligen verkar i gränssnittet. Det finns helt enkelt inga möjligheter
att lämna teamen och skifta till de andra lagren. En arbetsrotation skulle här
kunna vara lösningen där personalen inom teamen med regelbundna
intervaller lämnar teamen, varvid de kan ingå i den dynamiska kunskapscykel
som Nonaka & Takeuchi (1995) förespråkar. Problemet ligger i
personrelationernas stora betydelse. Skulle dessa brytas genom ett
kontinuerligt byte av individer skulle det kunna försämra hur väl relationen
fungerar som helhet.

Att använda sig av en teamorganisation blir därför att föredra till följd av det
lärande som sker i gränssnittet. Vidare är det av vikt att skapa en kontinuitet
inom teamen, till följd av de personliga relationernas betydelse. På detta sätt
skapas förutsättningar för lärande och kunskapsspridning i gränssnittet mot
andra organisationer.

Inom teamorganisationen – ett individperspektiv
Inom teamen är det också viktigt att skapa en struktur som har potential att
internt sprida kunskap. Vi anser därför att det är av vikt att strukturen inom
teamen har likheter med Mintzberg & van der Heydens (1999) web. Detta för
att det har visat sig vara ett sätt att sprida tyst kunskap inom teamet, vilket vi
anser att Sapa, som har en webliknande struktur inom sitt team klarar, till
skillnad från BT. Anledningen till att Sapa är kapabla till detta anser vi beror
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på att de skapat förutsättningar genom att fysiskt placera funktionerna som
ingår i teamen tillsammans. Båda företagen kan dock i dagsläget anses vara
kapabla att hantera den explicita kunskapen inom organisationen, med
avseende på organisationsstruktur. Vidare anser vi även att det är viktigt att
inte bara skapa webbstrukturer formellt, utan även skapa ett klimat där det
finns potential för spontana webbar att skapas. En struktur som inte skapar
hinder för dessa webbar är därför eftersträvansvärt i designen av
organisationsstrukturen.

För att skapa förutsättningar för lärande och kunskapsspridning inom teamen
är det därför inte bara nödvändigt att skapa former för hanteringen av den
explicita kunskapen. Det är även av vikt att på ett adekvat sätt kunna hantera
den tysta kunskapen. Ett sätt är här att skapa förutsättningar för webstrukturer
att uppstå inom teamen. På detta sätt kan hanteringen av den tysta kunskapen
markant effektiviseras.

Omorganisering
Teamformen har, som våra fallföretag visat, även brister. Detta eftersom
kunskap kan ha svårt att spridas mellan teamen samt i funktionerna.
Teammedlemmarna blir för fokuserade på det egna teamet, vilket skapar
problem med kunskapsspridningen. Det är därför viktigt att skapa länkar
mellan teamen så att de kunskaper och erfarenheter som finns inte isoleras till
ett team. Exempelvis bör de erfarenheter som en inköpare får i interaktionen
med sina leverantörer kunna spridas till andra inköpare, så att hjulet inte
uppfinns flera gånger. Denna kunskapsspridning avser då explicit likväl som
tyst kunskap. Ett sätt att lösa detta är att skapa en som vi kallar det kedja
mellan enskilda befattningar. För att tydliggöra detta börjar vi med att
illustrera nu rådande situation.

Figur 17: Kund/leverantör i förhållande till funktionsmedarbetare

Funktionsmedarbetare

K/L K/LK/L

FunktionsmedarbetareFunktionsmedarbetare
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För att råda bot på det problem som dagens situation är behäftad med bör
därför en överlappning mellan medarbetarna inom funktionerna ske. Detta
leder till att ingen medarbetare inom en funktion verkar isolerat från de andra
medarbetarna inom funktionen. I exempelvis Sapa skulle detta innebära att
inte endast en säljtekniker arbetar med en kund utan att två säljtekniker delar
ansvaret mot en specifik kund. De arbetar hand i hand. Mot en annan kund är
det sedan en tredje säljtekniker som tillsammans arbetar med en av de ovan
nämnda säljteknikerna. På så sätt skapas en kedja mellan säljteknikerna. Vidare
innebär detta att det sker en ökad grad av samarbete mellan teamen samt i
funktionerna. Detta eftersom inget team nu helt och hållet kan verka som en
fristående enhet. Nedan illustreras en kedja för interaktion mellan
funktionsmedarbetarna.

Figur 18: Kedja för interaktion mellan funktionsmedarbetarna i interaktionen med
kund/leverantör

På detta sätt skapas en samverkan mellan teamen med avseende på
kunder/leverantörer. Detta medför att ingen av relationerna blir alltför
beroende av en individ, utan att det alltid finns backup inom organisationen
som helhet och funktionen i synnerhet. Vidare skapas det en kedja mellan
funktionsmedarbetarna där kunskap från en relation kan spridas till andra
team genom det samarbete som sker. Viktigt är att det verkligen sker ett
samarbete mellan teamen så att det inte bara blir en uppdelning av
arbetsuppgifter. För om så blir fallet försvinner hela poängen med kedjan.
Den tysta kunskapen får då problem att spridas, varvid kunskapsprocessen
kvävs redan i sin linda. Nackdelar med kedjan är även att det uppstår ett något
större koordineringsbehov till följd av att fler individer blir inblandade i
respektive relation.

Denna kedja möjliggör även för organisationen att nyttja de grundtankar som
Nonaka & Takeuchis (1995) hypertext bygger på. Eftersom ingen relation nu
är bunden till en individ utan flera, möjliggör detta för att enskilda individer

K/L K/L
K/L

Funktionsmedarb. Funktionsmedarb.Funktionsmedarb.Funktionsmedarb.
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att lämna interaktionen i gränssnittet utan att kontinuiteten bryts. Att lämna
the project-team layer blir nu en möjlighet, varvid det finns potential att uppnå
den växelverkan mellan lagren som hypertexten bygger på. En teammedlem
kan nu lämna teamen och de specifika interaktionerna i gränssnittet, vilket
medför att hypertextens dynamiska kunskapscykel kan initieras.

Att lämna teamen, och därigenom interagera med individer utanför
teamorganisationen, medför även att det skapas band och knytpunkter som
väver samman individerna med arbetsuppgifter i gränssnittet. Vad som skiljer
denna struktur från hypertextens, är dock att teamen aldrig upphör. De
kommer att fortsätta existera även om individer lämnar dom för ett tag. Dock
kommer de återvändande individerna samlat upp ett antal lärdomar och
erfarenheter från andra individer som för tillfället inte befinner sig i
teamstrukturen. Detta leder därmed oavkortat till att ny kunskap tillförs
teamen genom den växelverkan som uppstår.

Vidare anser vi även att det är eftersträvansvärt att mellan team, likväl som
inom funktioner, skapa förutsättningar för webbstrukturer att uppstå. På detta
sätt skapas förutsättningar för inte bara hanteringen av explicit kunskap, utan
även för hanteringen av tyst kunskap.

6.2 Relationsstyrningens effekter på lärande och
kunskapsspridning

I detta analysavsnitt kommer vi, utifrån våra empiriska resultat, utreda
relationsstyrningens effekter på lärande och kunskapsspridning i
interorganisatoriska samt intraorganisatoriska relationer. De olika
styrformerna kommer att redovisas separat. Initialt kommer
kunskapsspridningseffekter behandlas. Därefter kommer vi att analysera de
lärandekonsekvenser styrformerna för med sig. Vi vill påpeka att
marknadsstyrningens (Williamson, 1975; Williamson, 1981; Williamson &
Ouchi, 1981; Ouchi, 1980) effekter på lärande och kunskapsspridning inte
kommer att behandlas då denna styrform varit svag i de relationer som vi
studerat. Visserligen ligger marknadsfaktorer som en del av den byråkratiska
styrningen (Ouchi, 1980) men i det sammanhang som marknadsstyrningen
verkar har den haft väldigt liten betydelse i de fall vi har studerat. Detta har sin
främsta förklaring i att vi inte studerat enkla interorganisatoriska relationer, av
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köp/sälj-karaktär, utan komplexa relationer där parterna samarbetar integrerat.
Ingen av de intraorganisatoriska relationerna har heller varit marknadsstyrda.
Vi vill även upplysa läsaren om att det naturligtvis finns
styrförutsättningsmässiga skillnader mellan interorganisatoriska samarbeten
och intraorganisatoriska samarbeten. Bland annat skiljer sig beroendet mellan
parterna. Intraorganisatoriska samarbeten, till skillnad från
interorganisatoriska, sker till exempel ej mellan två, från grunden, helt
oberoende parter. (Lindkvist, 1994) Vår avsikt är dock inte att utreda
orsakerna till styrningen utan att kartlägga vilken styrning som föreligger och
vad detta får för lärande- och kunskapsspridningsimplikationer.

6.2.1 Byråkratisk styrning
I de relationer där den byråkratiska styrningen är framträdande finner vi att
parterna i första hand, och till största del, utbyter formaliserad kunskap, det
vill säga explicit kunskap. Detta överensstämmer med den teoretiska hypotes
som vi presenterade i referensramen. Genom den ömsesidiga kontrollen, som
bygger upp kontraktsförtroende och kompetensförtroende (Sako, 1992),
överförs bland annat standardiserade arbetssätt, mål och resultat. Den
byråkratiska styrformens kunskapsspridningskonsekvenser är tydligast i
relationen mellan BT och leverantör. Genom leverantörsprojekten inventeras
och utvärderas den andre partens formella tillgångar, arbetssätt och struktur.
Hur stark den byråkratiska styrningen är den faktor som vi funnit starkast
påverkar överföringen av explicit kunskap. Om till exempel målstyrningen är
utförlig och uttömmande startar den med ett långt och noggrant förarbete där
parterna fördjupar sig i explicit kunskap om varandra. Sällan analyseras
detaljer på djupet utan en bred analys av medparten prioriteras. Vid själva
målformulerandet utbyter sedan parterna explicita önskemål om vad de vill
uppnå med relationen. Avtal och kontrakt formuleras. Måluppföljningen
innebär att parterna kan få ytterligare kunskap om hur medpartens
arbetsprocesser fungerar i praktiken.

Det går dock inte att helt utesluta att även viss tyst kunskap överförs till följd
av byråkratisk styrning. Det är möjligt att parterna tillsammans studerar vissa
delar mer ingående trots att fokus ligger på att säkerställa att medparten följer
sina åtaganden och har förutsättningar att verkligen klara de krav som ställs på
dem. Detta förekommer till exempel i BT:s leverantörsutvecklingsprojekt. När
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den formaliserade målformuleringsprocessen sker gemensamt, interagerar
parterna och målformulerandet blir då likt ett gemensamt problemlösande.
Vid dylika tillfällen sprids även tyst kunskap mellan parterna till följd av den
byråkratiska styrningen. Huruvida tyst kunskap sprids mellan parterna i
byråkratiskt styrda relationer blir därför beroende av vilken omfattning
parterna interagerar på djupet. Att tyst kunskap sprids vid dylika tillfällen
finner vi stöd för av Grant (1996) som menar att problemlösande i grupp är
den kunskapsintegreringsmekanism som lämpar sig bäst vid integrering av tyst
kunskap. Det skall dock poängteras att den formella kontrollen som utmärker
den byråkratiska styrformen främsta uppgift att säkerställa ytliga egenskaper
på kort sikt hos medparten, varför lejonparten av den kunskap som överförs
mellan parterna alltid kommer att vara av explicit karaktär.

Samarbetet inom Sapas säljteam präglas av stark målstyrning. Målstyrningen
reglerar, specificerar samt formaliserar samarbetet och leder till att
prestationsresultat omedelbart blir synliga. Genom den starka målstyrningen
överförs explicit kunskap om deras yrkesroller och konkreta arbetssätt till de
övriga teammedlemmarna. Denna överföring av explicit kunskap som en
konsekvens av byråkratisk styrning blir tydlig om den jämförs med den
styrning och kunskapsöverföring som sker i relationen mellan säljteamen.
Skillnaden styrmässigt är att det i det närmaste inte existerar någon byråkratisk
styrning av relationen mellan teamen. Teamen sammanförs och synkroniseras
inte via formella regler och hierarkiska beslut utan snarare via andra
styrformer. Arbetsstrukturen som används i teamen skiljer sig markant åt,
vilket kan ses som en konsekvens av bristande överföring av explicit kunskap.
Kontaktytan teamen emellan är ostrukturerad och informell vilket följaktligen
leder till att formaliserade överföringsmekanismer som kan hantera explicit
kunskap saknas. Den byråkratiska styrningens konsekvenser sammanfattas i
figuren nedan.

Byråkratisk styrning
Kunskapstyp Explicit kunskap (stark)/Tyst kunskap (svag)

Figur 19: Den byråkratiska styrningens effekter på kunskapsspridning

Genom den byråkratiska styrformen skapas relationer där parterna genom den
ömsesidiga kontrollen fokuserar på gränssnittet mellan den egna
verksamheten och medpartens verksamhet. Parterna arbetar till största del
autonomt men den formaliserade kontaktytan gör att kunskapsbaserna blir
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överlappande. Både BT och Sapa möter sina leverantörer respektive kunder
på regelbunden basis. Vid dessa möten informerar BT/Sapa och
leverantören/kunden varandra om exempelvis mättekniker och operativa
rutiner. Mötena, tillsammans med den kontinuerliga kontrollen, bidrar till att
lärandet fokuseras kring ytliga egenskaper hos medparten. Sålunda följer att
den formella styrningen av samarbetet sällan leder till att BT/Sapa och
leverantören/kunden lär känna varandra på djupet då spridning av tyst
kunskap varken stöds av, eller prioriteras i, styrningen. På så sätt skapas i
byråkratiskt styrda relationer en blandning av å ena sidan fördjupning i
kunskapsbasernas överlappning och å andra sidan autonomt utforskande
utifrån den egna kunskapsbasen. Detta samband indikerades även i vår
grundhypotes.

Förhållandet mellan gränssnittslärandet och egenlärandet bestäms av hur stark
och utförlig den byråkratiska styrningen är. Om den byråkratiska styrningen är
svag kommer det partoberoende lärandet att vara större än vad som vore fallet
om en stark byråkratisk styrning genomsyrar relationen. I det senare fallet
kommer fokus i högre utsträckning hamna på lärande kopplat till
partinterfacet. Det bör dock tilläggas att gränssnittslärandet är begränsat då
den tysta kunskapsdimensionen endast i undantagsfall omfattas i överlappning
som sker till följd av den byråkratiska styrningen.

Figur 20: Den byråkratiska styrningens effekter på lärande

6.2.2 Ekonomisk-kooperativ klanstyrning
I vår teoretiska grundhypotes beträffande klanstyrningens (Ouchi, 1980;
Alvesson & Lindkvist, 1993) effekter på lärande och kunskapsspridning gällde
att klanstyrda relationer främjar spridning av tyst kunskap mellan parterna i
relationen samt att den dominerande lärandetypen kommer att vara
gränssnittslärande. Med anledning av våra empiriska resultat har vi dock varit
tvungna att revidera denna uppfattning. Ekonomisk-kooperativ klanstyrning
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(Ouchi, 1980; Alvesson & Lindkvist, 1993) skiljer sig till exempel väsentligt
från social-integrativ klanstyrning (Alvesson & Lindkvist, 1993). I vissa
ekonomisk-kooperativa klaner förekommer i princip ingen kunskapsspridning.

Sapas kundrelationer är initialt enbart byråkratiskt styrda. Följaktligen sker då
ett frekvent utbyte av explicit kunskap mellan parterna. När parterna sedan
börjar samarbeta långsiktigt och den ekonomisk-kooperativa klanstyrning
träder in som styrande kraft i relationen, lättar den byråkratiska styrningen i
relation. Visserligen kontrollerar parterna varandra men detta sker i lägre
utsträckning genom formell kontroll. Dessutom, till följd av att parterna i
högre grad samarbetar på grund av effekter som inte syns omedelbart,
minskar den byråkratiska styrningens betydelse. En direkt konsekvens av detta
blir att överföringen av explicit kunskap mellan parterna minskar. Det skall
dock poängteras att det fortfarande är den byråkratiska styrningen, och inte
den ekonomisk-kooperativa klanstyrningen, som leder till spridning av explicit
kunskap.

Huruvida tyst kunskap sprids mellan parterna till följd av ekonomisk-
kooperativ klanstyrning har vår studie inte gett något konsekvent svar på.
Nyckeln till den tysta kunskapsspridningen stavas social interaktion, det vill
säga att parterna arbetar tillsammans istället för var och en för sig.
Relationerna i BT:s tvärfunktionella team är exempel på ekonomisk-
kooperativ klanstyrning där den social interaktionen, och därmed även
överföringen av tyst kunskap, varierar. I samtliga relationer, med undantaget
relationen mellan inköparen och teknikern, verkar parterna nästan uteslutande
på var sitt håll. Den målstyrning som sker i det tvärfunktionella teamet
indikerar stark byråkratisk styrning. När relationerna studeras närmare märks
det dock att den formella kontrollen, det vill säga målstyrningen, inte har
någon större betydelse om den relateras till övrig styrnings roll.
Teammedlemmarna har väldigt lite kontakt med varandra vilket de anser vara
en konsekvens av att samarbetet löper problemfritt. Som tidigare nämnts ser
de övervakande och kontroll som tecken på att de andra i teamet inte litar på
att de gör ett genomför sitt arbete på ett bra sätt. Synkronisering sker istället
praktiskt taget enbart via det gemensamma målet, den av respondenterna
beskrivna BT-andan som går ut på att skapa välfungerande
leverantörsrelationer. På grund av den uteblivna integrationen sker därför
inget utbyte av tyst kunskap.
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Mellan inköparen och tekniker har ett behov av nära samarbete identifierats.
Sålunda arbetar parterna tätt med varandra på informell basis varför tyst
kunskap utbyts dem emellan. Inköparen berättar bland annat hur teknikern
har anammat det ekonomiska tankesättet. Den sociala interaktionen kan ses
som behovs- samt arbetsinställningsberoende. För det första måste båda
parterna uppleva ett uppenbart behov av det intima samarbetet. Dessutom
krävs det även att parterna har liknande inställning till arbetet i termer
engagemang och seriositet. Detta kan exemplifieras med relationen mellan
tekniker och inköparen på BT där de båda poängterar att de täta samarbetet
inte skulle förekomma i samma utsträckning om de inte hade haft samma
inställning till arbetet. För att parterna skall arbeta integrerat krävs sålunda att
båda parterna upplever behovet samt har liknande inställning till samarbetet.
Om inte det ömsesidiga förhållandet uppstår kommer inte den ekonomisk-
kooperativa klanstyrningen leda till intimt samarbete och därav kommer inte
tyst kunskap spridas i dylika relationer.

Ekonomisk-kooperativ klanstyrning
Kunskapstyp  Tyst kunskap (svag eller stark beroende av

ömsesidigt behov av nära samarbete samt
liknande inställning till arbetet)

Figur 21: Den ekonomisk-kooperativa klanstyrningens effekter på
kunskapsspridning

I sin renodlade form leder den ekonomisk-kooperativa klanstyrningen till att
parterna arbetar tämligen autonomt. När arbetet mot det gemensamma bästa
fungerar som ett substitut till den byråkratiska styrningen glider parterna isär
då den ömsesidiga kontrollens relevans minskar. I gränssnittet mellan parterna
förekommer knappt någon kontakt, varken formell eller informell, varför
kunskapsbaserna verkar relativt oberoende varandra. Ett tydligt exempel på
detta är relationen mellan säljavdelningen och teknisk service på Sapa, där
samarbetet styrs via tron att Sapas bästa gynnar dem som Vetlandabor i
allmänhet och som Sapa-anställda i synnerhet, samt relationen i BT:s
tvärfunktionella team. Praktiskt taget förekommer ingen byråkratisk styrning
mellan parterna och något behov av nära samarbete upplevs ej. I alla fall är
inte behovet ömsesidigt som till exempel i relationen mellan säljavdelningen
och teknisk service där endast säljtekniker eftersträvar en tätare relation med
teknisk service. I dylika relationer kommer följaktligen lärandet vara
uteslutande koncentrerat till den egna kunskapsbasen. Detta betyder att



Lärande och Kunskapsspridning i Interorganisatoriska Samarbeten

104

byråkratisk styrda relationer kommer att präglas av mer gränssnittslärande än
ekonomisk-kooperativa klaner utan social interaktion.

Figur 22: Den ekonomisk-kooperativa klanstyrningens (utan social interaktion)
effekter på lärande

Som tidigare nämnts förekommer dock nära samarbeten där parternas
kunskapsbaser blir överlappande även i ekonomisk-kooperativa klaner.
Anledningen till detta är främst identifierat behov av social interaktion.
Behovet tillsammans med den ömsesidiga inställningen till samarbete är de
faktorer som vi funnit avgöra huruvida parterna interagerar. Exempel på detta
är relationen mellan inköparen och teknikern på BT. Sålunda är
överlappningen av parternas kunskapsbaser, gränssnittslärandet, beroende av
dessa faktorer. Vi finner därför att förhållandet mellan gränssnittslärande och
egenlärande i ekonomisk-kooperativt styrda klaner, där social interaktion
förekommer, kan variera tämligen kraftigt vilket illustreras i nedan. Bilden vill
visa att bara för att social interaktion förekommer i ekonomisk-kooperativa
klaner behöver nödvändigtvis inte gränssnittslärandet vara större än
gränssnittslärandet i starkt byråkratisk styrda relationer. Det bör även tilläggas
att interaktionen inte sker formaliserat varför gränssnittslärandet som sker inte
kommer att vara knutet till parternas explicita kunskapsbaser.

Figur 23: Den ekonomisk-kooperativa klanstyrningens (med social interaktion)
effekter på lärande

6.2.3 Social-integrativ klanstyrning
I de relationer där den social-integrativa klanstyrningen verkar, prioriteras
social interaktion mellan parterna. Parterna lär känna varandra på djupet både
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arbetsmässigt och socialt. Kontakt mellan parterna sker informellt och
ostrukturerat vilket innebär att om styrformen verkar isolerad blir den dålig på
att hantera explicit kunskap. Dess styrka blir istället överföring av tyst
kunskap. Både inom Sapa och BT betonas det att för att kunden/leverantör
och Sapa/BT skall förstå varandras explicita förfrågningar och önskningar
måste en grundkunskap besittas om hur den andre parten tänker och fungerar.
Den explicita kunskapen överförs via den byråkratiska styrningen medan den
tysta kunskapen överförs när parterna arbetar tätt ihop pga. ett ömsesidigt
behov i ekonomisk-kooperativa klaner eller av socioemotionella skäl.

Vi menar dock att det råder en skillnad i den tysta kunskap som sprids till
följd av identifierat behov av integrerat arbete i ekonomisk-kooperativa klaner
och den tysta kunskap som sprids i social-integrativa klaner. I de ekonomisk-
kooperativa klanerna överförs tyst kunskap som till absolut största delen
utgörs av yrkesmässig kunskap medan det i de social-integrativa klanerna även
överförs kunskap som behandlar ämnen som inte nödvändigtvis är knutna till
det yrkesmässiga. Planeraren exemplifierar detta:

”Sen så är det ju hur du är som person själv också. Jag tror det är en viktig bit. Och
just med den leverantören, dom spelar vi ju fotboll med varje år. Det är ju en sån där lite
extra kul grej som man gör med vissa leverantörer. Det är jag och min kontaktperson
som tagit initiativ till det. För på detta sätt så lär dom ju känna ’folk’ här också.”

(Planerare)

Detta innebär att det i de social-integrativa klaner överförs tyst kunskap som
för med sig att parterna kan förstå varandra inte bara i sina yrkesroller utan
även socialt. Detta underlättar det explicita kunskapsutbytet mellan parterna.
Skillnaden ligger i att det nära samarbetet i ekonomisk-kooperativa klaner inte
är lika beroende av hur medparten fungerar socialt utan fokus hamnar istället
på hur medparten fungerar yrkesmässigt.

Social-integrativ klanstyrning
Kunskapstyp Tyst kunskap (stark)

Figur 24: Den social-integrativa klanstyrningens effekter på kunskapsspridning

I de social-integrativa klanerna suddas gränsen mellan parterna ut och
parternas kunskapsbaser flyter således ihop. Autonomin begränsas kraftigt då
det gemensamma arbetet står i konstant fokus. Parterna likriktas genom det
täta samarbetet. De socioemotionella känslorna gentemot medparten och
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samarbetet med denna leder även till att parterna prioriterar lärande i den
gemensamma kunskapsbasen framför det medpartsoberoende egenlärandet.
Exempel på detta är Sapas kundrelationer där Sapa och kunden får en relation
till varandra där de trivs att arbeta ihop och ser fram emot att samarbeta.
Utöver den rent arbetsmässiga likriktningen homogeniseras även parterna
socialt, vilket betyder att mentala strukturer, som inte alltid är uppenbara i
strikt affärsmässiga relationer, konformeras.

Även fast den social-integrativa klanen är styrformen med mest
gränssnittslärande har även denna styrform likt den byråkratiska styrformen
och den ekonomisk-kooperativa klanstyrningen ett lärandetak. Detta eftersom
den explicita kunskapsdelen inte hanteras inom ramen för gränssnittslärandet
på grund av den informella och ostrukturerade kontaktytan.

Figur 25: Den social-integrativa klanstyrningens effekter på lärande

Egenlärande Part X

Egenlärande Part Y

Gränssnittslärande
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7 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER

I detta kapitel avser vi att sammanfatta de slutsatser som vår analys
mynnat ut i. Detta gör vi genom att använda oss av de
problemfrågor som presenterades i inledningskapitlet. Vidare
kommer vi även att reflektera över det studerade fenomenet genom en
kritisk analys av våra slutsatser.

7.1 Slutsatser
Vilken organisationsstruktur skapar internt förutsättningar för lärande
och kunskapsspridning i interorganisatoriska relationer?

Att designa en fungerande organisationsstruktur med avseende på
interorganisatoriska samarbeten förefaller vara något av det svåraste som en
organisation står inför idag. Många faktorer, som inte sällan är motstridiga,
skall vägas samman. Organisationer väljer idag ofta att designa sina
organisationsstrukturer utifrån den operativa verksamheten, vilket innebär att
strukturen utformas för att hantera den dagliga verksamheten i gränssnittet.
Då detta är ett något begränsat perspektiv har vi valt att belysa ytterligare en
faktor som påverkas av organisationsstrukturen. Nämligen att skapa en
organisationsstruktur som internt skapar förutsättningar för lärande och
kunskapsspridning i en interorganisatorisk kontext. Är detta en faktor som
tillåts påverka designen av organisationsstrukturen anser vi att företaget är väl
rustad för att inte bara vara effektivt idag utan även inneha en potential att
bibehålla eventuella konkurrensfördelar i framtiden.

•  I valet av organisationsstruktur i gränssnittet förespråkar vi teamformen
till följd av det krav på närhet till marknaden som föreligger.

•  Inom de team likväl som mellan team är det av vikt att skapa
förutsättningar för webbstrukturer likväl som hubstrukturer. Dessa två i
kombination där hubbens styrka i hanteringen av den explicita
kunskapen och webben styrka i hanteringen av den tysta kunskapen i
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kombination skapar förutsättningar till ett effektivt lärande likväl som
kunskapsspridning.

•  För att komma tillrätta med teamformens tillkortakommande, med
avseende på koordination mellan team och funktioner, förespråkar vi
därför en interaktion mellan teamen. Detta för att dels operativt skapa
en back-up, men även för att skapa förutsättningar för ökad
kunskapsspridning mellan teamen och mellan funktionerna detta sätt
skapas inte bara ett lärande inom teamen och funktionerna utan även
inom hela organisationsstrukturen i gränssnittet.

Med dessa aspekter i åtanke ser vi därför goda förutsättningar för
organisationer att skapa inte bara en operativt fungerande organisation utan
även en som har förutsättningar att förändras och anpassa sig till den
föränderliga omvärlden genom ett kontinuerligt lärande och
kunskapsspridning. På så sätt skapas för organisationen förutsättningar för en
långsiktig konkurrenskraft, med avseende på förmågan att interagera
organisatoriskt.

På vilket sätt påverkar styrningen av de interorganisatoriska
relationerna samt styrningen av de intraorganisatoriska relationerna
lärandet och kunskapsspridningen?

Styrning av såväl interorganisatoriska relationer som intraorganisatoriska
relationer påverkar i hög grad lärandet och kunskapsspridningen i
organisationer. Som tidigare nämnts är styrningen beroende av kontexten som
den verkar i. Vi kan därför inte utesluta att styrformernas uppkomst och
konsekvenser även varit beroende av faktorer som inte varit uppenbara för
oss. De kopplingar som görs i denna uppsats skall därför ses som en del av en
större sanning.

•  I byråkratiskt styrda relationer överförs explicit kunskap genom den
ömsesidiga kontrollen. Parterna säkerställer i första hand ytliga
egenskaper hos medparten. Lärandet i dylika relationer blir en
blandning av gränssnittslärande och egenlärandet. Den ömsesidiga
kontrollen skapar gränssnittslärandet. Egenlärandet får utrymme då den
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tysta kunskapsdimensionen inte omfattas i överlappningen. Att viss tyst
kunskap även sprids genom den byråkratiska styrformen går dock inte
helt att utesluta. Visserligen prioriteras alltid en bred analys av
medparten men ibland kan parterna även djupstudera vissa områden
hos varandra. Den byråkratiska styrformen ger då upphov till ett
gemensamt problemlösande. Sålunda kan även tyst kunskap spridas
genom styrformen även om dess styrka är att hantera explicit kunskap.

•  I relationer som är ekonomisk-kooperativt styrda blir den explicita
kunskapsöverföring bristfällig då kontaktytan är informell och
ostrukturerad. Kunskapsöverföringen i ekonomisk-kooperativt
klanstyrda relationer kan ändock variera kraftigt. Tyst kunskap sprids
genom att parterna interagerar socialt. Social interaktion förekommer i
ekonomiskt–kooperativt styrda relationer om parterna upplever ett
ömsesidigt behov av nära samarbete samt om parterna har liknande
inställning till arbetet. Således kommer också förhållande mellan
gränssnittslärande i den gemensamma kunskapsbasen, och egenlärande
utifrån medpartsoberoende kunskapsbasen, bestämmas utifrån dessa
faktorer.

•  I social-integrativt styrda relationer uppstår intima samarbeten på grund
av parternas socioemotionella känslor gentemot samarbetet och
motparten. Till skillnad från ekonomisk-kooperativ klanstyrning
behandlar den kunskap som överförs mellan parterna inte bara
yrkesrelaterad kunskap. Parterna samarbetar nära varför spridning av
tyst kunskap gynnas genom styrformen. Kontaktytan saknar formella
kunskapsöverföringsmekanismer varför styrformen inte stödjer
spridning av explicit kunskap. Autonomin begränsas och parterna
likriktas till följd av parternas täta koppling till varandra. Således är
social-integrativ klanstyrning den styrformen som har starkast fokus på
gränssnittslärande.

Med ovanstående samband i åtanke torde organisationer, genom att identifiera
lärande- och kunskapsspridningsbehov, kunna styra interorganisatoriska
relationer samt intraorganisatoriska relationer på ett som gör att styrningen
möjliggör lärande och kunskapsspridning utifrån interorganisatoriska
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samarbeten. På så sätt ökar chanserna att organisationen kan skaffa den
kunskap och kompetens som är nödvändig för att skapa konkurrensfördelar.

7.2 Struktur och styrning i interorganisatoriska
samarbeten – en reflektion

I detta avsnitt avser vi att problematisera ytterligare kring fenomenet lärande
och kunskapsspridning i interorganisatoriska samarbeten. Vi har hittills i
uppsatsen arbetat utifrån ett paradigm som säger att organisationer ur lärande-
och kunskapsspridningssynpunkt bör arbeta nära andra organisationer.
Genom att visa att detta synsätt har klara brister, vill vi visa hur komplext det
studerade fenomenet är. Samtidigt vill vi rikta kritik mot en del litteratur som
vi anser har en alltför onyanserad och pragmatisk syn på fenomenet
interorganisatoriska relationer.

I sann supply chain management-anda (Christopher, 1998; Cooper & Ellram,
1993) väljer allt fler organisationer, i syfte att effektivisera material- och
informationsflöden, att samarbeta integrerat med andra organisationer. Våra
fallföretag är inga undantag. Organisationsstrukturen binder bland annat
organisationens personal till utvalda interorganisatoriska samarbeten.
Personalen blir specialister på den specifika medparten och samarbetet med
denna. Integrationen leder ofta till att styrningen av samarbetena blir en salig
blandning av byråkratisk styrning, ekonomisk-kooperativ klanstyrning och
social-integrativ klan styrning.

Integrationen är säkert en lyckad strategi ur många hänseenden. Operativa
flöden synkroniseras, och parterna kan, i syfta att förbättra och effektivisera
utbytet, gemensamt investera i samarbetet. Vår studie visar dessutom att en
mix av styrformer leder till att både explicit och tyst kunskap kan spridas
mellan parterna i relationen.

I vårt inledningskapitel hette det att det är viktigt för organisationer att skapa
en lärandemiljö i gränssnittet mot andra organisationer, då dessa är en viktig
lärokälla. Det finns ingen anledning att betvivla detta. Vi menar dock att de
lärandekonsekvenser som följer av den ovan beskrivna strukturen och
styrningen, på sikt snarare hämmar än främjar organisationernas lärande och
utveckling. Låt oss förklara.
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Som framkommit i vår studie leder integrerade samarbeten till att lärandet
fokuseras till gränssnittet mellan parterna. Genom interorganisatorisk
integreringen binder sålunda organisationerna upp sig till vissa organisationer
och samarbetet med dessa. Vad som kanske inte framgår klart alla gånger är
att organisationen då inte bara binder upp sig till en kund, leverantör eller
medleverantör, utan även till en lärokälla. En minskad
leverantörsbas/kundbas leder därför även till en reducering av antalet
lärokällor.

Åter till inledningskapitlet: Organisationer lär och införskaffar kunskap främst genom
kontakt med omvärlden där de interorganisatoriska relationerna utgör en betydande del
(Powell et al, 1996). Vad som i praktiken händer när fler och fler organisationer
minskar sina baser av samarbetsparter, är att organisationernas omvärld
krymper. Utöver att lärandet från de interorganisatoriska samarbetena i sämsta
fall endast kan utnyttjas i den specifika relationen, begränsas därför även
möjligheterna till lärande och utveckling. I och med att organisationerna
binder sig så hårt till vissa lärokällor förlorar även organisationernas
kunskapsbaser sin flexibilitet.

Vi menar inte att det att det är konsekvent fel av organisationerna att skapa
integrerade samarbeten med andra organisationer. Men ur ett lärande och
kunskapsspridningsperspektiv går det att konstatera att strategin bör användas
sparsamt. För det första är det viktigt att egenlärandet får utrymme så
organisationerna kan skapa ett lärande utifrån sina egna resurser och
kompetenser (Grant, 1991; Grant 1996). Det är viktigt i
kompetensutvecklingssyfte att inhämta kunskap och lära sig i samspelet med
omvärlden men det är även essentiellt att lära sig utifrån sin egen kunskapsbas
och på så sätt skapa förutsättningar för kompetensmässig utveckling. För det
andra bör gränsen mot omvärlden hållas öppen och flexibel då detta innebär
att organisationerna kan lära och införskaffa kunskap i en större kontext.

För att organisationer skall kunna vara flexibla och öppna i sitt samspel med
omvärlden måste organisationsstrukturen och styrningen stödja detta
förhållningssätt. Organisationsstrukturen bör till exempel undvika att låsa
personal till samarbeten med vissa organisationer. Därför bör strukturen inte
enbart designas utifrån en integreringsstrategi. Istället bör de designas så att de
på ett flexibelt sätt skall kunna hantera en portfölj innehållande såväl ytliga,
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som integrerade, interorganisatoriska samarbeten. Denna portfölj av
interorganisatoriska samarbeten bör regleras via olika styrformer. Fokus bör
dock sättas på styrformer som framkallar samarbeten där organisationerna är
löst kopplade till varandra.
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BILAGA

BILAGA

INTERVJUGUIDE

Inledande frågor
•  Befattning
•  Arbetsuppgifter
•  Hur skulle Ni vilja beskriva er roll med avseende på aktuell

leverantör/kund?

Organisationsstruktur
•  Hur ser Ni på den formella organisationen? Hur ser Ni på den

hierarkiska strukturen? Hur ser Ni på beslutsfattandet?
•  Hur ser Ni på er rollfördelning internt?
•  Hur ser Ni på er rollfördelning externt, gentemot leverantör?
•  Hur anpassar Ni er organisationsstruktur samt era roller gentemot

specifika relationer/samarbeten? Hur ser Ni på ert sätt att organisera
er?

Allmänna kunskapsfrågor & Intern Kommunikation
•  Vad innebär lärande för er, med avseende på er yrkesroll?
•  Vad innebär kunskap för er, med avseende på er yrkesroll?
•  Hur ser Ni på lärandet inom ert företag? Vad är era erfarenheter av

lärande inom organisationen?
•  På vilket sätt anser Ni att Ni sprider kunskap inom organisationen?

Finns det nyckelpersoner i den eventuella kunskapsspridningen eller är
det ett ”obestämt” flöde? Varför?

•  Anser Ni att det är specifika individer som besitter kunskapen eller
finns den i organisationen som helhet? Varför?

•  Hur anser Ni att organisationen uppmuntrar och förespråkar kunskaps
och erfarenhetsutbyte? Varför?



BILAGA

•  Hur skulle Ni vilja beskriva informationsflödet inom er avdelning? Hur
skulle Ni vilja beskriva dess effektivitet? Varför?

•  Vilka kommunikationsformer finns? Anser Ni att dessa
kommunikationsformer täcker behovet att informationsutbyte? Om
inte, hur skulle Ni vilja utveckla informationsutbytet med avseende på
forum?

•  Hur flödar den informella kommunikationen? Hur anser Ni att den
informella kommunikationen fungerar? Varför?

•  Hur utbyter Ni erfarenheter inom er avdelning? Hur anser Ni att detta
erfarenhetsutbyte fungerar? Varför

Lärande & Kunskap med avseende på leverantör/kund
•  Beskriv utvecklingen av relationen med leverantör/kund?
•  Vad anser Ni har orsakat eventuell förändring/utveckling?
•  Vad har Ni lärt er från er kontakt med leverantör/kund?
•  Är dessa lärdomar specifika för samarbetet med den specifika

leverantören/kunden eller är de allmänna?
•  Hur överförs kunskap mellan er och er leverantör/kund?
•  Vad är det för kunskap som överförs mellan er och era

leverantörer/kunder?
•  Hur överförs kunskap mellan er och de andra funktioner inom

organisationen som är involverade i relationen med leverantör/kund
•  Vad är det för kunskap som överförs mellan de funktioner som har

kontakt med leverantör/kund?
•  Vad är det för kunskap som överförs mellan er och övriga med

likartade arbetsuppgifter inom organisationen?
•  Hur överförs kunskap mellan er och övriga inom organisationen med

likartade arbetsuppgifter?

Styrning
•  Hur ofta har Ni kontakt med leverantör/kund?
•  På vilka grunder sker kontakten? Hur sker kontakten? Vad behandlas

under kontakten? Vad är formellt bestämt angående er kontakt med
leverantör/kund?

•  Har Ni förtroende för personalen hos leverantören/kunden? Varför?



BILAGA

•  Hur ofta har Ni kontakt med de andra funktioner inom organisationen
som är involverade i samarbetet med leverantören/kunden?

•  På vilka grunder sker kontakten? Hur sker kontakten? Vad behandlas
under kontakten? Vad är formellt bestämt angående er kontakt med de
andra funktionerna?

•  Har Ni förtroende för de övriga funktionerna inom organisationen?
Varför?

•  Hur ofta har Ni kontakt med dem som har likartade arbetsuppgifter
som er?

•  På vilka grunder sker kontakten? Hur sker kontakten? Vad behandlas
under kontakten? Vad är formellt bestämt angående kontakten?

•  Har Ni förtroende för de med likartade arbetsuppgifter? Varför?
•  Hur formuleras målen för samarbetet med leverantören/kunden? Är Ni

delaktig i målformuleringen?
•  Vilka är dessa mål?
•  Hur upplever Ni målen?
•  Bestämmer Ni hur Ni skall göra för att uppfylla målen?
•  Vilka arenor/forum finns för reflektion efter resultat?


