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Sammanfattning 
 

 

Vi säger att du äger ett företag som i sin tur har ett dotterbolag. Företaget tillverkar 

cykelhjälmar. Låt säga att det arbetar 10 personer i dotterbolaget, bolaget köptes en gång upp 

för att det besatt kunskap om hur man tillverkar säkra cykelhjälmar. Då dåliga tider varar 

tvingas ditt företag sälja dotterbolaget. Dotterbolaget som det senaste gått dåligt värderas i 

synnerhet efter den kunskap de besitter, det vill säga den personliga kompetens som det 10 

arbetande besitter och det system och tekniker som används för att framställa dessa supersäkra 

hjälmar. Det kan röra sig om kunskap hur man behandlar olika material för att få slagtåliga 

men samtidigt stötdämpade ytor eller dylikt. När affären är uppgjord juridiskt sett det vill säga 

när vilken kunskap som får stanna, delas eller förmedlas är bestämt, återstår det rent praktiska. 

Hur ska denna kunskap som företaget besitter spridas till sin nya ägare, hur hanteras den där 

och vilken problematik medför detta.   

 

Detta är vad hela analysen utgick ifrån metaforiskt talat. Inte gällanden cykelhjälmar, utan 

bilar närmare bestämt Volvobilar. Projektet behandlar således fallet när Ford sålde Volvo 

personvagnar till Geely. Bakgrunden till problematiken beskrivs i början av rapporten, här 

skildras även syftet, målet och projektets omfattning. Här formuleras de frågor som önskades 

kunna besvaras under projektets utlopp.  

 

Metoden, eller tillvägagångssättet av genomförandet av denna kandidatexamensuppsats 

bestod av en litteraturstudie och en empirisk studie. Litteraturstudien syftade till att reda ut  

begreppet kunskap och kunskapshantering. Den empiriska studiens ändamål var att utifrån 

litteraturstudiens resultat undersöka och analysera samt återge Volvos kunnande och syn på 

kunskapsöverföringen vid dessa omständigheter. Volvo Cars Cooparations(VCC) som numera 

är ett dotterbolag till kinesiska Geely har genomgått ett ägandebyte från amerikanska 

moderbolaget Ford. Litteraturstudiens informationskälla bestod i huvudsak av den fria 

encyklopedin Wikipedia, akademiska skrifter och tidningsartiklar från Internet. Detta berodde 

främst på att utbudet facklig litteratur var begränsad då projektet utfördes på distans. En 

analys av den media som publicerats i samband med skilsmässan genomfördes för att sedan 

kunna jämföras med den ”verkliga” bilden och uppfattningen som ligger inom företaget. Den 

empiriska studien bestod således av intervjuer med anställda på VCC. Intervju data 

insamlades, analyserades och dokumenterades och i vissa fall återkontaktades den aktuella 

personen för ytterligare frågor som skedde via e-mail.   

 

Slutligen genomfördes reflektion och diskussion av problemformuleringen samt projektet i 

helhet. Här besvaras de frågor som ställdes i början av projektet. Förslag till förbättringar och 

slutsatser inom ämnet finner man i de sista sidorna.  

 

Resultatet av undersökningen åskådliggjorde att problematiken ligger i mellanläget då 

informationen överförs mellan företaget. Där ingen ansvarar eller leder kunskapen. Den 

hamnar således i ingenmansland och riskerar att fastna där. Ett annat hinder för kunskapen var 

hierarkin, det vill säga det chefsled som kunskapen måste passera i rätt ordning på grund av 

konfidentielliteten. ”Informationsbehov och hierarkier hör inte alltid samman” säger Ulf 

Serge på VCC. Det uppstår förseningar och bortfall av information på vägen på grund av att 

inga genvägar vågas tas. För Volvos del har även det faktum att de inte fått bestämma 

huruvida kunskapen och vilken kunskap ska spridas ställt till det. Att köparen var ett kinesiskt 

företag skapade även kulturella hinder och oro för att Volvos kunskap skulle kopieras och 

bilmärket klassas som ett lågprisvarumärke.      
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Abstract 
 
Let's say you own a company which in turn has a subsidiary. The company manufactures 

bicycle helmets. Let's say that 10 people working in the subsidiary, the company was once 

bought because of their knowledge of how to make safe bike helmets. When there are bad 

times, your company is forced to sell the subsidiary. The subsidiary, which is low valued at 

the time, are just getting paid because of the knowledge they possess, that is, the personal 

skills that the 10 workers possess and the systems and techniques used to produce these super-

safe helmets. It may be the knowledge of how to mix different materials to be impact resistant 

but shock dampened surfaces or something similar. When the deal has been prepared legally 

that is, when what knowledge is allowed to stay, shared or transmitted is determined, it 

remains totally practical. How is this knowledge that the company possesses spread to her 

new owner, how it is handled there and the problems this entails. 

 

This is what the whole analysis was based upon. The background of the problem describes at 

the beginning of the report, here portrays even the purpose, goal and limits of the project. 

Here is the questions formulated which is intended to be answered during the project's 

discharge. 

 

The method, or approach to the implementation of this bachelor thesis consisted of a literature 

review and an empirical study. The literature review aimed to clarify the concept of 

knowledge and knowledge management. The empirical study's purpose was based on 

literature explore the various subsidiaries that have been through an ownership change, and 

analyze and reflect their expertise and views of knowledge transfer in these circumstances. 

Literature study of information consisted mainly of academic source and newspaper articles 

from the Internet. This was mainly due to the range of literature was limited since the project 

was carried out at a distance. An analysis of the media regarding VCC was compared with the 

"real" image and perception within the company. The empirical study consisted therefore of 

interviews with employees at the requested subsidiary. Interview data were collected, 

analyzed and documented and in some cases recon acted the requested person for further 

issues were made by e-mail. 

 

Finally conducted reflection and discussion, the problem statement and the main project. Here 

are the questions answered which is posed at the beginning of the project. Suggestions for 

improvement and conclusions in the subject can be found in the last pages. 

 
The results of the survey illustrated that the problem lies in the situation where the 

information is transferred between the company. There is no charge or leading knowledge. 

The ports, therefore, in no man's land and could get stuck there. Another obstacle to 

understanding was the hierarchy, the lead which knowledge must pass in the right order 

because of the confidentiality. "Information needs and hierarchies are not always the same 

thing" said Ulf Serge at VCC. There are delays and loss of information along the way because 

no shortcuts are considered. For Volvo, also the fact that they have not been allowed to decide 

whether the knowledge and what knowledge should be disseminated messed up. The buyer 

was a Chinese company also created cultural barriers and concerns that Volvo's knowledge 

would be copied and the car is classified as a low-priced brand. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
För tjugosex tusen år sedan började man använda pengar, och byteshandelns tid var förbi. 

Man kunde då sälja salladshuvuden på sommaren och köpa kött på vintern. Under många år 

bytte man pengar mot mat eller andra förnödenheter. Flera år senare tog man betalt för 

tjänster till exempel som sömmerska eller smed. Idag består den största marknaden av något 

annat, något som värderas mycket högt och enligt många är den största och viktigast 

överlevnadsfaktorn i dagens samhälle. Kunskap, man betalar för kunskap.   

 

Detta är något som ligger och kommer att ligga till grund för många affärer inom 

handelsindustrin lång tid framöver. Den som har bästa receptet, säljer flest kakor. Med andra 

ord så innehar den med mest kunskap den största konkurrensfördelen. Men vad är då denna 

högt värderade handelsvara? Det finns många olika uppfattningar och beskrivningar av 

begreppet kunskap. Vad alla dock är överens om är dess dyrbarhet och väsentlighet i nutid 

och framtid. Att det är bevaringen och spridningen av kunskap som har tagit oss dit vi 

befinner oss idag inom teknologi, medicin och mycket annat.   

 

Att ett mindre bolag blir uppköpt av ett större och bildar ett så kallat dotterbolag är idag 

mycket vanligt. Detta kan bero på olika faktorer, till exempel kan det vara så att det större 

företaget vill utöka sin egen verksamhet och köper upp ett mindre som kompletterar affärerna 

eller att det mindre företaget riskerar att gå i konkurs och prislappen är låg. I båda fallen är det 

kompetensen som det mindre företaget besitter som man vill åt. Man betalar alltså för 

kunskap.     

 

Det är även vanligt att dotterbolaget säljs vidare. Anledningen till detta är även den blandad, 

det kan bero på ekonomiska kriser, att man är oense inom brödraskapet eller att bolaget vill 

renodla sitt eget varumärke. En svårighet som uppstår vid denna typ av ägandebyte är 

hanteringen av kunskap och den teknologi som används i dotterbolaget. Hur för man enklast 

denna information vidare utan att juridiska tvister uppstår? Vanligtvis köps bolaget upp utav 

en av sina konkurrenter. Läget blir därför mycket komplext och här följer en rad juridiska 

moment. Då uppgörelsen om kunskapsägandet är klarlagd återstår dock frågor som; Hur 

bygger man upp en säker kunskapsöverföring mellan företagen? Hur för man kunskapen 

vidare? Rent praktisk, hur går det till? 

 

Att kunskap skulle vara den mesta eftertraktade handelsvaran, att det skulle vara något man 

kommer att bråka om, att det skulle vara något man kommer att betala för, något man kommer 

att stjäla eller offra sin högra arm för, att kunskap skulle kunna göra sådan nytta men 

samtidigt sådan skada är något man förmodligen inte kunnat ana för tjugosex tusen år sedan.  

 
1.2 Syfte 
Huvudsyftet med detta projekt var att undersöka och återspegla händelseförloppet av 

informationsöverföring som används då ett dotterbolag byter modersbolag. I detta specifika 

fall överföringen mellan de båda bilföretagen Ford och Geely. Vilka överföringskanler som 

finns mellan dotterbolaget och det nya modersbolaget samt mellan de båda moderbolagen. 

Hur detta i sin tur påverkar personalen och hur den personliga kompetensen de besitter sprids. 

Därefter jämföra olika sätt att hantera kunskapsöverföring vid denna typ av uppbrott och 

slutligen analysera och reflektera över resultatet, komma med förslag till förbättringar och en 

tänkbar lösning till problematiken. 
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Ett annat mål var att ifrågasätta och bena upp begreppet kunskap och kunskapshantering, som 

var basen för hela detta projekt. Vilken bakgrund och betydelse kunskapshantering har i 

dagens handelsindustri.   

 
Motiveringen till valet av denna specifika problemformulering har sin grund i media, där  

dotterbolaget Volvos försäljning till Geely är mycket omtalad. Detta väckte intresse till att 

utförlig undersöka hur Knowledge Management(kunskapshantering) behandlas i situationen.  

 

Utöver detta är avsikten att tillfredställa läsaren såväl som författaren med intressant och 

tidsenlig läsning.    

 
1. 3 Mål 
Målet med projektet är efter att ha gjort en djupgående analytisk undersökning kunna 

motivera grundanledningen till problemets uppståndelse, med andra ord varför det är så svårt 

med kunskapsöverföringen vid dessa förhållanden. Att utförlig kunna beskriva 

kunskapsöverföringsproceduren vid uppbrottet och redogöra för hur informationsutbytet 

kommer att se ut för företaget i framtiden.   

 

Att kunna skildra de anställdas syn på kunskap och kunskapshantering i allmänhet samt inom 

VCC. För att därefter kunna dra en slutsats av skillnaden/likheten mellan definitionen på 

kunskap och den som finns i företaget. 

 

Slutligen är målet att kunna redogöra en lösning för detta samt att ur ett framtida perspektiv 

klargöra hur man undviker denna typ av problematik.  
 
1.4 Omfattning och begränsningar 
Projektet behandlar dels fallet när Ford sålde Volvo till Geely, dvs ett dotterbolag som byter 

modersbolag.  

 

Intentionen med arbetet är att klargöra begreppet kunskap och kunskapsöverföring. Det är 

därför arbetet begränsas till hantering av information i system och människor mellan det 

gamla moderbolaget, dotterbolaget och det nya moderbolaget. Vad för information som delas 

mellan företagen är här oväsentligt.    

 

Vissa av de uppgörelser som gjorts mellan företagen är konfidentiella. Projektet beskriver 

därför endast översiktligt händelser ur ett juridiskt hänseende och behandlar inte 

sekretessbelagda delar, då det var dokumentationshanteringen och kunskapen väg genom 

affären som stod i centrum.    
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2. Metod 
 

För att kunna nå målet med projektet behövdes först begreppet ”kunskap” benas ut. Därefter 

togs en närmare titt på kunskapsöverföring. Vad det innebär och vilka komplikationer det kan 

medföra. Detta gjordes med hjälp av informationssökning på Internet och två olika intervjuer 

med anställda på VCC som på arbetar med delatprojektet(fordskilsmässan). Svaret på frågan; 

Vad är kunskap och kunskapsöverföring för dig? Jämfördes med den fackliga fakta i 

akademiska uppsatser och artiklar från Internet.   

 

I figur 1 beskrivs metoden för arbetsgången genom projektet. Basen av ”berget” består av 

Brainstorming som behandlar olika tänkbara problemformuleringar. Brainstormingen ledde 

fram till den slutgiltiga frågeställningen och då den var fastlagd smalnades den av till en 

rimlig kvantitet. Dock då projektet utfördes på distans framkom vissa komplikationer gällande 

kommunikationen med det tilltänkta företaget. Problemformuleringen tycktes verka för smal. 

Därmed tog arbetet ett steg tillbaka i pyramiden. Problemställningen omformulerades 

slutligen vilket resulterade i en bredare referensram som förenklade arbetet betydligt.  

 

Härefter följer Informationssökning i from av litteraturstudie och empiriskstudie. När allt 

material var samlat började en lång och viktig del i projektet, Analys. Här studerades 

informationen noga och reflekterades för att kunna gå till botten med problemet. Under 

analysens gång var intervjuerna mycket värdefulla och då fler frågor dök upp föll de tillbaka 

på detta steg. 

 

Slutligen rapporterade analysen och de slutsatser som tagits.    

 

 
 
 
 Figur 1. Metodpyramid med avsiktlig liknelse till ett berg som ska bestigas. Då man vandrar uppåt smalnas 

pyramiden av och målet är att nå toppen. För att kunna nå dit behövs dock en bred bas på berget så det inte 

riskerar att bli för brant. 
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2. 1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien bestod i största utsträckning av källor från Internet. Detta berodde i 

huvudsak på att facklig litteratur var begränsad då projektet utfördes på distans. Källorna var 

bland annat akademiska uppsatser, nationalencyklopedi och media. Ändamålet med 

litteraturstudien var bland annat att bena ut begreppet kunskap och kunskapshantering som är 

det byggstenar hela projektet vilar på. Detta gjordes genom att undersöka kunskapens historia 

och bakgrund.    

 

Syftet med mediastudien berodde utav två saker. Den första anledningen är att undersöka vad 

som inte är konfidentiellt, det vill säga det företaget valt att gå ut med i pressmeddelande och 

media. Detta gjordes för att hålla rapporten neutral och ej sekretessbelagd. Den andra är för att 

få en tidsenlig, aktuell och intressant vinkling på problemet, med andra ord det som media 

valt att publicera.  

 

Ett annat syfte med litteraturstudien var att bilda en referensram till den empiriska studien. Då 

research gjordes dök funderingar och frågetecken upp som bidrog till grunden av den 

empiriska studien och gav inspiration till rapportens upplägg.  

 
2.2 Empiri 
Då problemformuleringen behandlade händelseförloppet av kunskapsöverföring då 

dotterbolag säljs vidare, var kontakten med VCC ifråga den viktigaste informationskällan.  

 

Ett relativt brett intervjuformulär[Bilaga 1] konstruerades och skickades till en början till 

olika personer på företaget. Det visade sig dock vara svårare att komma i kontakt med dessa 

än väntat. På grund av omständigheterna var folk mycket upptagna och detta projekt var 

kanske inte högsta prioritet på agendan. Därför fick Catarina Sonnerup projektledare på Volvo 

Inköp agera intervjuare och lyckades få till två intervjuer med personer vars arbete tangerades 

med uppbrottet.  

 

Målet med den empiriska studien var bland annat att kunna anskaffa det fakta som rörde 

kunskapsöverföringen rent praktiskt inom IT-system och personlig kunskap. Huvudsyftet var 

dock att beskriva problematiken i detta, hur den påverkar de anställda och företaget. Att 

återberätta de anställdas syn på informationsöverföringen samt jämföra den med den 

kunskapsspridnings policy som eventuellt finns inom företaget. Den empiriska studien var 

som sagt huvudkärnan i arbetet och var det som utgjorde underlaget för den slutgiltiga 

diskussionen.    

 

Den allmänna intervjun bestod av 16 frågor och begränsades till cirka 40 minuters besvarstid. 

Frågorna hade en öppen karaktär av gav stort utrymme för egna tankar och relevanta tillägg. 

Personerna som intervjuades var Ulf Serge SPNL(strategi process and logistics) och Maria 

Rönnerman Business Liason Office, Deltalead. 

 

Svaren sammanställdes i en analys av de anställdas syn på kunskapshantering.   

 
2.3 Tidsplan 
Projektet sträckte sig mellan 14 januari 2011 till 13 maj 2011, dock lämnades det första 

utkastet in 11 april 2011 och den slutgiltiga rapporten 4 maj 2011. Presentationen skedde i 

början av maj 2011.   
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3. Litteraturstudie 
 
3.1 Introduktion 
”Den som äger kunskapen, äger allt” 

 

Kunskap kommer förmodligen alltid vara något som värderas mycket högt. På 1770-talet 

användes kunskapen som vapen, den som kom över kunskap om bomber och ubåtar var den 

som gick vinnande ur striden. Idag är den minst lika betydelsefull fast ur andra perspektiv. 

Mer eller mindre styr kunskapen hela världen. Fattigdom kommer ofta utav bristen på 

kunskap, sjukdomar likaså. Man talar om utvecklingsländer som en beskrivning av bristande 

kunskap. Förmögna människor och företag är de som besitter dyrbar kunskap och lyckliga 

människor är de som har kunskapen om sig själva och sina egna behov i livet. Inte minst är 

kunskapen en viktig slagkraft inom handeln. Då efterfrågan från konsumenten på allt mer 

avancerad teknik ständigt ökar, ökar även efterfrågan på kunskap hos producenten.  

 

Delade meningar råder om huruvida kunskap definieras men att kunskapen fått en helt ny 

inverkan på handelsvärlden råder inget tvivel om. Det betalas för kunskap, det stjäls kunskap, 

det bråkas om kunskap, det används i konkurrerande syfte och det finns företag som helt 

livnär sig på kunskap. Men vad är då kunskap och hur hanterar man något så kraftfullt att det 

konkurrerar ut all materia på jorden?   

 
 
3.2 Vad är kunskap? 
”Kunskap är ett begrepp som kan syfta på inlärda teoretiska förmågor, alla fakta eller vad 

någon känner till om ett sakförhållande eller en situation. Kunskap kontrasteras ibland mot 

praktiska färdigheter, men oftare mot låg grad av tillgång till fakta. Ibland åsyftas också 

förståelse av ett ämne så att man kan använda det för ett specifikt syfte när det passar. 

Vetskap och vetenskap är näraliggande koncept.” Står det på Wikipedia den fria 

encyklopedin.  

 

 
 

Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott. 

 

 
Det finns olika former av kunskap och olika förklaringar vad som egentligen menas med 

begreppet kunskap, man kan minsta sagt säga ämnet är lite diffust. Enligt wikipedia delas 

kunskapen in i information, empirisk kunskap, analytisk kunskap, partiell och relativ kunskap, 

procedural och deklarativ kunskap. Information är i teknisk bemärkelse detsamma som 

specificering, avgränsning, utpekning eller reducering av alternativ. Det är ett mått på ökad 

”bestämningsgrad” som erhålls från en mängd möjliga alternativ då det reducerats till en 

mindre mängd. Empirisk kunskaps syftar till den kunskap som dras från erfarenheter, det som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Teori
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fakta
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rdighet
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B6rst%C3%A5else&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vetskap&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Platon
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i talspråk kallas ”man lär av sina misstag”. Analytisk kunskap däremot kräver inte erfarenhet 

eller sinnesintryck utan beror på logik. Kunskapen säger något om de strukturella lagar som 

världen vilar på, men kräver dock inget bevis. Till exempel ”stolen utbreder sig i rummet i tre 

dimensioner”. Det är kunskap som inte går att bevisas och inte heller lära, eller glömma. 

Partiell och relativ kunskap är den kunskap som har vissa osäkerheter och är därmed inte 

komplett. Partiell kunskap är kanske saker man inte kan bevisa utan får acceptera, 

sannolikhetslära är ett sådant exempel. Relativ kunskap är ungefärlig kunskap men saknar 

även den hundraprocentiga bevis. Till exempel historisk vetenskap har ingen garanti att den är 

hundraprocentigt sann men den är förmodligen ungefärlig, det vill säga relativ. Procedural 

kunskap är praktisk förmåga att utföra en uppgift vilket kan vara en färdighet medan 

Deklarativ kunskap är fakta som kan uttryckas i ord, teoretisk kunskap. Procedurel kunskap 

sprids lättast genom att praktiskt utföra uppgiften och därefter låta den lärande utföra 

uppgiften. Deklarativ kunskap lärs lättast genom att läsa eller lyssna.   

 

För att simplifiera begreppet kunskap och behandla det som är relevant för detta projekt 

valdes kunskapsformerna att sammanfattas i två huvudkategorier; personlig och datoriserad 

kunskap. 

 
3.3 Personlig och datoriserad kunskap 
Skillnaden mellan personlig kunskap och datoriserad kunskap är ganska flytande då 

datoriserad kunskap även kan vara den information personen ifråga besitter. I detta projekt 

syftas personlig kunskap till den information en anställd i ett företag har om den datoriserade 

kunskapen men även om andra saker. Till exempel om en specifik programvara används inom 

ett företag, då är programvaran den datoriserade kunskapen och den kunskap som krävs om 

programmet för att veta och förstå hur det fungerar är det den anställda besitter, det vill säga 

den personliga kunskapen. Man skulle också kunna kalla den datoriserade kunskapen för 

”konserverad kunskap” då det krävts personlig kunskap för att ta fram systemet. Låt säga att 

du vet en hel del om hur man räknar ut hållfastigheten på balkar, då har du personlig kunskap 

inom ämnet. Så utvecklar du ett datorsystem som räknar ut hållfastigheten på balkar, detta är 

då datoriserad kunskap. Datorer används till de flesta sorters kunskapshantering. För att 

tillvarataga och nyttja kunskapen, för att skapa och skydda kunskapen samt för att 

vidarebefordra och konservera kunskapen. Det finns datorprogram vars huvudsyfte är att lära 

ut kunskap såsom utbildnings program, språkkurser, distansutbildningar etc. Det finns 

datorprogram vars huvudsyfte är att skapa kunskap såsom finna fel eller räkna ut olika 

världen. Det finns datorprogram som används för att styra hela fabriker som ett hjälpmedel för 

att använda kunskap. Vidare finns datorsystem för att spara kunskap och skydda den från 

orätta händer. IT(informationsteknik) används även flitigt som kommunikationshjälpmedel 

såsom E-mail, Skype, Chat, dokument, Power-Point presentationer etc.  

 

Personlig kunskap kan även den vidarebefordras via IT då den blir datoriserad kunskap. 

Personlig kunskap förknippas oftast med begreppet personlig kompetens. I 

nationalencyklopedin står det att personlig kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs 

förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Därmed handlar 

kompetens snarare om dugligheten att klara av en uppgift. Man brukar säga ”Är han 

kompetent nog för arbetet?” då man syftar på om han besitter både den kunskap som är 

nödvändig teoretiskt och den färdighet som är nödvändig praktiskt, det vill säga om han vet 

hur han ska använda kunskapen. Således är kompetens en kombination av Procedural och 

Deklarativ kunskap. Personlig kunskap sprider man lättast genom metoden ”ansikte mot 

ansikte”. Numera kan denna metod även användas via dator i form av videosamtal. Dock 

föredrar många chefer på olika företag ändå att träffas personligen då det ska överföras 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rdighet
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kunskap mellan dem. Ansikte mot ansikte är även den metod som används för att lära ut 

kunskap i skolor och på kurser och dylikt som inte utförs på distans. Något som många säkert 

hört talats om är tyst kunskap. Detta är en typ av personlig kunskap. Det är dock den kunskap 

som inte går att datorisera eller dokumentera. Begreppet är något luddigt men i storhet handlar 

det om den kunskap som inte går att sätta ord på. Det kan vara något personen gör i sitt arbete 

som han inte kan svara riktigt på hur eller varför han utför det. Det kan vara en gammal 

inbiten vana som ”sitter i ryggmärgen” som är svår att förklara för en nyanställd hur man 

utför det.  Denna typ av outtalade kunskap är något man går miste om då kunskap sprids 

virtuellt. För att överföra denna kunskap är ofta praktik nödvändig, den som besitter 

kunskapen visar hur man utför uppgiften och därefter ”härmar” lärlingen.  

 

 

3.4 Konfidentiell information 
Då kunskap blir hemlig kallas det för konfidentiell information. Många förknippar 

konfidentiell information med patent vilket är missvisande då patent ofta är offentliga men 

skyddade från kopiering. Ordet patent kommer från latinets ”litterera patentes” som betyder 

öppna brev. Att äga ett Patent innebär att man har ensamrätt till en uppfinning, affärsmetod 

eller dylikt. Man får då rätten att dra kommersiell nytta av denna under en viss tidsperiod vars 

längd beror på det avtal, eller patentskydd som beviljats. Då man fått ett patentskydd för 

denna ”nya kunskap” är den patenterad och enligt lag får ingen annan göra snarlika produkter 

eller använda sig av snarlika metoder. För att patent ska beviljas krävs bland annat att 

uppfinningen eller metoden är ny och skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik/metoder. 

Om/när patentet beviljas offentliggörs alltså detaljerat hur uppfinningen eller metoden 

fungerar, den går då från konfidentiell information till skyddad offentlig information. 

Patentets ensamrätt på viss tid är en belöning som uppfinnaren får i utbyte mot att 

uppfinningen offentliggörs. Det är dock ändå en risk att uppfinningen piratkopieras det vill 

säga stjälas. Trots att detta motstrider lagen är det väldigt vanligt och många väljer därför 

istället att bibehålla uppfinningen konfidentiell. Mot betalning skyddas då uppfinningen i 

någon mån av lagar om företagshemlighet och mot industrispionage. Man har möjlighet att få 

patent inom hela EU-området då måste man dock betala för patenträttigheten i samtliga länder 

där man vi ha skyddet. Idag finns det patentskydd på diverse olika saker. Mercedes har till 

exempel patent på de speciella ”klick-ljud” som uppstår när man stänger bildörren på en 

mercedes. Sammanfattningsvis är patent en rättighet till användandet av kunskap. Denna 

rättighet har i sig blivit en handels- och bytesvara. Det händer att företag utvecklar och 

patenterar fler uppfinningar än vad de använder i sin egen produktion. Därmed kan företaget 

välja att sälja de överskott som finns i form av licenser det vill säga speciella avtal som ger 

rätt att nyttja någon annans rättighet på angivna villkor. Det kan också vara så att företaget 

slutat tillverka en viss produkt och inte själva behöver patentskyddet längre. Inte minst 

används patent i blockerande syfte som hinder för företagets konkurrenter. Tillräckligt många 

patent som är konstruerade på så sätt att det inte går att komma runt kan verkligen försvåra 

utvecklingen för andra företag på marknaden.    

 

Det är vanligt att uppfinningar utvecklas och patenteras mellan ett moderbolag och dess 

dotterbolag. Då dotterbolaget säljs vidare vilket är det fall den här rapporten behandlar, tillhör 

alltid patenten modersbolaget oavsett om det är dotterbolaget som kommit på uppfinningen.  

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Avtal
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Låt säga att du kommit på en motor som drivs av apelsinjuice och vill börja tillverka denna 

och sälja. Du vill dock inte att din granne får syn på dig när du står och hamrar i garaget och 

gör en likadan. Då kan du köpa ett patentskydd som förbjuder din granne att göra en likadan, 

bryter han mot detta begår han ett brott. Med andra ord har du skyddat din kunskap. I 

verkligheten är såklart omständigheterna mer komplexa. Ibland tillverkas snarlika produkter 

runt om i världen oberoende av varandra, den som dock var först på marknaden med sin 

produkt anklagar ofta de andra företaget för stöld av patent, eller piratkopiering. 

 

 
3.5 Teknisk stöld/Piratkopiering 
Då dotterbolag säljs uppstår oftast en juridisk tvist mellan moderbolagen i fråga. Vem har rätt 

till vilken information? Om det nya företaget använder sig av något av den information de inte 

har rätt till, det vill säga information som enligt avtalet inte tillhör dem, riskerar de att bli 

stämda för teknisk stöld eller även kallat piratkopiering. Gränserna kan här vara hårfina och 

denna typen av anklagelser är mycket vanliga. Piratkopiering kan även innefatta att man 

tillverkar något snarlikt det som redan finns på marknaden med andra ord olovlig 

varumärkeskopiering. Kina är ökänt för att plagiera allt ifrån väskor till bilar från den 

västerländska marknaden. Det är mycket därför partnersbyten och samarbeten med kinesiska 

företag medför en viss reservants. Begreppet ”piratkopiering” kommer från forntidens 

sjörövare som även kallades pirater. Pirater är med andra ord någon som stjäl. I nutid syftar 

alltså piratkopiering på stöld av kunskap som är upphovsrättskyddad, detta sker i form av 

kopiering. Det finns något som kallas privatkopiering, då man kopierar något för eget bruk, 

detta är idag lagligt men så fort det dras vinning av kopian räknas det som teknisk stöld. Detta 

gäller dock inte att kopiera varumärken då man i så fall bryter mot upphovsrättslagen. Man 

kan alltså inte tillverka en snarlik Volvo-bil för eget bruk och kalla den för en Volvo.  

 

Detta är något som berör Knowledge Management i allra högsta grad då det rör sig om 

ofrivilligt kunskapsöverföring. En annan typ av ofrivillig kunskapsöverföring är media. 

Medias intresse ligger dock inte i kunskapen i sig utan snarare i själva spridandet av den. 

Konfidentiell kunskap är därmed extra intressant för media att sprida eftersom det lockar fler 

läsare. Denna typ av kunskapsspridning kan liknas vid rykten, och behöver alltså inte alltid 

vara sann. Om konfidentiell information kommer ut på detta sättet kan det ge förödande 

konsekvenser för företaget ifråga.  

  

 
3.6 Knowledge management (kunskapshantering) 
 

Knowledge Management, eller kunskapshantering som det blir på svenska, myntades på 

1990-talet. Då startades en lång rad forskning inom ämnet och många forskare menar på att 

kunskapshanteringen är den viktigaste överlevnadsfaktorn för samtliga företag i världen. 

Begreppet Knowledge management innefattar ett mycket brett område. Nyckelord som spelar 

stor roll är företagskulturen, kunskapsspridningen samt synen på tekniska system anpassade 

till Knowledge Management.  

 

I och med att kommunikationsmöjligheterna blir allt fler i form av Internet vilket ger ett brett 

utbud av video samtal, skriftlig och muntlig kommunikation minskar avståndet mellan 

världens länder. Därmed är kunskapsöverföringens väg betydligt kortare än på den tiden då 

brevbud skickades med häst och vagn över jorden. Detta ger möjlighet för företag att etablera 

sig och få information av kundens behov av en viss produkt runt om i världen. På så sätt kan 

företagen bredda sin kunskap och därmed försäljning utanför hemlandet och matcha sin 
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produktion utefter det som efterfrågas. Så tack vara att Knowledge Managements 

huvudverktyg, kommunikation, har förbättras betydligt på de senaste åren har dörrar öppnats 

till nya marknader för internationella företag.  

  

Kunskapshantering handlar dock om så mycket mer än bara kunskapsöverföring. Det handlar 

om att skapa, förvärva, förmedla, dokumentera, skydda och använda kunskap i en 

organisation. Detta kan bl.a. inkludera inlärningsprocesser, dokument och 

informationshanteringssystem samt kategorisering och hantering av personligt kunnande.  

 

Det finns olika sätt att skapa kunskap men enklast nyskapas den vid forskningsarbete och 

undersökningar. Dock nyskapas även kunskap hela tiden runt om i världen inte minst inom 

företag. Då man tar en närmare titt på t ex produktionen, ifrågasätter och upptäcker saker som 

i sin tur blir lärande, skapas kunskapen. Det är därför viktigt att ständigt reflektera och 

analysera det som händer omkring sig för att kunna skapa kunskap. Hanteringen av kunskap 

sker således oftast utav automatik, eller undermedvetet, inom företaget. Det är relativt nytt 

men blir allt vanligare att man lägger ner mer resurser på hanteringen av kunskap. Många 

företag anställer andra företag som är ”proffs” på Knowledge Management andra anställer 

personal vars sysselsättning enbart består av kunskapshantering. Dessa hjälper till med att på 

bästa sätt ta till vara på kunskapen, lära ut, använda, skydda och dokumentera. De bidrar till 

kreativa idéer om hur man till exempel ska motivera personalen till att nyskapa kunskap.  

 
3.7 Kunskapsspridning 
 

Spridningen av kunskap är ibland något som sårs som frön på ängen, i råga mängder. Ibland 

något som utdelas väldigt sparsamt och i de allra flesta handelsfall inträffar efter betalning. 

Baloos ”Jag ska lära dig allt jag kan” ur Walt Disneys Djungelboken är kanske något som 

används mellan nära och kära och men sannerligen inte då dotterbolag byter ägare. Här utförs 

kunskapsspridningen enbart efter order. Inte ens inom det egna företaget förs kunskapen med 

vinden. Kunskapen den anställde besitter är lika viktig för att skydda individens anställning 

som kunskapen företaget besitter är för dess existens på marknaden. Allt handlar om 

konkurrens. Konkurrens mellan människor och konkurrens mellan företag.    

 

Kunskapsspridningen kan gå till på många olika sätt men en underliggande nödvändighet är 

att det sker någon typ av kommunikation. De vanligaste metoderna för att sprida kunskap är 

skriftspråket och talekonsten. Muntligt sprids kunskap till exempel på kurs, radio, möte eller i 

fikarummet. Då kunskap sprids med ord kallas det verbal kommunikation, detta innefattar 

både skrift och tal . Då kommunikation betyder ”process att överföra information från en 

punkt till en annan”[8.1.2] behöver nödvändigtvis den verbala kommunikationen inte bestå av 

en dialog. Via radio till exempel kan informationen överföras via monolog så länge någon 

lyssnar på radion. Även den icke-verbala informationen kan förmedlas via radio då den 

bygger på tonläge, röstkvalité och reaktion. Dock kommer den icke-verbala kommunikationen 

mer till sin rätt i fikarummet då den även innefattar kroppsspråk, ställning, gester, rörelser, 

ansiktsuttryck, ögonkontakt men också fysiska yttranden såsom frisyr, klädstil etc. Detta 

informationsutbyte går man miste om då kommunikationen ske skriftlig, via Internet, facklig 

litteratur, media eller flaskpost. Skriftlig kommunikation kan dock kompletteras med visuella 

hjälpmedel såsom pilar, symboler, skyltar, teckningar, grafisk design, målningar och färger. 

Instruktionsguide eller bruksanvisning är ett bra exempel på sådan kommunikation. Den 

visuella kommunikationen används främst för att ersätta den icke-verbala kommunikationen 

då kroppsspråk inte är möjligt. Då mänsklig kommunikation består av 55% kroppsspråk, 38% 

tonläge och endast 7 % av orden som används är saknandet av icke-verbal kommunikation i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skriftspr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Talekonst
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skylt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teckning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grafisk_design
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5lning
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rg
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skriftlig kunskapsöverföring ett stort problem. I mer familjära och vardagliga situationer 

används så kallade ”smilisar” i SMS(Short Message Service) och sociala nätverk som icke-

verbalt komplement. I mer formella företagsamma situationer används symboler, former och 

pilar i olika presentations material. Dock ersätts till och med ofta den skriftliga 

kommunikationen med videopresentationer och dylikt om den muntliga kommunikation i 

sammanhanget är möjlig enbart virtuellt. TV och film innehåller normalt sätt samtliga 

kommunikationssätt.  

 

Andra sätt att sprida kunskap är imitation. Imitation är enbart icke-verbal kommunikation då 

den syftar till att efterlikna eller härma något någon annan gör. Den görs utan instruktion och 

är tolkad av imitatören själv.   

 

Kunskapsspridning handlar i det stora hela om inlärandet av kunskap. Om ingen lär sig av den 

kunskap som sprids vore delningen av kunskap obefogad. Oavsett om den sprids via 

mänskliga faktorn eller via litteratur finns olika metoder att på bästa sätt ta in kunskap. Det 

finns kortsiktiga sätt att lära sig kunskap som går fort då de långsiktiga tillvägagångssätten 

ofta kräver längre tid. Ett gammalt talesätt säger att repetition är kunskapens moder. Att 

inlärandet av kunskap kräver repetition, är något som ständigt återkommer i böcker om bland 

annat studieteknik. Därför behöver människan ständigt upprepa den kunskap de lärt sig för att 

den ska sparas i minnet. Idag är dock datorn ett utbrett hjälpmedel för denna typ av 

memorering. Trots att människan enbart använder cirka 15% av sin hjärnkapacitet är 

memoreringen i datorn ett snabbare och enklare sätt. Datorn behöver till exempel inte 

repetition. Faran är dock om man överlåter för mycket kunskap åt IT världen då den inte alltid 

är till hundra procent tillitlig.    

 
3.8 Hinder för kunskapsöverföring 
 

I de allra flesta fall av kunskapsöverföring uppstår problem. Oftast är det kunskapsöverföring 

mellan olika nationaliteter som leder till flest missförstånd. Ett vanligt hinder är språket. 

Orden och därmed språket är huvudverktyget för att kommunikationen ska fungera och 

eftersom kommunikation är huvudverktyget för att kunskapsöverföring ska fungera så är detta 

ibland ett hinder som står i vägen för kunskapsspridningen. Mellan olika nationella företag är 

engelska huvudspråket och alla har det gemensamt. Trots detta uppstår ibland missförstånd på 

grund av bristande kunskap i engelska.  

 

Andra hinder kan vara företagskulturen, en så kallad kulturkrock. Hur man behandlar sina 

anställda, på vilket sätt man arbetar och resonerar, vilka timmar på dygnet, hur man hanterar 

kriser och så vidare, sammanfattningsvis vilken metod eller policy man jobbar efter inom 

företaget. Det finns många olika sätt att styra en fabrik på och därmed många olika åsikter om 

vilket som är det bästa sättet. Därmed går företagskulturen och organisationsdesignen ofta 

hand i hand, ”man arbetar så man är lärd”.  När två olika företag ska börja samarbeta i ett 

brödraskap kan dessa åsikter sätta käppar i hjulet för framtida kunskapsöverföring.   

 

Även vilken typ av kunskap som ska förmedlas kan komplicera det hela. Rör det sig om 

konfidentiell kunskap, olika patent, blir situationen mer komplex. Det måste då byggas upp en 

säker och konfidentiell kunskapskanal mellan företagen och det är viktigt att inget läcker ut i 

media.    

 

Det finns olika verktyg för att bemästra dessa hinder. Till exempek har VCC anordnat en 

utbildningskurs i kinesisk kultur för det anställda inför samarbetet med Geely. Huvudsyftet är 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Imitation
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att skapa förståelse hos de anställda på VCC för organisationstypen och hur den växt fram 

från kulturen i Kina. Interna utbildningar och kurser är även ett vanligt verktyg för att dela 

konfidentiell kunskap. Metoden ”ansikte mot ansikte” är det säkraste sättet att förmedla 

kunskap utan att den av misstag hamnar i orätta händer.  

 

I fall då företag är belägna på olika orter eller som i Volvo-Geely fallet i olika världsdelar 

uppstår även hinder i kunskapsöverföring i form av avståndet mellan företagen. För att 

överkomma detta hinder används IT-kommunikation flitigt samt i många fall att man låter 

anställda tjänstgöra i det andra landet.     

 

 

3.9 Kunskapsföretag 
På 70-talet myntades begreppet kunskapsföretag. Det uppkom i samband med trenden i att 

investera i kunskapsutvecklingen inom företaget. Då kunskap ryktades bli framtidens 

konkurrenskraft lades stora resurser ner på forskning och utvecklingsarbete. Dessa företag 

vars affärsidé är enbart kunskapsbaserad livnär sig på kunskapshantering.  Det skiljer sig på så 

sätt från andra företag då det inte producerar och säljer någon produkt utan säljer istället olika 

typer av kunskap. Många förknippar kunskapsföretag med tjänsteföretag men då 

”produktionen” inte är standardiserad räknas det inte som ett tjänst- eller service företag.   

 

”Ett kunskapsföretag är ett företag där produktionen är icke standardiserad, kreativ, 

individberoende och komplext problemlösande.” formulerade Sveiby och Risling begreppet år 

1987. Tio år senare specificerades det ytterligare av Edvinsson & Malone.” Typiska 

kunskapsföretag är konsultföretag, advokatfirmor samt reklam- och revisionsbyråer. Dessa 

företag säljer sin specifika kunskap och är beroende av personalens kompetens och kreativitet. 

Den värdefullaste tillgången i kunskapsföretaget är därför det som kallas humankapital, det 

vill säga de mänskliga resurserna i form av individernas förmåga, kunskap, skicklighet och 

erfarenhet” 

 

Kunskapsföretag kan bland annat bidraga med problemlösning, kreativitet och 

kundanpassning till ett företag. De kan hjälpa företaget att organisera strukturen på 

informationsflödet och dess kunskapsprocesser. Det vill säga så kan de sälja kunskap i form 

av ”kunskap om kunskapshantering”, konsultering, organisationsmodeller etc. Gemensamt för 

dessa är att det är immateriella resurser vilket är det som gör kunskapsföretag så unika och 

efterfrågade i dagens kunskapssamhälle.     

”Ett kunskapsföretag kännetecknas av att tjänsten levereras av en specialist, har karaktären av 

rådgivning och är inriktad på problemlösning. Specialisten är etablerad på marknaden som till 

exempel ”arkitekt” eller ”konsult”. Tjänsten består av ett uppdrag som säljaren utför åt 

köparen” Kotler 2002.  

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreativitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Humankapital
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4. VCC Volvo Cars Cooperation 

4.1 Introduktion 
 
”Tänk dig att du står i ett gathörn i Europa och räknar bilar. När du räknat till 99 stycken får 

du antagligen se den första Volvon. Gör du samma sak i USA får du räkna till det dubbla, 199 

bilar innan du ser en Volvo.  

Vi är kanske är förblindade av vad vi ser i Svenska gathörn. Där är var femte bil är en Volvo. 

Lilla Sverige är nämligen Volvos näst största marknad efter USA? Svensken har verkligen ett 

speciellt förhållande till Volvo.” [8.1.34] 

 

År 1999 blev Volvo Personvagnar efter 21 års ledning under Volvo AB(lastvagnar, 

personbilar och bussar) ett dotterbolag till det amerikanska Ford Motors. Anledningen till 

köpet var att Ford vill komplettera sin egen bilproduktion med den kompetens Volvo besatt. 

Volvo var ett starkt varumärke i Sverige och hade även bra rykte i övriga länder. Framförallt 

var det kända för sina säkra och högkvalitativa bilar. Ford och Volvo var fortfarande två olika 

märken men hade många genensamma komponenter i sina bilar och därmed delade bland 

annat underleverantörer, verktyg, datasystem och olika patent. Under flera år använde sig 

Ford av Volvos kunskap och vice versa, samtidigt utvecklades nya tekniker, system och 

patent inom brödraskapet. År 2008 visade Volvo PV katastrofresultat, motsvarande 11 

miljarder kronor i förlust, sämsta resultatet i företagets historia hittills. Personalen minskade 

med cirka 6.000 inklusive konsulter. Den 1 december 2008 stod Volvo än en gång till 

försäljning. Prislappen var betydligt lägre gentemot vad Ford fick betala en gång i tiden 

eftersom de ekonomiska förhållandena såg betydligt sämre ut en elva år tidigare.      
 

4.2 Analys av media 
 

Man har kunnat följa Fords försäljning av dotterbolaget Volvo under en lång tid och 28 mars 

2010 stod det klart; Volvo blir kinesiskt. Den nya ägaren är det kinesiska moderbolaget 

Zhejiang Geely Holding Group. I media är problematiken kring äganderätt av teknisk 

information något som beskrivs som oroande för ledningen av Volvo, för anställda och för 

hela svenska folket. Fruktan om att den teknik som utvecklats i Sverige under årtionden ska 

piratkopieras och agera räkmacka åt den kinesiska bilindustrin är stor. Enligt svd [8.1] lovar 

Li shufu, grundaren av Zhejiang Geely Holding Group, att Volvo ska vara sig likt, de ska ha 

en egen styrelse, ledning och vara ett självständigt bolag samt att den ursprungliga 

tillverkningen stannar i Göteborg, trots att det på sikt planeras bygga ytterligare en 

Vovlofabrik i Kina. Han säger också att Volvo inte ska tas in i Geelys bilföretag, Geely 

Automobile Holdings, som är börsnoterat i Hong-Kong. Volvo och Geely kommer heller inte 

att dela plattformar på grund av att märkena är alltför olika för det. ”Geely och Volvo kommer 

att vara två märken med självständig ledning, Volvos nuvarande produktion, research och 

utvecklingsresurser, fackliga överenskommelser och återförsäljarnätverk kommer att lämnas 

intakta” förklarar Li Shufu. 

 

Även bland underleverantörerna finns en stor oro för piratkopiering nu när Volvo får en 

kinesisk ägare. Många av världens ledande bildelstillverkare finns i Sverige detta medför en 

viss rädsla för att deras kunskap och teknik ska kopieras om den hamnar hos ett kinesiskt 

bolag. “Det finns orosmoment, om att stora leverantörer misstänker att den teknik man på ett 

tidigt stadium presenterar för Volvo, försvinner in i ett kinesiskt företag och blir kopierad, det 

kan leda till att Volvo inte får erbjudanden från de stora leverantörerna om ny teknik.” citeras 
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Sven-Åke Berglie, vd för underleverantörernas förening, Svenska 

fordonskomponentgruppen.[8.1.25] 

Samtidigt är andra optimistiska. ”Jag ser nog att möjligheterna är större än riskerna. 

Möjligheterna är att Volvo säljer fler bilar på den kinesiska marknaden, och att Geely också 

börjar använda våra drivsystem, Det finns alltid en risk för piratkopiering, men vi finns redan 

på plats i Kina och jag tror vi hanterar det här på ett bra sätt. Det som däremot är viktigt för 

oss är att Volvos forskningsavdelning blir kvar i Västsverige” citeras Joakim Olsson vd på 

Haldex, som bland annat tillverkar drivsystem åt Volvo. Man vet dock relativt lite om den här 

typen av affärer med Kina. Ett exempel är dock då Sydkoreanska Ssanyoung köptes av 

Kinesiska SAIC. Köpet ledde till vilda strejker och anklagelser om stöld av teknologi från den 

Sydkoreanska staten. Med all säkerhet är det denna typ av följd man vill undvika. 

 

Så för att dra en slutsats finns det två sätt att se på det hela. Somliga hävdar att kunskapen 

förkastas och att Volvos högkvalitativa image kommer befläckas med den kinesiska 

grossistproduktionen av fordon. Man är rädd för att Volvo ska uppfattas som ett kinesiskt 

lågprisvarumärke. Medan andra hävdar att detta öppnar dörrar för ett internationellt relativt 

litet bilmärke som Volvo, och att det är en nödvändighet för att företaget ska överleva. En 

chans att nå ut till Kina, världens största tillväxtmarknad inom bilindustri. Många menar på att 

Geely har ett stort industriellt och internationellt kunnande som kommer vara till Volvos 

fördel. I det pressmeddelande där Geely bekräftar affären lovordas det som behövdes för att 

övertyga svenska folket. "I det fall ett köpeavtal skulle komma till stånd, kommer Volvo att 

behålla sin ledande ställning inom säkerhets- och miljöteknik, samt bli unikt positionerade 

som ett världsledande premium varumärke med tillväxtmöjligheter på den snabbt växande 

kinesiska marknaden". I media benämns ofta affären som en win-win-affär. Köpet av Volvo 

kommer att hjälpa Geely att utveckla nya energisnåla bilar medan Volvo får hjälp att reducera 

produktionskostnader och att expandera på den kinesiska marknaden. 

 

Uppdelningen av kunskap mellan Ford och Volvo har pågått under en längre tid men sägs nu 

vara klar. Ford och Volvo delar mycket kunskap både teorisk och praktisk. De förser bland 

annat varandra med plattformar, verktyg etc. Framförallt delar dom kunskap. Kunskap som 

tagits fram gemensamt eller kunskap som något av företagen tagit fram, samt kunskap som 

finns hos de gemensamma underleverantörerna. Uppgörelsen handlar om immateriella 

rättigheter, investeringar/investeringsprogram, produktionsplaner och hantering av 

varumärket. Li Shufu säger också till Nya Kina att förhandlingarna var mer komplicerade när 

det gäller de immateriella rättigheterna än själva priset på affären. Det sägs ha förhandlats om 

68 punkter. Den punkt som väsentligast är vilken teknologi som Ford kan tänkas överlåta till 

Geely, hur Ford kommer att fortsätta att använda Volvos teknik och hur de två företagen ska 

samarbeta kring olika patent och hantera eventuella tvister om teknologin i framtiden. 

Man kan läsa att Ford kommer att behålla "nära relationer" med Volvo även sedan affären är 

avslutad, det vill säga att de under en obestämd tid framöver kommer att samarbeta när det 

gäller teknologi och komponenter. Mer än så får man dock inte veta.  

 

 

Ford vill förmodligen fortsätta sin egen produktion på samma sätt med samma rättigheter till 

teknik och system etc som innan affären. Samtidigt köpte Geely Volvo utav en anledning. 

Vissa kallar det en genväg andra en investering. Enligt ett pressmeddelande utav EU-

kommissionen kommer inte affären att hämma konkurrensen i Europa i någon större grad. De 

konstaterar att Geely har sin största marknad i Kina och nästan inte alls säljer bilar i Europa så 

är överlappningen mellan de båda företagen endast begränsad. Så tvisten handlar egentligen 

inte om ”den som har bästa receptet säljer mest kakor” utan snarare vem som får använda 
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receptet och hur det ska följas. Vilka ingredienser följer med vem och vilka bör delas? 

Metaforiskt uttryckt. Det skulle kunna beskrivas som en bouppdelning i en skilsmässa fast 

ägodelarna består till största del av kunskap, vilket är mycket intressant med närmare 

eftertanke.  

 

Den här ”bouppdelningen” har varit väldigt omtalad i media men utbudet av ren fakta, vem 

får vad, är väldigt begränsat. Detta kan antingen bero på att Ford och Geely valt att gå ut med 

så lite som möjligt för att inget av företagen ska fara illa eller så beror det på att media ansett 

att det inte var tillräckligt intressant att publicera. Oftast står det dock i artiklarna ”inga avtal 

presenteras” vilket tyder på att avtalen är konfidentiella. Vissa saker vet man dock, saker som 

komplicerat uppdelningen. Fords Volvoproduktion i Kina sker nämligen i dagsläget på en 

fabrik i Chongqing, i samarbete med kinesiska Changan Automobile och Mazda Motor. 

Inom detta samarbete framställs även Mazda- och Fordbilar. ”Vi respekterar det befintliga 

kontraktet för Volvo-produktion mellan Ford och dess samarbetspartners. Chongqing-fabriken 

kommer fortsätta att tillverka S40 och S80 tills avtalet löper ut” citeras Victor Young, 

kommunikationsdirektör på Geely Holding Group. Detta är ett av många exempel på 

uppdelningar som bidragit till en lång förhandlingsprocess och uppgörelse[8.1]  
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5. Empirisk studie 
 

5.1 Resultat av Intervjuer 
 
Ulf Serge Diracter SPNL(strategi process and logistics) 
 
Ulf Serge arbetar som chef för en avdelning med 27 anställda som handhar all IT(Information 

tecnologies), process, audit(spårbarhet av information), cooperate citizenship(kontroll så man 

inte har barn arbete), communication(kommunikation), legels(juridik), 

envarimental(miljöfrågor) på VCC(VolvoCars Coorparation). Han har tagit över 

deltaprojektet(fordskilsmässan) och ansvarar för de samarbeten som fortfarande finns mellan 

VCC och Ford.  

 

På första frågan ”Hur definierar du kunskap” svarar han ”Det som finns i huvudet och det 

man söker” med det menar han att det man har i huvudet bearbetas för att sedan bli relaterat, 

det blir en erfarenhet. Med andra ord så är kunskap lika med erfarenhet för Ulf. För att hantera 

denna kunskap på Volvo används olika hanterningsverktyg bland annat en så kallad GIS-

matris(Global instruction strategi)[Bilaga 2] Huvudsyftet med denna matris är kartlägga 

hanteringen av kunskapen inom företaget, sekretess och dokumenthantering. Här beskrivs tre 

olika nivåer på kunskap som behandlas, Property(egendom), secrets(hemligt inom företaget), 

confidentiallity(konfidentiell information, hemligt utanför företaget). Det finns även en 

speciell informationsstrategi.[Bilaga 3], hur man informerar människor vad som gäller på 

företaget. 

 

Ulf upplever dock att det fanns en viss problematik när det kom till att överföra kunskap vid 

denna ”skilsmässa” som Volvo under en tid sedan legat i. Han berättar att alla beslut som togs 

var konfidentiella. Innan besluten var klara fick ingen information läcka ut, även när besluten 

var klara var det inte fritt fram att säga vad som helst. Det var endast ett fåtal på Volvo som 

fick ta del av informationen och vad som sedan fick vidarebefordras bestämdes med strikta 

order av Ford. Något som komplicerade situationen ytterligare var att när Volvo slutligen fick 

klartecken och informationen skulle sändas ut till personalen var det semestertider och det var 

svårt att kommunicera med de anställda. Med andra ord var timingen dålig och mycket 

information skulle ut snabbt. Det var dessutom ett stort besked att förmedla, inte något man 

klämmer ur sig på lunchrasten. Det behövdes tid för att smälta, tid som inte fanns. Detta är 

alltid en risk med snabba kaskaderingar. Här var det viktigt som chef att förmedla en trygghet 

i den oro som uppstod. Vad händer med mitt jobb? Hur blir det i framtiden? Var frågor som 

dök upp. Normalt sätt har VCC en bra registerhållning, det vill säga att de når ut med 

information snabbt. ”Vi vet vilka människor som ska ha vilken information.” Den här gången 

var det dock Ford dom tog alla beslut och informationsöverföringen tog längre tid än vanligt. 

Ford ville försiktiga samtidigt som de anställda blev otåliga. Även fast Ford bestämde när och 

vad som skulle förmedlas var det svårt att veta vem och hur det skulle göras. Informationen 

hamnade således i ”ingenmansland” då det saknade någon egentlig chef för ägandebytet. 

Något som drog ut på processen ytterligare var rangordningen som informationen var tvungen 

att anpassas efter. Det vill säga det chefled som kunskapen i rätt ordning skulle passera. 

”Hierarkier och informationsbehov hänger inte alltid ihop” menar Ulf. Vissa chefer har inte 

samma behov av en viss kunskap. Den kan ha lägsta såväl som högsta prioritet hos olika 

personer. På grund av hierarkin finns därmed inga genvägar för kunskapen även om det är 

bråttom. Detta blir således en käpp i informationshjulet och kunskapen blir försenad men för 

konfidentiellitetens skull måste den gå den rätta hierarkiska vägen. För att övervinna detta 

hinder gällde det att handla snabbt. Härav användes bulkmail det vill säga massmail som 
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skickades ut till alla anhöriga. Mycket information skulle ut snabbt samtidigt behövdes en viss 

försiktighet för att inte fel information skulle hamna i fel händer. Internet är således ett 

mycket användbart hanteringsverktyg. Här finns dessutom en speciell utbildningsprotal-LAD 

för det anställda, där man själv kan gå in och läsa mer om man är intresserad. 

Informationsverktyg som används inom VCC och inte är internetbaserade är så kallade 

Townhalls. Townhalls är interna sammankomster där de högsta cheferna går ut med viktig 

information till samtliga på företaget. Man samlas då i stora hörsalar och tillskillnad från LAD 

är detta obligatorikt. 

 

Kunskapshantering handlar ju som tidigare nämnt om mer än bara spridandet av kunskap. Det 

handlar ju även om nyskapandet av kunskap. På VCC har man olika aktiviteter och modeller 

för att uppmuntra och inspirera till denna innovation. För några år sedan fanns något som 

kallades Idé polen. Om man kom på någon förbättring eller idé kunde man skicka in den för 

prövning till polen och om förslaget gick igenom fick man 20% av besparingen för företaget 

som en extra bonus i lönekuvertet. Idag har man något liknande som heter global innovation, 

det bygger på samma princip men här belönas man med äran, utmärkelse och ibland ett pris 

som kan till exempel med en resa som är arbetsrelaterat. För att inspirera personalen till 

”thinking outside the box” och komma upp med nya förbättringar finns så kallade ”Brand-

days” och ”Technologi-days”. Brand-days syftar till att man som anställd ska få lära sig mer 

om produkterna. Det visas videofilmer och man samlas för provkörning av olika bilmodeller. 

Under Technologi-days hyr man in konkurrentbilar och skruvar isär dem för att inspireras av 

andras sätt att bygga bilar. Vad är bra, vad är dåligt och så vidare. Så skruvas bilarna ihop och 

lämnas tillbaka, ibland köps till och med bilarna upp då man vill såga igenom balkar eller 

dylikt för att till exempel kolla krocksäkerheten. Detta görs några gånger om året och är inte 

obligatoriskt utan enbart för att uppmuntra och inspirerar till skapandet av kunskap. 

Ytterligare verktyg som finns inom VCC för detta ändamål är BIC-Best In Class. Det är ett 

verktyg för processförbättringar. Detta finns i fabriken och på inköps- såväl som 

konstruktionsavdelningen. Det består av olika projekt som handlar om att förbättra och 

effektivisera Volvos processer inom nämnda avdelningar. Innan delades dessa med Ford men 

nu är det dags för VCC att stå på egna ben och göra sina egna processer. På inköp finns till 

exempel ett projekt som heter ”continues improvement” som påminner mycket om ”ständiga 

förbättringar” som används inom leanproduction*. Alla som jobbar på avdelningen får mål på 

sin nivå för att göra förbättringar. Ett exempel på detta kan vara att skapa ett foldersystem 

som alla inköpare kan använda för at lägga in inköpsrelaterad information, offerter och 

förfrågningar. Det finns även informationstavlor uppsatta över förbättringar och mål man 

jobbar för att uppnå. För att hela tiden ge den individuella anställda bekräftelse och möjlighet 

till åsiktsyttrande har man även dessutom utvecklingssamtal mellan chefer och anställda. 

Projektet görs för att få VCC mer samspelta nu när det är dags att stå på egna ben.    

 
Än så länge har Volvo och Geely inget informationsutbyte, allt går via Ford. ”Det är 

fortfarande för nytt allting” säger Ulf. Ända kunskapsverktyget som använts är ”ansikte mot 

ansikte” då cheferna för det nya brödraskapet träffats. Mellan Ford och Volvo däremot sker 

fortfarande mycket kommunikation då det fortfarande samarbetar i många hänseenden. Här 

används de flesta kommunikationsverktyg såsom e-mail, videosamtal, telefini och ansikte mot 

ansikte.  

 

Man vet fortfarande väldigt lite om hur kunskapsöverföringen kommer gå till mellan Geely 

och Volvo och vilka hinder som kommer att uppstå. Något man dock tror är att språkbruk och 

kulturella skillnader kommer komplicera kunskapshanteringen. Detta hände nämligen även 

när Volvo en gång i tiden köptes av Ford som är amerikanskt. ”Man har olika sätt att tänka, 
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fatta beslut etc.” För att passera dessa hinder har man på Volvo intagit vissa åtgärder. Det har 

ordnats utbildningar om hur man ska kommunicera, kineser som har fått utbyten och kommit 

till Volvo för att se hur de jobbar. Volvo har en tydlig mötesstruktur, vem gör vad, vem pratar 

med vem etc. De bjuder in till samtal och är öppna för förändring. De har till exempel 

anordnats en utbildningskurs i kinesisk kultur för de anställda för att vidga vyerna inför 

samarbetet. Kursen tar bland annat upp saker som hur chefkulturen ser ut, hur olika man 

tänker etc. Till exempel tar det tre år att bygga upp en relation enligt kineserna som skyndar 

långsamt när det kommer till att bygga upp förtroende och tillit. Medan Ford resonerar på ett 

lite annat sätt. 

 

 I nuläget håller Ford i kontrollpinnen för kunskapsöverföringen mellan Ford, Volvo och 

Geely. Volvo har ingenting att säga till om när det kommer till vad Geely får veta och inte. 

Detta är något man gärna vill ha och så småningom kommer att få då samarbetsavtalen mellan 

Ford och Volvo löper ut, till dess är det Ford som är bestämmer. Ford och VCC samarbetar 

bland annat med gemensamma komponenter. Nyutveckling och vidare utveckling är dock nu 

helt separerat. ”Vi kommer ha gemensamma komponenter till 2020 på grund utav att vi har 

gemensamma plattformar.” Vissa delar på en Ford och en Volvo är således identiska, dock får 

det aldrig vara delar som syns. Det är viktigt för Ford att det är separerade märken och de 

hävdar även att det är därför de säljer Volvo, för att renodla sitt eget varumärke. Något som 

Ford och Volvo också delat är IT-system, detta är något som VCC nu tvingas skapa ett eget. 

De har då utvecklat diverse ”stand alone” system vilka är unika IT system inom Volvo. 

”Varje projekt tillgodoser att alla berörda får sin utbildning efter behov.” Förklarar Ulf. Det 

har finns numera en egen framtagen portal, som tidigare delades med Ford. Så kallad VCC-

supplyers portal, där leverantörer kan finna relevant information från Volvo. Eftersom Volvo 

och Ford fortfarande delar många gemensamma komponenter delar de ju indirekt även 

leverantörerna till de material som behövs köps in. Därav har även en gemensam portal för 

just detta framtagits. Det har dock även gemensamma leverantörer för komponenter som inte 

delas, här räknas företagen då som konkurrenter och ingen information delas mellan VCC och 

Ford.  

 

Det är väldigt strikt vilken information som hör till vem i skilsmässan. Det är ett ärende för 

enbart ”innersta cirkeln”, utsedda människor och högsta hönsen. Avtalet mellan Ford och 

Geely är mycket reglerat, så mycket som 33 advokater anställda av Ford skapade avtalet. 

Volvo får vara med att lyssna, men de har inget att säga till om. Det har fått strikta 

instruktioner om vad som får sägas och personalen måste rätta sig efter de riktlinjerna. När det 

gäller media, är det ännu striktare. Allt som sägs genom löpande information såsom 

pressmeddelande är faktabaserat och noga utvalt innan det yttras. ”Man pratar inte utanför, 

man gör inga egna tolkningar eller yttrar egna åsikter, man säger bara vad man får enligt 

avtal” säger Ulf.  

 

På frågan ”Tror du att man skulle kunna undvika denna problematik(i allmänhet) i framtiden 

genom vissa åtgärder?” svarar Ulf. ” Information är svårt och allt kan göras bättre men VCC 

har lyckats väldigt bra. Affären gjordes upp enligt alla konstens regler.”  

 

Slutligen, vad finns det att tillägga? Vilken är egentligen den största boven till problematikens 

uppbyggnad? Ulf funderar ett tag och säger slutligen ”Avsaknaden av egen IT struktur.” Ford 

ägde mestadels av IT-strukturen således var VCC var tvungna att göra egna, fort dessutom.  

 

Skilsmässan blev därför mer komplex.  Microsoft anställdes för att bygga upp helt nya IT- 

system vilket krävde resurser och tid. Innan Ford äges Volvo av Volvo AB det vill säga 
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personvagnar, lastbilar och bussar var ett gemensamt företag. ”Vi har ingen egen tradition av 

att stå på egna ben avseende IT. Svårigheten har varit att snabbt bedöma konsekvens och 

resurs fördelning.”   
 

* leanproduction är en organisationsmodell som bygger på läran ”The toyota way” 
 

Maria Rönnerman Business liason office. Deltalead.  
 
Maria Rönnerman är IT gränssnitts ansvarig mot inköp på Volvo. Hennes uppgift innebär att 

ansvara för kunskaps- och informationsöverföringen inom IT mellan Volvos IT avdelning och 

Inköpsavdelningen. Det vill säga så de på inköp är införstådda med den nödvändiga 

information som behövs för att de ska kunna sköta sina jobb. Denna information de tidigare 

blivit försedda med av Ford.    

 

Maria definierar kunskap som något som förvärvas, något som tas med oavsett verktyg. 

 

Maria förklarar att det finns olika policys gällande kunskapsöverföring på Volvo. De har 

bland annat en policy mot deras leverantörer, exempelvis om någon är ledig eller sjukskriven 

finns det en rutin på hur någon annan ska förmedla kunskapen i dess ställe. Mellan Volvo IT 

och IT-avdelningen på Volvo Inköp finns rutiner då ett projekt förvaltas. Det finns då alltid en 

person med vid själva slutskedet, som budbärare för att säkerställa att informationen når fram 

och tolkas på rätt sätt. Denna person överlämnar stafettpinnen mellan Vovlo IT och IT inköp, 

och kontrollerar så inga missförstånd uppstår. I deltaprojektet(fordskilsmässan) har man även 

haft Knowledge transfer(kunskapsöverföring) via webbmöten då man hela tiden stämt av och 

följt upp planen för genomförandet. För alla aktiviteter har man haft en Maintenance 

checklist(löpande underhåll på processer) i förvaltningsfasen så varje steg har slutförts 

korrekt. Denna lista uppdateras ständigt.   

 

Maria tycker liksom Ulf Serge att det finns en del problematik angående denna 

informationsöverföring vid ägandebytet. Liksom en skilsmässa mellan två personer beskriver 

hon händelsen. ”Allt som kändes tydligt vid giftet blev otydligt vid skilsmässan”. Volvo och 

Ford uppförde då så kallat Intellectuell properties, ett förhållningssätt och lagtext angående 

samarbetet mellan VCC och Ford. Maria menar på att när Ford en gång köpte VCC av Volvo 

AB och detta ”äktenskapsförord” skrevs under verkade allt så klart och tydligt. Vad som 

tillhörde vem etc. Nu när det sker i verkligheten blir orden på pappret otydliga. Innebörden av 

orden och vad som egentligen är avtalat råder delade meningar om. Ford har en syn på vem 

som äger vad, vad som är sagt från början och hur det ska se ut i framtiden medan Volvo har 

en annan. Hela denna bit behandlas av Fords respektive Volvos legal- avdelning, som är de 

som handhar juridiska frågor. Här tittar man som sagt på det avtal som fanns från början 

mellan Ford och VCC för att klargöra ”bouppdelningen”. Eftersom Ford trots allt är 

moderbolaget kan de hävda att allt som Volvo åstadkommit tillsammans med dem tillhör dem 

eftersom Volvo ägts av dem vid den tidpunkten. Allt som varit Fords och Volvos är nu bara 

Fords, Volvo får endast behålla det som finns i ”gifteavtalet”. I avtalet är det dock avtalat att 

information och kunskap man har gemensamt även delas gemensamt. Inte som i en materiell 

bouppdelning då en tar soffan och den andra tar matsalsbordet. Utan att man tar en kopia på 

den skriftliga information som finns. Patent däremot hör i dessa fall alltid till moderbolaget 

och Volvo har nu tvingats köpa licenser för att få fortsätta använda de gemensamma verktyg 

Ford och Volvo använder. Likaså IT-systemet tar Ford och VCC får starta om från ruta ett och 

göra ett helt nytt. 
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Om man inte kommer överränns i Legal flyttas ärendet upp i ledningen där de högsta hönsen 

får fajtas om kornen. Maria menar också på att ”man reagerar olika vid uppbrott”. Alla har sitt 

sätt att tackla situationen och agera då man blir oense. ”Det är upp till var och en, alla måste ta 

eget ansvar. Man måste hitta en bro, mötas på mitten så man blir ense.” Det är det man gör för 

att hantera denna problematik och om den ändå inte lyckas lösa det kopplar man in 

HR(human resources) som försöker lösa striden genom beteendevetenskap, psykologi etc 

liknande parterapi.  

 

För att dela ny kunskap inom VCC finns Agenda, en interntidning som skickas ut till de 

anställda på företaget för att informera om nyheter och händelser inom VCC. Man har även så 

kallade klassrumsutbildningar, lektioner man som anställd kan gå på för att lära sig mer om 

olika saker. För att uppmuntra till skapandet av kunskap ger inom VCC förutsättningar att 

jobba med ständiga förbättringar som inte är direkt anslutning till sin arbetsuppgift. Man kan 

göra saker som är bra för företaget ur ett större perspektiv. För att man inte ska vara för 

enkelspårig. Det kan röra sig om hälsa, ordning och reda eller något annat.  Bollning och 

brainstorming utgör således ett bra underlag för skapandet av kunskap. Som Ulf Serge 

berättade har man olika inspirationsdagar såsom technologidays då man hyr in 

konkurrentbilar för att jämföra med sina egna. Detta är en form av så kallat benchmarking 

som Maria nämner som ett motivationsfaktor till skapande av kunskap. Detta innebär att man 

tittar vem som är bäst på marknaden och vad de i så fall gjort för att bli bäst. Motivation till 

att vara bäst inom något är en effektiv väg till att börja skapa kunskap. Springer man ett 

maraton kan det vara lika givande att kolla bakom sig för att se till så att ingen tar in på en 

som att kolla framåt för att veta vem man ska jaga. Det finns även en speciell budget för 

innovation. Om man vill undersöka eller lära sig mer om något kan man söka ett typ av bidrag 

för de kostnader undersökningen medför.   

 

Vad gäller kommunikationsverktyg för kunskapsöverföringen mellan Volvo och Ford i 

skilsmässan hade man en speciell process APDA-grind(Agree, Prepare, Deliver, Accept). 

Detta var ett grindsystem bestående av fyra grindar, det vill säga steg i informationsprocessen 

som skulle slutföras innan nästa grind öppnades. Här sattes mallar för hur 

kunskapsöverföringen skulle gå till rent praktiskt. Första grinden innefattar att man ska vara 

överens om vad uppgörelsen gäller. Den andra grinden förbereder man själva avtalet och vad 

som ska ingå. Tredje grinden presenteras avtalen. Fjärde grinden, sista stegen för att bekräfta 

att allt är grönt. Denna grindprocessen tog ett och halvt år i deltaprjektet. På VCC har man 

något som kallas informationsarkitektur berättar Maria. Med detta menas att man jobbar mer 

mot information och mindre mot system. Man sitter mycket i gemensamma möten där man 

delar och sprider kunskap genom talekonsten. Ford däremot jobbar tvärtom, de vill ha så 

mycket som möjligt processtyrt och i system.  

 
Hinder som försvårar kommunikationen under dessa omständigheter är som även Ulf Serge 

nämnde kultur och språk. Här menar Maria på att ordet kan betyda olika saker för olika 

människor. Detta grundar sig dels i språkliga brister som leder till missförstånd men också det 

faktum att innebörden av ett ord beror på vad man är lärd från början. Vad det ordet betyder 

för individen beror mycket på var man är född och uppväxt, det vill säga nationalitet och 

kultur. Innebörden av ordet grundar sig också i hur man säger det, var man lägger betoningen 

hur man yttrar sig kroppsligt och så vidare. Med andra ord den icke verbala kommunikationen 

kan även den skilja sig från land till land. För att öka spridningen av oliktänkande finns på 

VCC så kallat Diversity-spridning. Det är ett typ av poängsättningssystem där man får poäng 

som chef för att anställa skilda individer. Detta är för att bidra till mångfald inom företaget 

som i sin tur ska främja samarbetet mellan olika partners och underlätta förståelsen för hur 
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olika människor tänker. Poängen ordnas efter ålder, kön och nationallitet. Något annat som 

försvårar situationen är brist på förståelse utifrån. Svenska folkets stöd till affären har inte 

direkt varit det starkaste. Det är alltid lättare att vara optimistisk om man har stöd bakifrån, 

om alla ser negativt på affären är det svårt som anställd att våga hoppas och vara positiv. Vad 

svenska folket tycker beror mycket på vad som skrivs i media. På både VCC och Ford har 

man en informationsavdelning, Public affairs. Det är Public affairs som bestämmer vad som 

yttras i media. Man säger ingenting som inte är bestämt. Ingen får uttrycka åsikter, känslor 

eller ännu mindre yttra sig negativt om Ford.  

Fortsättningsvis vad ska man göra i framtiden för att undvika denna problematik enligt Maria 

Rönnermann? ”Man bör vara noggrann och inte negligera värdet av kunskapsöverföring, man 

måste planera och vara ute i god tid. Kartläggning är viktigt.” Hon berättar att 

deltaprojektetk(fordskilsmässan) var ett gigantiskt projekt. Det som försvårade projektet var 

hur alla delprojekt interagerade med varandra. Ett delprojekt byggde hela tiden på ett annat 

och det var svårt att få alla pusselbitar på plats. Var det stopp på ett ställe stoppade det hela 

utloppet. Systemet var som en stor karta med massa trådar emellan, det var hur många 

datasystem som helst, finansgrejer, rapporter, redovisningar etc. Det var viktigt att göra rätt 

sak i rätt ordning för att få det att fungera. Ett helt nytt IT-system skulle byggas upp och det 

var första gången VCC byggde upp ett eget nätverk av system. Allt skulle göras nytt och fick 

inte likna det Ford hade. Till exempel arbetade Ford och VCC med ett 

kvalitetssäkringssystem, Q1-processen, där man kvalitetssäkrade artiklar från leverantörer. 

Detta fick inte ens ha kvar sitt namn, för även det tillhörde Ford. VCC fick börja helt från ruta 

ett och försöka bena upp spindelnätet. ”Då gäller det att ha en stabil organisation”, menar 

Maria. ”Roller och ansvarsfördelning måste vara tydliga.” Tyvärr höll Volvo IT på att 

omorganisera i samma veva som Ford började förhandla med Geely. Folk visste inte riktigt 

vad de skulle göra och läget var rörigt. När avtalet sedan var klart var VCC inte klara med sin 

omorganisering samtidigt som det var dags att skapa ett helt nytt nätverk, timingen var således 

minst sagt dålig.      

 
 
5.2 Analys av intervjuer 
 

Det finns mycket likheter i det Ulf Serge och Maria Rönnerman säger, deras definition av 

kunskap till exempel. För Ulf är kunskap något som finns i huvudet och något man söker, han 

säger att kunskap är lika med erfarenhet. Då man upplever det blir det relaterat till det man 

lärt sig. Till exempel har man lärt sig att jordgubbar är söta en inte förrän man upplever det 

vet man att de är söta. Liknande det Platon antydde att kunskap är en blandning mellan sant 

och trott. Exemplet är kanske dock inte är det bästa då ”sött” kan betyda olika för olika 

människor. För Maria är kunskap något som förvärvas och stannar i huvudet oavsett på vilket 

sätt man lärt sig det. Det är något oklart var Maria menar med att kunskapen förvärvas. 

Förvärvas kan innebära att kunskapen vinns, fås, köps eller anskaffas. Man kan tänka sig att 

hon liksom Ulf syftar på erfarenhet. Något man på ett eller annat sätt erfarits i livet och lagts 

på minnet. Ulf verkar tycka att kunskap inte bara kan syfta inlärda teoretiska förmågor som är 

den allmänna formuleringen, utan liksom Platon tycker att det behövs något mer bevis i form 

av erfarenhet för att informationen ska bli relaterad. Maria kanske använder ordet förvärvas 

just för att det innefattar både erfarenhet och inlärd fakta, all information som på något vis 

sätter sig på hjärnan.  

 

Både Ulf och Maria är mycket sparsamma med vad de egentligen tycker om Ford och Geely 

affären. Men som Ulf sa ”Man säger bara vad som är avtalat”.       
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6. Diskussion och Reflektion 
 
6.1 Diskussion av litteraturstudie 
 
Det är en intressant synvinkel hur en färdighet kan liknas eller till och med tas för samma sak 

som kunskap. Är man duktig på att teckna kan det bero på att man har blivit lärd hur man 

tecknar, att man övat mycket eller att man har en medfödd talang som förenklar att få ner en 

bild i huvudet på pappret. Där handlar det två förstnämna alternativen om kunskap och 

kunskapshantering. Då man bli lärd överförs kunskap från någon eller något, då man övar och 

experimenterar på egen hand då skapas kunskap. Däremot om man har en särskild ”känsla” 

för att teckna rör det sig snarare om begåvning och inte kunskap. Begreppet färdighet kan 

således innefatta både kunskap och begåvning.    

 

Det talas idag mycket om tyst kunskap. Tyst kunskap är enligt källor något oförklarligt, något 

man bara gör och inte kan förklara hur man vet eller hur man ska lära någon annan. Detta har 

man accepterat och därmed kallat det ”tyst kunskap”. Dock bör man inte negligera värdet av 

den tysta kunskapen då den kan vara den som är den viktigaste inom ett företag. Tyst kunskap 

kan även vara negativ då den överförs utan att ifrågasättas. Det kan visa sig att ett annat sätt 

att utföra uppgiften är ”bättre”, snabbare eller enklare. Ifrågasätts stället denna ”vana” kan 

kunskap även nyskapas vid samma tillfälle som den överförs. Mycket av denna tysta kunskap 

har ofta skapats undermedvetet genom erfarenheter. Man brukar säga ”Man lär av sina 

misstag” men man lär sig även när man märker att något fungerar bra eller bättre än något 

annat. Så lär man sig även av andras misstag. Att betrakta någon annan som arbetar kan 

generera till skapandet av kunskap. Mycket av den tysta kunskapen finns i huvudet på äldre 

personer och mycket av den kunskapen dör även med personen ifråga. Kunskap som inte tas 

till vara på är ett steg bak i utvecklingen. Det är därför den tysta personliga kunskapen är 

minst lika viktig som den datoriserade och dokumenterbara kunskapen. 
 
Vad är det egentligen som gör att vi delar med av oss det vi vet? Behovet att kläcka ur sig 

skvaller i fikarummet man kommit över dagen därpå då man sprungit in i chefen och hans 

älskarinna på stan. Människor motiveras bland annat av överlevnad och fortlevnad, njutning 

och framgång. Men framför allt motiveras människan av bekräftelse. Bekräftelse kan vara 

vetande att någon annan har det sämre än en själv, att man springer fortast i loppet, att man 

fick flest rätt på tentan eller att man tillverkar de säkraste bilarna. Bekräftelsen kommer 

förmodligen från överlevnadsinstinkten och påminner oss om att människan också är ett djur. 

I djurens värld finns det inte alltid mat till alla och de är de starkaste och slugaste som 

överlever. Kanske är det därför barnen skrattar när Kalle Anka aldrig lyckas fota den där 

hackspetten på julafton och kanske anledningen till varför mobbing på skolor och 

arbetsplatser över huvud taget existerar. Går det dåligt för någon annan är det bekräftelse att 

det går bra för dig, för det där aldrig hände dig. Man handlar således av egen vilja men varför 

vill vi människor då sprida kunskap? Mycket av den kunskap som förmedlas, skapas och 

används idag sker även den på grund av egen vinning. En mor som lär sina barn att duka för 

att slippa göra det själv, ett barn funderar ut hur hon ska nå upp till kakburken för att det inte 

alltid ger önskat resultat att fråga mamma och en anställd gör det hon blivit lärd för att få 

betalt. Därmed handlar Knowledge Management mycket om viljan och motivationen till att 

lära sig, lära ut och använda kunskap. Man brukar säga, vill man lära sig så lär man sig. Detta 

måste man hitta inom företaget. Viljan i personalen att bli bäst och veta mest på marknaden. 

Och hur gör man detta? Ser till att det går dåligt för andra? Ford och Geely må inte vara 

konkurrenter idag men varför dela med sig av för mycket då läget kan ändras, eller varför dela 

med sig av för mycket överhuvudtaget? Somliga företag har så kallade belöningssystem för 
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att skapa motivation till innovation. De anställda som kommer med en upptäckt vilket kan 

förbättra produktionen i någon mån. Det rör sig ofta om en bonus på lönechecken vilket 

ibland kan få motsatt effekt då de skapas avundsjuka och konkurrens inom företaget. Detta 

kan i sin tur resultera i att man inte vill dela med sig av upptäckter man gör och dålig 

stämning skapas. Därför väljer många företag att motivera personalen till kunskapsspridandet 

och skapandet på något annat sätt. Återigen, så motiveras vi av egen vinning och bekräftelse 

som här är den underliggande anledningen till varför den här sortens avundsjuka uppstår.  

 

IT är något som har tagit stormsteg fram i utvecklingen, inte minst inom Knowledge 

Managment. IT kan förvärva så mycket mer kunskap på så mycket kortare tid än människan 

själv. IT är med alla säkerhet en genväg till lyckad kunskapsöverföring. Det är därför det är så 

viktigt för ett företag ett ständigt hålla sig uppdaterade inom IT-verktyg för 

kunskapsöverföring, då det är en enorm konkurrensfördel. Det finns dock en hake. IT system 

är inte hundra procent tillitliga. Vad händer den dagen då strömmen plötsligt upphör, eller ett 

datavirus sprider sig eller då någon hacker hackar sig in i systemet och förstör allt. Ur detta 

perspektiv är människohjärnan allt mer pålitlig. Den kräver ingen ström, hjärnvirus hör inte 

till vanligheterna och än så länge är det ingen som vet hur man hackar sig in i 

människohjärnan och stjäl information. Man ska akta sig för att luta sig för mycket på 

hjälpmedel såsom IT. En dag finns de inte där och då gäller det att inte falla. Trots att IT-

kommunikation har tagit ett stort steg framåt i utvecklingen är metoden ”ansikte mot ansikte” 

ändå förmodligen det vanligaste kommunikationsverktyget när det kommer till att fatta 

viktiga beslut och konfidentiell informationsöverföring. Eftersom människan har behov av 

”verklig” och fysisk kontakt med sina samarbetspartners kommer den metoden kanske aldrig 

att försvinna. Ett handslag, att fysiskt skriva under ett avtal eller ha ett samtal ”mellan fyra 

ögon”, kommer säkerligen att hänga med ett tag till framöver trots IT-utvecklingen. 

Möjligheten till detta har även den förenklats betydligt på grund av infrastrukturens 

utveckling. Ett e-mail må ta någon minut att färdas över jorden men med flyg når du andra 

sidan kontinenten på en dag jämfört med flera år som det skulle tagit med häst och vagn för 

300 år sedan. Det är definitivt lättare att sprida kunskap men dock definitivt svårare att stoppa 

den. Detta har lett till att folk är mycket sparsamma med spridandet av kunskap, ett felklick på 

datorn kan ge förödande konsekvenser för ett företag, då kunskap som sagt är en handelsvara 

och en immateriell tillgång för företaget.  

 

Kunskapshantering handlar som tidigare nämnt mer än om enbart kunskapsöverföring. Det 

handlar om att skapa, förvärva, förmedla, dokumentera, skydda och använda kunskap i en 

organisation. Som sagt är begreppet något diffust, om man till exempel tittar närmare på att 

”skapa kunskap” är det svårt att undgå tanken att det behövs någon eller något som 

”förmedlar kunskapen” för att skapa den hos någon annan. Med andra ord är det svårt att 

förstå hur kunskap kan nyskapas om det inte förmedlas från någon annan. Vad kom först 

hönan eller ägget? Det vill säga att den kunskap som ”skapas” hos någon är den samma 

kunskap som redan fanns och är därmed bara förmedlad. Detta betyder att kunskap enbart 

borde kunna nyskapas av individen. Någon gör ett experiment och upptäcker något, 

kunskapen skapas. Dock kan en handling av någon bidra till skapandet av kunskap hos någon 

annan. Han/hon säger något som får den andra personen att ifrågasätta och komma på något 

nytt. Han/hon berättar om detta för någon, kunskapen förmedlas. När denna ”någon” säger det 

till flera som i sin tur säger det till flera andra så sprids kunskapen. Han/hon som gjorde 

upptäckten eller någon annan skriver ner upptäckten, kunskapen dokumenteras. Därefter 

ansöks patent för upptäckten av personen och kunskapen skyddas. Samtidigt startar personen 

ett företag och tillverkar någonting som baserats på vad han/hon upptäckt, kunskapen 

används. Sammanfattningsvis så är kunskapshanteringen hela förloppet från det att kunskap 
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”skapas” till det att den återvinns. Så länge inte kunskapen ”glöms” och ej dokumenteras 

kommer den fortsätta spridas och användas.    

 
6.2 Diskussion av empirisk studie 
 
Det är märklig att ett företag som enligt Geely ska agera självständigt och vara ett eget 

varumärke i framtiden behandlas som ett materiellt ting av Ford. Ulf Serge kallar uppbrottet 

för ”skilsmässan från Ford”. Ur många perspektiv liknar faktiskt affären en skilsmässa. Det är 

dock inte Volvo som är en av föräldrarna utan barnet som hamnat emellan och inte har något 

att säga till om. Enligt Ulf verkar det som VCC inte har mycket att säga till om. ”VCC får 

vara med att lyssna men det är Ford som bestämmer”. Det är aningen bisarrt att ett helt 

företag kan behandlas som ett omyndigt barn som står vid sidan av och ser händelseförloppet 

passera utan att få ingripa eller yttra en åsikt. Så när avtalen är klara ska de plötsligt agera som 

självständig bolag under en annan förmyndare. Geely är därmed den nya förmedlaren man har 

vid åtskilliga tillfällen sagt att ”Volvo förblir Vovlo”. Detta är dessutom lite missvisande för 

vad är Volvo idag? En lunchbox till ett amerikansk storföretag? När maten är slut skickas 

lådan vidare med en lapp på recepten. Volvo förblir inte Volvo. Volvo är askungen som blivit 

utslängd och nu blivit erbjuden tak över huvudet. Det är dags att stå på egna ben nu askungen, 

men vad får Geely ut av det? Askungen har en tendens att få fåglar att sy klänningar, att 

omvandla träskor till glas, möss till hästar och pumpor till farkoster. Vem vill inte ha detta 

och få ett lyckligt slut på sagan? Frågan är om Askungen kommer bli utkastad igen när 

magiska formeln är uttalad och klockan slagit tolv. Kommer Geely då sälja Volvo vidare då 

de fått den kunskap de behöver? Det är det folk oroar sig för men försöker skjuta bort tanken 

och fokusera på här och nu. Detta måste chefer som Ulf och Maria intala sina anställda som 

vill veta hur det blir i framtiden. Men ingen står med facit i hand, allt man kan göra är att 

hoppas. ”Vi vet väldigt lite om kinesiska köpare i den här sortens affär” kan man läsa i 

rapport på Sveriges televisions hemsida. Vi vet dock att Ford köpte VCC för 11 år sedan och 

vi vet också att de nu säljer det av anledningen att de ska ”renodla” sitt eget varumärke. Man 

kan då ifrågasätta varför de i så fall köpte Volvo från första början om det vill vara ett enda 

varumärke? Förmodligen för att suga ut kunskap ur företaget och sedan göra sig av med 

resterna. Den låga prislappen talar ju för att det inte är utav ekonomiska själ i alla fall.       

 

Vad är syftet med kunskapen den här gången? Att sprida den men inte sprida för mycket? 

Enligt Li Shufu är Geely och Ford inte konkurrenter eftersom att de har sina huvudmarknader 

i skilda världsdelar. Man kan fråga sig, om Geely och Ford inte ens är konkurrenter, varför 

behövdes det då 33 advokater för att ta fram ett juridiskt komplett avtal utan kryphål för 

Geely att skriva under? Det faktum att pressmeddelanden var mycket snåla på information 

och spridningen av kunskap gick långsamt tyder på något annat. Är Ford rädda att Geely med 

rätt teknik ska inkräkta på den europeiska och amerikanska marknaden? Eller vill de bara 

både äta och ha kakan? Det sägs att man ska hålla sina vänner nära men sina fiender ännu 

närmare.  

 

Ulf berättar att Ford bestämt att Volvo inte har rätt till deras IT-system något mer. Att det nu 

måste skapa sina egna. Detta har kostat både tid och pengar och lett till behov av ny mer 

kompetent personal inom IT, vilket i sin tur leder till att gamla tvingas gå. Detta är något som 

skapar oro i företaget, vilket oftast leder till en dålig arbetsinsats. Ulf beskiver detta som 

problematiskt ”Avsaknaden av egen IT struktur.” Han menar på att det kanske egentligen inte 

är redo för att flyga ur boet ännu, ”Vi har ingen egen tradition av att stå på egna ben avseende 

IT.”  Uppenbarligen bryr sig inte Ford något vidare om Volvos bästa intressen eller 

fortlevnad. De har fått vad de ville ha och nu är det dags att göra slut. Frågan som kvarstår är, 
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kommer Geely göra likadant? Vad blir sedan då kvar av Volvo när deras teknik åker runt i 

Fordbilar i Europa och Amerika och i Geelybilar i Asien? Som tidigare nämnt är kunskap 

förmodligen den konkurrenskraftigaste handelsvaran och nödvändigaste överlevnadsfaktorn 

nu och i framtiden, men om recepten redan finns där ute vad finns då kvar att hämta i Volvo 

personvagnar? Det kanske är dags att lära av sina misstag och göra sig redo för nästa 

skilsmässa. Se till så man inom Volvo besitter egna IT-system för att kunna överleva på 

marknaden som Volvo och inget annat. Det är dock det här som är det knepiga med att vara 

ett dotterbolag för så länge Volvo ägs av någon annan kommer alltid deras kunskap ägas av 

modersbolaget så länge inte avtal säger annat. Därför måste det finnas i avtalet från början, 

det måste stå att det som utvecklats på vägen av VCC kommer alltid att tillhöra VCC, annars 

kommer Volvo aldrig att gå framåt i utvecklingen. Den som inte gör några fel gör inte 

tillräckligt, heter det ju. Man måste dock även lära av sina misstag så de inte återkommer. Så 

vad står nu i avtalen mellan Geely och VCC? Det faktum att det är Ford som konstruerat dem 

och vad som står i Ford intressen inkluderar inte direkt VCC:s framgång är något oroande.     

 

 
6.3 Diskussion av problemformulering 
När man gungar i en park, så tar man fart för att nå så högt som möjligt. Så när man når 

högsta vändläget, stannar man. Det går så fort att man inte tänker på att man  står stilla. Man 

rör sig varken upp eller ner men energin är lagrad och man vet att snart kommer man 

accelerera åt motsatt håll. Där i vändläget befinner sig kunskapen i en företagsskilsmässa. Den 

svävar för en sekund i ingenmansland. Det här är då kunskapens väg byter riktning. Från att 

ha spridits inom ett företag för att sedan spridas inom ett annat men just då ska den spridas 

mellan dessa företag och för en sekund tillhör den ingen eller båda.  

Problemet med detta är att det inte finns något som är chef över ingenmansland alltså ingen 

som är leder kunskapen. För att kunskap ska kunna föras vidare behövs någon som styr. Ford 

bestämmer vad som ska sägas och när det ska sägas, men inte från vem, till vem och på vilket 

sätt. Hur kunskapen överförs finns det således ingen chef som bestämmer. Det kan till och 

med vara så att kunskap fastnar på vägen på grund av detta. Som tidigare nämnt måste 

kunskapen gå den rätta hierarkiska vägen, vilket innebär att den ska formuleras och tolkas av 

många led innan den når rätt person. Vad vet vi om denna typen av 

informationsvidarebefordring? Jo, det är den sorten som är snarlik rykten. Rykten som tolkas 

av individen och när de når rampljuset visar sig vara rätt olikt sanningen. Detta är ett problem, 

men enligt Ulf Serge en nödvändighet för konfidentielliteten. Men som han också poängterar 

”Hierarkier och informationsbehov hänger inte alltid ihop”. Informationen fastnar hos en 

person för han ansåg det inte viktig nog att föra vidare medan det kanske är den kunskapen 

som stannar som är det viktigaste för en annan. Informationen stoppas upp, går långsamt och 

fastnar. Man kan ifrågasätta om detta verkligen då är rätt sätt att gå tillväga för att förmedla 

kunskap. Om man inte kan göra på något annat sätt för att rätt information går till rätt person, 

direkt, snabbt och säkert. Att strikt följa chefsled och rangordning vid kunskapsöverföring 

kanske är ett omodernt sätt att sprida information på. Eftersom det dock varit så i alla tider är 

det kanske något man tar för givet och ens tänkt tanken att ändra på. Konservatism är något 

som alltid kommer hålla tillbaka utvecklingen inom företag, ibland behövs till och med ny 

personal för att få igenom nya idéer och modernitet, eller kanske ett nytt moderbolag? Hälften 

vågat hälften vunnet heter det ju. Att ingå i ett nytt partnerskap kan betyda en radikal 

förändring i positiv bemärkelse även om det är med Kina, eller kanske just för att det är med 

Kina.  

 

Anledningen till att kunskap är sådant stort vapen inom handel idag är för att det bygger på 

modernitet och utveckling. När ett företag moderniseras, effektiviseras och utvecklas är det 
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Knowledge management som ligger bakom allt. Det handlar om att företaget skapar, sprider 

och använder kunskap. Det är det som är nyckeln till framgång och det är därför alla vill ha 

detta vapen att strida med på marknaden. Kunskap är dock inte som energi att den aldrig 

försvinner utan bara omvandlas. Kunskap kan omvandlas  men den kan även nyskapas och 

försvinna. När kunskapen stannar hos en person och inte sprids vidare, då den glöms eller 

personen dör, då dör även kunskapen. För att mängden kunskap i världen ska öka måste 

nyskapandet vara större än bortgången av kunskap. Det är därför det är så viktigt att 

kunskapen hamnar hos rätt person vid rätt tidpunkt. Det är således ett problem med 

kunskapsöverföringen då ett dotterbolag säljs vidare då den hamnar i ett mellanläge där ingen 

ansvarar för kunskapen och den riskerar att fastna och försvinna. Det resulterar i att man 

sedan måste återskapa kunskap som redan en gång funnits och detta är inte utveckling utan ett 

steg tillbaka. Det krävs två för att dansa tango men det är den som för som bestämmer om 

man går två steg fram och ett bak eller ett steg fram och två bak.   

 
Maria sade att ord inte alltid betyder samma sak för olika människor. Detta är en intressant 

vinkling av kommunikationens fallgropar. Ordets betydelse är som sagt mycket liten till dess 

egentliga betydelse som kompletteras av icke verbalkommunikation. Exempelvis så kan en 

mening innehållande exakt samma ord betyda olika saker beroende på hur man säger det. 

Vilket ord man betonar, om man ler när man säger det eller skriker ut det.  

Dessutom tillkommer språkskillnaderna och kulturskillnaderna. Svenskarna är till exempel 

mycket ironiska. Utifrån Sverige är denna ironi svårtolkad så den ibland används som skämt 

och ibland som sarkasm. Ett ärligt yttrande i ett land kan tolkas som kritiserande och 

förnedrande i ett annat, en personlig empatisk fråga i ett land kan tolkas som oförskämd och 

snokande i ett annat. Detta är bara några exempel på vad olika kulturskillnader kan leda till. 

Orden är huvudverktyget för kommunikation och kommunikation är huvudverktygen för 

kunskapsöverföring. Fungerar inte orden blir det svårt att få kunskapen att leva vidare. Trots 

att den ickeverbala kommunikationen sägs uppta största förstålsefaktorn hade det förmodligen 

varit svårare att kommunicera helt utan dem. Språket är ett hinder för orden då det skiljer sig 

mer i världen än olika nationaliteters kroppsspråk. Man säger att en bild säger mer än tusen 

ord. Ett exempel på den icke verbala kommunikationens kraft är då en olycka är på väg att 

ske. En man går ut på isen som du vet är alldeles för tunn för att gå på. Du säger halvhögt. 

”Ursäkta mig mannen i gul jacka och blå mössa, isen som du går på är för tunn och on du 

fortsätter gå i den riktning som du gör just nu så kommer du förmodligen...” och där gick 

mannen igenom. Om du istället skriker med skräck i rösten ”Stopp, du på isen stanna!” hade 

förmodligen effekten varit större och i det här fallet livsavgörande.    

 
 
6.4 Diskussion av projekt 
 
Käpparna som satte sig i projekthjulet var framförallt att projektet utfördes på distans. Det 

som dock var positivt med dessa käppar var att det blev ett verkligt exempel på hinder för 

kunskapsöverföring som beskrivs i rapporten. Hindret var avståndet och verktygen som 

användes för att övervinna hindret blev således telefoni, videosamtal, e-mail och Internet. På 

grund av detta kunde inte metoden ansikte mot ansikte genomföras direkt i verkligheten. Då 

kunskap sprids med 93 % av icke verbalkommunikation var detta en viktig del i 

intervjustudien. Det svårt att komma i kontakt med de sökta personerna i fråga via e-mail då i 

och med ägandebytet inneburit fullspäckat schema för samtliga personer på VCC. Hindret 

passerades med hjälp av en nära kontakt person som fick haffa personerna på lunchrasten och 

genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Därefter vidarebefordrades denna kunskap 

genom videosamtal och e-mail till Frankrike. Detta tycktes till en början vara en bra idé men 
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här insågs sedan faran med kunskapsöverföring genom någon annan. Mycket information 

fastnade förmodligen i mellanläget det vill säga hos den person som utförde intervjun rent 

praktiskt. Reaktion, anisktesuttryck, tonfall och annan icke-verbal kommunikation som hade 

kompletterat svaren bortföll därmed och framför allt den dialog och respons som man får 

genom ansikte mot ansikte. Frågor, oklarheter och funderingar som uppkom vara svåra att få 

svar på i efterhand vilket resulterade i risk för misstolkning. Detta var dock det ända sättet att 

genomföra intervjun då timingen och anståndet gjorde det omöjligt på något annat sätt. Det 

positiva var som sagt att det gav verklig förståelse för vilka problem som kunskapsöverföring 

kan bidra med. Som Maria Rönnerman sade ”Ord betyder inte alltid samma sak för olika 

människor”. Ett missförstånd i orden eller en persons sätt att uttrycka sig kan ge förödande 

konsekvenser för företag såväl som familjeförhållanden och andra relationer.   

 

Skulle företaget där analysen skedde även det befinna sig på samma plats, det vill säga att ett 

franskt dotterbolag valdes istället, skulle avståndet inte vara ett hinder men då skulle dock 

språket vara ett hinder för kunskapsöverföringen. Vilket hinder var då lättast att övervinna? I 

detta fall var det avståndet, därför valdes projektet att grunda sig på undersökning, intervju 

och analys av ett svenskt företag men rapporterades och dokumenterades i Frankrike. Här 

upplevdes i sin tur komplikationerna med att leva i ett land där man inte behärskar språket 

fullständigt. Så mycket man faktiskt kan förstå med lite ord och mycket kroppsspråk men 

också vilka missförstånd som kan uppstå på grund av kultur och språkbrist. Detta gav i positiv 

mening bredare förståelse för kommunikation och kunskapsöverföring i allmänhet. Detta kom 

till användning vid jämförelsen av kunskapsöverföringen vid dotterbolagsbyte kontra generell 

kunskapsöverföring.       

 

Då den första problemställningen var fastlagd(Hur hanteras konfidentiell information då ett 

dotterbolag byter ägare?) kvarstod informationssökning, undersökning, intervju och analys 

inför rapportskrivningen. Ett annat hinder som uppkom då var ordet konfidentiell som 

problemformuleringen innehöll. Detta gjorde att om projektet skulle fullföljas enligt denna 

formulering skulle det vara tvunget att bli sekretessbelagt. Eftersom detta inte var något 

alternativ omformulerades problemformuleringen till ”Hur hanteras kunskap då ett 

dotterbolag byter ägare?” På detta sätt fick projektet en mer öppen och allmän prägel och 

kunde analyseras översiktligt utifrån utan att trampa på någon öm tå. Dessutom förenklades 

tillgången till information betydligt och folk på företaget blev mer samarbetsvilliga. Ingen vill 

såklart säga något som kan ge konsekvenser. Trots detta var även den ”allmänna 

beskrivningen” något komplex och hemlig. Vilket försvårade situationen något men gjorde 

den inte omöjlig.  

 

Något som förenklade arbetet var de anställdas samarbetsvänlighet. Trots att intervjun gjordes 

på deras lediga tid såsom lunchraster, tog de sig tid att reflektera och besvara intervjufrågorna 

med ärlighet och utformlighet. Det som inte fick sägas nämndes inte och det som fick sägas 

förklarades tydligt. Då den empiriska studien genomfördes hade som sagt de arbetande på 

Volvo som mest att göra och det var svårt att få tid till intervju alls även om de så skedde över 

lunchen. Detta resulterade i att intervjuerna gjordes relativt sent i arbetet och tiden blev knapp 

då detta skulle smältas, analyseras och dokumenteras.          

 
Omfånget av projektet, avgränsningar var tidsförhållanden även svårt att relatera till. Detta 

resulterade i att det blev mycket arbete i slutet av tidsramen och det fanns svårigheter att 

bedöma storleken på projektet. Hur brett respektive hur smalt skulle det vara, vad borde 

finnas med och vad är överflödigt. Behövdes fler företag än ett eller var det bättre att få olika 

personers åsikt om samma saker? I och med att projektet byggde mycket på att undersöka och 
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analysera personalens åsikt togs beslutet att ett fåtal personer inom ett och samma företag var 

det bästa svaret på den frågan. Därför genomfördes mer djupgående intervjuer med två 

personer vilket gav önskat resultat. Att båda fick samma frågor förenklade 

jämförelsemomentet och möjligheten att dra slutsatser baserat på bådas olika åsikter. Slutligen 

blev resultatet en rapport som ger en bred bas av förståelsen av begreppet kunskap och 

kunskapsöverföring. En analytisk sammanfattning om hur problematiken beskrivs i media 

samt en empirisk studie vars huvudsyfte var att skildra, jämföra och analysera personers 

åsikter som arbetar under omständigheterna problemformuleringen beskriver. Trots de hinder 

som dök upp under arbetets gång blev resultatet ungefär enligt förväntan dock då målet ”Att 

utförligt beskriva kunskapens väg genom affären” inte uppnåddes till hundra procent på grund 

av konfidentialliteten. Begränsningarna hölls dock.  

 
6.5 Besvarning av frågeformulering 
Hur hanteras nu då kunskap då ett dotterbolag säljs vidare? Då ”hanteras” innefattar skapa, 

sprida och använda. Var ligger problematiken i detta? Vad gör man för att lösa detta och vad 

borde man göra för att lösa detta? 

 

All kunskap som fodras mellan Geely och Volvo går via Ford än så länge. Mycket går via 

Internet bland annat e-mail, videosamtal men alla tänkbara kommunikationsverktyg används 

såsom telefoni, ansikte mot ansikte. Dock sker i nuläget ingen som helst ”direkt” 

kunskapsöverföring mellan Volvo och Geely, utan allt går som sagt genom Ford. Ford 

bestämmer exakt vad som får sägas och när det ska sägas. Överföringen saknar dock chef, det 

vill säga ingen handhar själva överföringsprocessen. Frågor som vem som ska förmedla, till 

vem och på vilket sätt kvarstår. Detta är därmed ett problem då kunskapen ”fastnar” på vägen. 

På grund av försiktighetssjäl från Fords sida tog informationsspridningen längre tid än 

normalt. Det var endast ett fåtal personer på Volvo som visste om hur avtalet mellan Ford och 

Geely såg ut. När Volvo väl fick order om att sprida kunskapen inom företaget var det mycket 

information som skulle ut snabbt. Situationen på Volvo var mycket orolig, anställda började 

se sig om efter andra jobb i rädslan för att bli av med sin anställning på Volvo. Väldigt lite 

information hade gåtts ut med i pressmeddelande och ingen visste egentligen vad detta skulle 

betyda för Volvos framtid. Därför var det brådskande att få ut information fort. Här användes 

bland annat bulkmail(massmail)för att övervinna tidspressen. Dock fanns det ännu ett hinder 

som dök upp. Mycket information som skulle ut var konfidentiell och kunde således inte 

skickas ut i massmail. Denna information var tvungen att genomgå samtliga chefled i korrekt 

ordning innan den nådde rätt person. Detta fördröjde såklart processen ytterligare och 

dessutom medförde ett viss bortfall av information på vägen. Här borde man kanske tänkt på 

informationsbehovet i första hand. Konfidentielliteten medförde därmed detta problem och 

gjorde i synnerhet hela affären mer komplex. Så mycket som 33 advokater formulerade 

avtalet mellan Ford och Geely. Det sägs att dessa två inte är konkurrerande för att de säljer 

sina bilar på olika marknader. Geely har sin största försäljning i Amerika och Europa medan 

Geely säljer flest bilar i Kina. Trots detta verkade det som Ford både ville äta och ha kakan 

kvar. Volvo fråntogs bland annat hela IT-systemet som de delat med Ford och de tvingades 

programmera ett nytt på mycket kort varsel för att det inte skulle blir något uppehåll i 

produktionen. Detta krävde kompetens som inte Volvo besatt och anställda tvingades gå 

samtidigt som Microsoft fick anställas utifrån. Problemet för Volvo här vad att det inte har 

något tidigare erfarenhet att stå på egna ben. Lite som att det blir krig och man inte har några 

soldater redo för att man aldrig trodde det skulle bli krig. Innan ägdes de av Volvo AB det vill 

säga bussar, lastbilar och personvagnar var ett och samma företag. Nu ska Volvo ägt av Geely 

agera självständigt och ha en egen ledning. Det är dags att kavla upp ärmarna, ta till vara på 

och använda den kunskap man inom företaget har.      
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Omyndighet, tidspress, konfidentiallitet, hierarki, konkurrens, osjälvständighet var alltså 

faktorer som satte käppar i informationshjulet. Dock var det inte allt. Även det faktum att 

köparen var ett kinesiskt företag ställde till det för Volvo. Dels uppstår språkliga och 

kulturella skillnader då den kinesiska företagskulturen skiljer sig mycket från den 

amerikanska som Volvo nu jobbat efter i sitt samarbete med Ford. Dessutom så var många 

rädda för att Geely bara ska suga ur kunskapen ut Volvo och kanske sedan sälja det vidare. 

Om inte annat ville inte folk att ett svenskt företag som hade ett bra rykte inom kvalitet, 

säkerhet och miljökunskaper skulle förknippas med ett Kinesiskt lågprisvarumärke. Kina som 

är världens snabbaste växande fordonsmarknad är ju inte direkt kända för att tillverka säkra, 

miljövänliga och kvalitativa bilar. För att lugna denna oro uttalade Li Shufu chef för Geely i 

ett pressmeddelande att han inte hade några planer på att slå ihop företagen utan att de skulle 

kunna dra nytta av varandra. Volvo får fler fabriker och en större marknad medan Geely får 

kunskap om miljö, säkerhet och kvalitet. ”Volvo förblir Volvo” säger han. Från Volvos sida 

försöker cheferna ge ett tryggt intryck och uppmuntra de anställda till att vidga sina vyer. Man 

måste våga för att vinna. Man har på Volvo ordnat kurser för de anställda i kinesisk kultur och 

går in i affären med öppensinnighet och optimism.     

 

För att skapa kunskap, inte på grund av skilsmässan utan i allmänhet, anordnar Volvo som 

tidigare nämnt inspirationsdagar. Då presenteras nya bilmodeller och man tittar närmare på 

sina konkurrenters bilar för att lära och vidga sina vyer. VCC har ytterligare kunskapsportaler 

där den intresserade kan gå in och lära sig mer.   

 

Så de görs följaktligen åtgärder för att övervinna hinder som uppstår vid 

kunskapsöverföringen vid dessa omständigheter. Dock är många inte optimala och andra 

accepterar man att det är dåliga och gör inget åt alls. Till exempel säger Ulf Serge som 

tidigare nämnt att hierarki och informationsbehov inte alltid hänger ihop, samtidigt säger han 

att för konfidentiallitetens skulle måste kunskapen gå den rätta hierarkiska vägen. Som om det 

ena sätter stopp för lösningen för det andra och att man bara accepterar det. Han säger även att 

Volvo behöver lära sig att stå på egna ben. Så länge det fortsätter säljas vidare och kastas runt 

som en vante mellan företag som har pengar och vill ha kunskap blir det väl svårt att skapa 

något som inte går att frånta dem när allt de äger indirekt ägs av någon annan. Vad gör man åt 

det, mer än att försöka se det positivt? Problemet kanske främst ligger i ägandeformen. Det är 

svårt att ändra på saker om man inte har rättan att ändra på det. Största misstaget var kanske 

att låta sig bli uppköpta av Ford från första början. Nu har Volvo hamnat i ett dåligt mönster 

och tar sig kanske aldrig ur.  
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7. Förslag till förbättringar och slutsats 
 
Som sagt, vad borde man ha gjort? 

 
 

 Se till att de avtal som finns gäller retroaktivt och i framtiden. Skriv ”äktenskapsförord” 

det vill säga konstruera skilsmässopapprerna redan vid giftet. Då den dagen kommer 

blir allt enklare om alla vet vad som gäller. Så att den utveckling som görs under 

partnerskapet stannar hos den som gjorde den oavsett vem som är moderbolag och inte.  

 Skriva avtalen övertydliga så inga misstolkningar kan uppstå. Så tydligt att det bara gå 

att uppfatta på ett sätt. Man kan aldrig vara nog noggrann.  

 Bli ense. Man måste kompromissa i vissa fall. Det gäller att hitta en gemensam bro, man 

möts på mitten så alla blir nöjda. Ibland är det lättare vända kappan än gå i motvind, 

man vill inte väcka den björn som sover.  

 Skilj på hierarki och informationsbehov. Skapa istället en avdelning som har hand om 

alla Knowledge Management. Där de anställdas uppgift är att veta exakt vilket 

information som är relevant för vilken person. Låt den konfidentiella informationen gå 

genom chefen för avdelningen och inte genom hela företagsledningen. Det finns en 

inköpsavdelning, en finansavdelning, konstruktionsavdelning och så vidare. Det bör 

dock även finns en kunskapsavdelning. Med personer som är experter på kunskap. 

Kunskap sägs vara framtiden främsta och konkurrenskraftigaste handelsvara, det är 

därför dags att lägga resurser på detta.  

 Skapa ett IT-system enbart för information som sköts av Knowledge Management 

avdelningen. Där rätt kunskap går direkt, snabbt och smidigt, till rätt person.  

 Anställ oberoende firmor som skilsmässoorgan istället för bara advokater. En 

”bouppdelningsfirma” som gör en subjektiv bedömning och oberoende värdering av 

tillgångarna. En advokat på Volvo tänker inte samma som en advokat på Ford då de har 

olika intressen av affären.  

 Sök stöd utifrån. Släpp in svenska folket och kväv den oro som finns. Se till att få 

folkets röst istället för folkets tvivel. Visa svenska folket att företaget tror på det 

fortsatta samarbetet med det nya moderbolaget. 

 Stå på egna ben. Förbereda sig på det värsta och vara beredd på krig. Om modern en 

dag kickar ut ungarna ur bordet ska man inte stå med skägget i brevlådan då gäller det 

att man tränat på att flyga så man inte landar pladask på marken.      

 Underskatta aldrig värdet av kunskap. Kunskapen är en genväg, det är man själv som får 

bestämma om man ska ta den eller inte. Kina gör helt rätt. Det tar inte lång tid att bygga 

en bil i jämförelse med vad det tar att klura ur hur man ska bygga den. 
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Bilaga 1- Intervju 
 
Allmänt om projektet 
 
Jag heter Josefina Sonnerup och studerar tredje året civilingenjörsprogrammet Design och 
produktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag gör nu min 
kandidatexamensuppsats inom mitt masterämne Industriell Produktion. Årets tema är 
knowledge management, dvs kunskapshantering. Jag har valt att undersöka och analysera 
problematiken kring informationsöverföring vid ägandebyten av dotterbolag.   
Närmare bestämt lyder min problemformulering som följande; Hur vidarebefordras kunskap 
då ett dotterbolag byter ägare?  
 
Syftet med analysen är att klargöra Hur informationsöverföringen går till rent praktiskt, Vilka 
problem som kan tänkas uppstå, Varför problemen uppstår, Vem som äger vilken 
information, på vilket sätt detta påverkar de anställda och slutligen Vad man kan göra för att 
lösa och fortsättningsvis undvika denna problematik. 
 
Nu behöver jag din hjälp att reda ut detta! Denna intervju består av 13 antal frågor och tar 
cirka 40 minuter att besvara. Du får givetvis vara helt anonym om du önskar. Har du några 
funderingar eller frågor om projektet är du välkommen att kontakta mig. Jag uppskattar att 
du tar dig tid att besvara dessa frågor i den mån du kan då det är en viktig informationskälla 
för mig.  
 

1) Yrke/anställning:_______________________________________________________ 
 
2) Beskrivning av 

Arbetsuppgift:_________________________________________________________ 
              
             _____________________________________________________________________ 
          
             _____________________________________________________________________ 
 

3) Hur definierar du kunskap?_______________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

4) Finns det någon generell policy vad gäller kunskapsöverföring på ert företag? 
   
      _____________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________ 
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5) a. Upplever du att det finns en viss problematik när det kommer till att överföra 

information vid ett ägandebyte av dotterbolag? 
 

Ja □   Nej □ 
 
b. Om Ja, på vilket sätt?(ge gärna exempel)__________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

6) Vad tror du är den bakomliggande anledningen till att denna problematik uppstår? 
 
        _______________________________________________________________________ 
 
        _______________________________________________________________________ 
 

7) Hur hanteras denna typ av problematik på ert företag?________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

       ________________________________________________________________________ 
 
       ________________________________________________________________________ 
 

8) Vad finns för typ av ”upplärningssystem” för de anställda när ny information ska 
delas? 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
9) Hur går man tillväga för att fastställa vilken information som till hör vem i denna typ 

av uppbrott?  
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
10) a. Då fastställandet av vad som tillhör vem är klart, kvarstår förmodligen en hel del 

praktisk kunskapsöverföring. Hur går detta ”upplärande” till inom IT-system? 
 
      ________________________________________________________________________ 
 
      ________________________________________________________________________ 
 
     _________________________________________________________________________ 
 
           b. Hur går informationsöverföringen till av den kunskap som personalen         
           besitter? 
 
      _________________________________________________________________________ 
 
      _________________________________________________________________________ 
 
      _________________________________________________________________________ 
            
          c. Beskriv i den mån du kan ”kunskapens väg genom affären”:_____________________ 
 
          _______________________________________________________________________ 
 
          _______________________________________________________________________ 
 
          _______________________________________________________________________ 
 
          _______________________________________________________________________ 
           
 

11) Hur hanterar man media i dessa situationer?_________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
12) Tror du att man skulle kunna undvika denna problematik(i allmänhet) i framtiden 

genom vissa åtgärder(motivera gärna)? 
  
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
13) Slutligen, är det något du känner att du vill tillägga som skulle vara relevant till detta 

projekt?(Här är alla tankar, funderingar och fakta välkommet): 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

      Tack för du tog dig tid att svara på dessa frågor! 
 
Josefina Sonnerup studerande vid KTH 
Industriell Produktion 
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Bilaga 2 – GIS matris 
 

  
9.  Official 
Record        

Format          

10.  GIS1 

Records 

Retention 
Schedule 

  
12. Information 

Security 

Classification 

13.  Personal 
Identifi-cation  

Bank (PIB)             

    

16.  

Record 

Owner 
[CDSID] 

    

7.  
Record(s) 

Title 

8.  
Record 

Type  

 

10a.  

GIS1 
Item 

No 

10b.  

GIS1 
Retention 

Code and 

Retention 
Period 

C - 
Completion 

S - 
Superceded 

R - 
Renewable 

11.  Event 

Trigger                                                      
for GIS1 retention codes C, R, S       

              

  

14.  ITMS 
ID # or 

Application 
Name 

applications 

only           

15.  
Storage 

Location    

 
17.  

Additional 

Details  

Org 

  

Official 

or 

Transient 
Record  

e.g., 

paper, 
electronic, 

microfilm, 

video 

Check 

against 

most 
current 

version 
of 

GIS1 

prior 
to 

each 
AFR 

  Indicate 

the event 
that 

triggers 
the 

calculation 

of the 
retention 

period.   

Public, 

Proprietary, 

Confidential 
or Secret 

Does the 

record 
contain 

Personally 
Identifiable 

Information 

(PII)? 
[enter Yes 

or No]  

List the 

ITMS ID # 
or the 

application 
name.  If 

this does 

not apply 
leave 

blank or 
put N/A. 

[Optional 
Field] 

Provide the 
physical or 

electronic 
location.  

For web 

applications 
list the url. 

[Optional 

Field] 
[Optional Field] 

 

53000- Records of SVP Purchasing 

Purchasing 

Agenda 

(Objectives & 
Scorecards), 

Review and 
result 

Official Electronic 01.04 S+5 

When 

replaced by 
new 

version. 

Proprietary No - 

Shared 

Computer 
Drive 

53001 

Senior 
Vice 

President 

  53000 

Purchasing 

Management 
Meeting Minutes 

Official Electronic 01.09 S+15 Record date Proprietary No - 

Shared 

Computer 
Drive 

53002 
Senior 

Vice 

President 

  53000 

Delegation of 

Authority and/or 
Deputy 

assignment 

Official Electronic 01.06 S+3 
End of 
delegation 

Proprietary No - 
Each 
organisation 

53xxx 

Director or 

Manager 

  53000 

Controlling 
Documents & 

Process 
Description 

Documents 

Official Electronic 01.11 S+15 

S=When 
replaced by 

new 

version. 

Proprietary No - BMS 

BMS 

Approver 
role 

  53000 

Management 

Review - 

Presentation 
and result 

Official Electronic 01.09 S+15 - Proprietary No - 
Shared 
Computer 

Drive 

53002 

Senior 

Vice 
President 

  53000 
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53000 - Records of all organisations                       

Decision 
Meeting 

Minutes 
(Departmental 

and Foras) 

Official Electronic 01.09 S+15 
Record 
date 

Proprietary No - 

Shared 

Computer 
Drive 

Each Forum 
Owner 

  53xxx 

Scorecard Official Electronic 01.04 S+5 

When 
replaced 

by a new 
version 

Proprietary No   
Shared 
Computer 

drive 

53xxx 

departments 
  53xxx 

MCRP 

Checklists 
(Internal 

Audit 
Checklist) 

Official Electronic 02.02 C+5 
End of 
MCRP year 

Confidential No - 
Auto-
MCRP 

database 

53xxx 
departments 

  53010 

MCRP 
Evidence / 

Test Results 

Official 
Electronic/ 

Paper 
02.02 C+5 

End of 

MCRP year 
Confidential No - 

Locally in 

folder 

53xxx 

departments 
  53010 

MCRP Action 

Plans 
(Corretive 

Action Data) 

Official Electronic 02.03 C+5 
End of 
MCRP year 

Confidential No - 

GAO CAW 
(Corrective 

action 
website) / 

VCC Audit 

data base 

53xxx 
departments 

  53010 

Requisition 

(authorized) 
SRM 

Official Electronic 12.04 C+12 
Requisition 

approved 
Proprietary No - 

SRM 

system 

53xxx 

departments 
  53400 

Requisition 

(authorized) 
eVEREST / BIL 

Official 

Electronic 
(eV) 

Paper 

(BIL) 

12.04 C+12 
Requisition 

approved 
Proprietary No - 

eVEREST / 

Locally in 
folder 

53xxx 

departments 

Use of 
eVEREST 

and BIL 

ceased 
in Sep-

Nov 
2006 

53400 

Emergency 
purchase form 

Official Paper 12.04 C+12 
Record 
date 

Proprietary No - 
Locally in 
folder 

53xxx 
departments 

  53400 

6-Sigma 

project 
reports 

Official Electronic 01.05 R+5 
Document 

in PTS 
Proprietary No - 

6-Sigma 
PTS 

(Project 
Tracking 

System) 

53xxx 

departments 
  53200 

Reference 

documents 
Official - 01.01 S - Proprietary No - 

Personal / 

Shared 

Computer 
Drive 

53xxx 

departments 
  53xxx  

53010 

STB (Special 

permission for 
ordering) From 

2009 electronic 

Official 
Paper 
Electronic 

12.04 C+12 

C= 12 

years from 
PO issue 

date 

Proprietary No - 

Locally in 
folder  

53010 

shared 
drive 

53012   53010 
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Journal voucher 
(Bokföringsorder) 

Official Paper 03.09 12   Proprietary No - 

Locally in 

folder by 
issuing 

department 

53011   53010 

Account 

Reconciliation 
(Kontoavstämning) 

Official Paper 03.09 12   Proprietary No - 

Locally in 

folder by 
issuing 

department 

53011   53010 

Commercial 
Performance 

Report by Supplier 

Transient - - -   Confidential No - 

Shared 

drive by 
responsible 

department 

53012   53010 

Contingent 
Liability Approval 

Request 

Official Paper 12.04 C+12   Proprietary No - 
Locally in 
folder 

Direct 
Purchasing 

  53010 

Price Deviation 

Report 
Official Electronic 12.04 C+12 

When mail 
is  

sent out 

Proprietary No - 

Shared 

Drive w / 

purchasing 
/ finance 

53012   53010 

Price Deviation 
Approvals (e-

trackers)   

Official Electronic 12.04 C+12 
When e-
tracker is  

sent out 

Proprietary No - 
Price 
Discrepancy 

E-tracker 

53010   53010 

Retroactive Price 

Adjustment Based 

On Yearly 
Negotiation (forms 

and log-list) 

Official Paper 03.09 12 - Proprietary No - 

Shared 
drive by 

responsible 

department 

53011   53010 

Sundry invoice 

(incl supporting 
documents) 

Official Paper 03.09 12 - Proprietary No - 

SAP and 

Shared 

drive by 
responsible 

department 

53011   53010 

Unauthorized 
commitment 

Official Electronic 01.01 S 

Registration 

date  
in SRM 

Proprietary No - SRM 53011   53010 

Finance Desk 

Procedures 
Official Electronic 04.01 S+3 

When 

replaced 

with new 
version 

Proprietary No - 

Shared 

drive by 

responsible 
department 

53010, 
53011, 

53012 

  53010 
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Bilaga 3 - Informationsstrategi Vagn 
 
 
93000  
  

1. Sammanfattning och syfte 

 
Denna instruktion beskriver system och kanaler som används för hantering av information inom Vagn.  

 

· Vagns hemsida är informationsbärare av avdelningarnas mål samt organisation 

· Det ska vara lätt att finna den information man söker 

· Tillse att övergripande information finns lätt tillgänglig för alla anställda 

· Uppmuntra anställda att aktivt söka information som för dem är relevant och underlättar i det dagliga arbetet 

· Tillhandahålla och sprida information snabbt och kostnadseffektivt 

· Påvisa vilka kanaler som ska användas och när 

· Representera enheten genom ett informationsfora med deltagare från de olika avdelningarna inom Vagn 

 

2. Berörda 

 
Samtliga medarbetare inom Vagn. 
  

 3. Ansvar 

 
Chefen ansvarar för att säkerställa att medarbetarna har tillgång till giltig och aktuell information.  

Medarbetarna har ansvar att söka den information som han/hon behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

Guidelines: se PD´s information & kommunikationsrutin,  

 

 

4. Genomförande 
4.1 Informationskanaler inom Vagn 

Nyhetsfunktionen på Vagns hemsida delar ut nyheter som är relevanta för avdelningarna och synliggörs då på 

avdelningarnas hemsidor. 
Informationssystem och kanaler inom Product Development (PD): Information PD 

 

· Help & Support; en informationsdatabas som innehåller PD´s information på PD´s intranät, se Vagns hemsida,  

Innehåller information om intern information så att läsaren med ledning av uppgifterna kan bedöma om han/hon 

skall gå vidare och ta del av den fullständiga informationen (jämför Bibliotekets databaser för sökning av extern 

information).  

Databasen är därmed ett hjälpmedel för att få största utbyte av tillgänglig information och kompetens.  

4.2. Extern information 

Extern information och mediafrågor hanteras av Volvo Personvagnars Informationsstab och särskilda 

presstalesmän, s k spokesperson. Informationsstaben samarbetar med Communication Manager PD i frågor som 

rör PD. 

 

Informationsstabens hemsida 

VCC intern och extern kommunikation 

  

5. Dokumenthantering 
Dokument med kort/långsiktig betydelse eller värde, ex.vis som; protokoll, kontrakt, tekniska underlag, 

mätningar, mål ska finnas lagrade i Vagns TM databaser. Dokumentstyrning och arkivering, se BMS; 
 

Vagn använder TM databaser för informationsspridning av enhets-(linje), teknik-, och projektinformation. 

- Enhetsbasen, Vagn; Body & Trim Engineering 93000.  

- Teknik, respektive PSS databas.  

- Projekt, respektive projektdatabas.  

https://webmail.kth.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=e264b1d60a9c4853963b4975edbe8e3d&URL=http%3a%2f%2fwww.rd.volvocars.ford.com%2f93000%2f
https://webmail.kth.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=e264b1d60a9c4853963b4975edbe8e3d&URL=http%3a%2f%2fwww.rd.volvocars.ford.com%2f93000%2f
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=e264b1d60a9c4853963b4975edbe8e3d&URL=http%3a%2f%2fwww.publicaffairs.volvocars.ford.com%2f
https://webmail.kth.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.kth.se/owa/UrlBlockedError.aspx
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