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Sammanfattning 
Synen på ett företags viktigaste konkurrensmedel har under de senaste åren förändrats 
från att ha varit resursorienterat till att bli kunskapsorienterat. Detta innebär att det inte 
längre är företagets immateriella resurser som är företagets främsta konkurrensfördel, 
utan kunskapen som finns lagrad inom företaget och dess anställda. Eftersom dagens 
industriprodukter blir alltmer komplexa ter det sig inte längre självklart för ett företag 
att tillhandahålla alla tekniska lösningar till sina produkter på egen hand. Då 
konkurrensen från lågkostnadsländerna dessutom ökar ställer detta nya krav på 
västvärldens industriföretag. För att möta denna konkurrens och detta tekniskt intensiva 
marknadsklimat finns ett ökat behov av samarbete mellan företag. Eftersom den 
kunskap ett företag innehar idag svarar mot dess främsta konkurrensfördel och behovet 
av att samarbete ökar, växer därmed behovet av att finna lämpliga metoder att överföra 
kunskap mellan samarbetande företag. Detta arbete syftar till att skapa förståelse för hur 
kunskap ska kunna överföras mellan två samarbetande företag inom bilindustrin och om 
samarbetet är aktuellt för företagen eller är i behov av utveckling. Arbetet består av en 
intervju där den ena parten ur samarbetet intervjuas i syfte att söka finna klarhet hur 
kunskap överförs inom detta samarbete samt redogöra för vilken typ av samarbetsform 
företagen tillämpar och varför. Detta föregås med stöd av en litterär studie som görs i 
syfte att bekanta sig med såväl kunskapsöverföring som olika organisatoriska 
samarbetsformer.  

Studien visar att kunskapsutbytet sker genom en kombination mellan kodifiering och 
personifiering. Dessutom är samarbetet utformat så att det hålls på en informell nivå där 
kunskapsutbytet sker mellan individer och relationerna underhålls på ledningsnivå. 
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Abstract 
Over the past years, the view of a company’s most important competitive advantages 
has changed from being resource oriented to be knowledge oriented.  Hence it is no 
longer the immaterial resources that stands for the greatest competitive advantages, but 
the knowledge that is stored within the company and its employees. Since today’s 
manufactures has become more and more complex there is no longer obvious for a 
company to provide all technical solutions to its products by its own hand. Since the 
competition from the low-cost countries further increases, new requirements are set on 
the industrial enterprises of the west. To meet this competition and technical intensive 
market climate an increasing need for cooperation between companies are required. 
Since the knowledge a company possesses today answer for their greatest competitive 
advantages, and the need for cooperation between companies are increasing, thus the 
need for finding appropriate methods for knowledge transfer between companies is 
growing. This report means to create an understanding to how knowledge is transferred 
between two cooperating companies within the car industry. The report contains an 
interview where the one part from the cooperation is interviewed in order to seek clarity 
of how knowledge is transferred within this cooperation, and also describe which kind 
of cooperation type the companies are applying and why they’re applying it. This is 
preceded with support of a literary study which is done in order to get familiar with 
knowledge transfer as well as different organizational types of cooperation.   

The study records that the exchange of knowledge comes about by a combination 
between codification and impersonation. Moreover the cooperation is designed on an 
informal level where the exchange of knowledge is powered between individuals and 
the relations are maintained on management level. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Synen på det resursbaserade företaget där organisationen betonar sina immateriella 
tillgångar för att uppnå konkurrensfördelar har utvecklats, och ett nytt synsätt växt fram, 
nämligen den kunskapsbaserade synen på företaget. Det kunskapsbaserade företaget 
betonar till skillnad från det resursbaserade företaget den kunskap företaget besitter som 
sin främsta konkurrensfördel (Meier, 2011) refererat till (Barney, 1991). 

Det har under de senaste 25 åren gjorts en del forskning inom området Knowledge 
Management(KM) mellan allianser. För att beskriva hur forskningen inom området är 
fördelad har Meier skapat ett ramverk efter inspiration av (Argote et al. 2003) för att ge 
en överblick över vilka forskningsområden som är mättade och vilka områden som är 
vagt eller inte alls belysta. I studien delades begreppet KM in i tre olika grenar nämligen 
skapande, överföring och tillämpning(Meier, 2011). Syftet var att kartlägga hur 
empiriska undersökningar var fördelade inom området KM mellan allianser. En stor 
majoritet av den forskning som gjorts på ämnet behandlar kunskapsöverföring. Vad 
gäller kunskapsskapande och kunskapstillämpning finns mycket färre eller inga resultat 
presenterade. Anledningen till detta är att forskning kring kunskapsöverföring är mer 
konkret i jämförelse med de två andra aspekterna. Dessutom är det lättare att observera 
hur kunskap överförs än att observera hur den skapas eller tillämpas(Meier, 2011).  

 I detta arbete är inte ramverket i sig något intressant, utan detta användes endast för att 
få en överblick över hur forskningen är fördelad kring KM mellan samarbetande 
företag. Det visade sig att kunskapsöverföring mellan allianser är det inom området 
mest utforskade ämnet. I studien visades dock endast hur forskningen är fördelad mellan 
allianser, medans detta arbete delvis går ut på att kartlägga typen av samarbetsform, 
såväl som att undersöka hur kunskapen överförs. Eftersom Meiers studie endast 
behandlade KM inom allianser finns ett behov av att undersöka hur kunskap överförs 
för ett mer godtyckligt och mindre tydligt definierat samarbete. Företagets egen 
definition av samarbetet kan skilja sig från den teoretiska definitionen och vice versa. 
Eftersom mycket forskning har gjorts inom området kunskapsöverföring mellan 
allianser finns ett bra litterärt underlag att studera kunskapsöverföring inom en mer 
godtycklig samarbetsform. 

Vilka rutiner som gäller vid kunskapsöverföringen och vilka strategier de respektive 
företagen har angående ämnet är faktorer som ger upphov till en viss problematik. 
Vilken kunskap som skall delas respektive undanhållas mellan de samarbetande 
företagen är frågor som kan komma att resultera i missförstånd och konflikter, om inte 
tydliga restriktioner finns. Relationen mellan parterna och deras inställning till 
samarbetet är även beståndsdelar som kan komma att påverka kunskapsöverföringen. 
Vidare är de orsaker som ligger bakom samarbetet och de förväntningar som företagen 
har relevanta aspekter att undersöka för att bättre förstå hur kunskapsöverföringen sker. 
Utifrån denna grundläggande problematik har det huvudproblem som detta arbete består 
i att klargöra tagits fram; hur överförs kunskap mellan samarbetande företag?   
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1.2 Syfte  
Syftet med rapporten är att analysera hur kunskap överförs mellan två samarbetande 
företag. Dessutom skall denna rapport försöka att kartlägga hur detta samarbete 
påverkar kunskapsöverföringen. Slutligen kommer det diskuteras huruvida den 
befintliga samarbetsformen är aktuell eller är i behov av utveckling. Detta utifrån ett 
kunskapsbaserat synsätt, d.v.s. hur valet av samarbetsform lämpar sig för 
kunskapsöverföring. Målet med arbetet är att besvara följande frågeställning: 

• Hur överförs kunskap mellan två samarbetande företag? 
 

 Hur ser upplägget av kunskapsutbytet ut? 
 

 Hur kan kunskapsutbytet effektiviseras och kan valet av samarbetsform 
vara i behov av förändring? 

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete ger inga generella riktlinjer för vilken samarbetsform som lämpar sig bäst 
för kunskapsöverföring mellan företag. Detta arbete behandlar endast hur 
kunskapsöverföring och val av samarbetsform lämpar sig för det i arbetet ingående 
företagen. Arbetet är begränsat till en intervju tillhörande det ena av företagen och ger 
därför ingen information om hur det andra företaget betraktar samarbetet. Företaget och 
detta samarbete är verksamt inom bilindustrin och rapporten är därför inte relevant för 
samtliga branscher. 
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2 Metod 

I detta arbete valdes att analysera ett företag inom bilindustrin. Arbetet lades upp som 
sådant att en litteraturstudie till följd av en empirisk undersökning i form av en intervju 
gjordes med en person från det ena av företagen. Litteraturstudien behandlar ett antal 
relevanta begrepp inom området KM och tar upp olika samarbetsformer mellan företag. 
Materialet från litteraturstudien hämtades i huvudsak från olika databaser för 
forskningsbaserade tidsskrifter samt KTHB. Personen som intervjuades tillhör en 
stödfunktion till bl.a. produktionsavdelningen till det ena företaget. Stödfunktionens 
uppgift är att driva företagets förbättringsarbete samt utbilda ledare inom 
produktionsavdelningen. Inom stödfunktionen har alla anställda såväl linje som 
chefserfarenhet. Kombinationen mellan praktisk förståelse och erfarenhet för hur 
produktionen går till, kombinerat med den generella överblicken som chef ger ett bra 
underlag till att kunna förklara hur kunskapsöverföringen och samarbetet går till mellan 
företagen. Intervjun ägde rum på ett kafé i Stockholm och varade under cirka 60 
minuters tid. Upplägget på intervjun var sådant att respondenten blev tillfrågad de 
frågor som tagits fram i intervjuformuläret (se Bilaga 1), varefter respondenten gav 
omfattande svar som ofta gav upphov till följdfrågor och diskussioner. 
Dokumentationen av intervjun skedde i form av att hela samtalet med respondenten 
spelades in parallellt med att noteringar fördes under intervjuns gång. Diskussion av 
intervjun kom sedan att presenteras med förklaringar och slutsatser utifrån 
litteraturstudien. 
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3 Litteraturstudie 
3.1 Kunskapsöverföring 

Knowledge Management (KM) eller kunskapshantering, har många olika betydelser. 
Vidare har även de skiljda begreppen Knowledge respektive Management en rad olika 
betydelser. För att konkretisera detta vida begrepp presenteras ett antal tolkningar av 
KM av en handfull personer: 

• KM är ett begrepp som omfattar allt mellan organisatoriskt lärande till verktyg 
för databashantering av kunskap (Ruggles, 1980) enligt (Alvesson, 2004).  

• KM omfattar såväl spårande, kartläggning och kunskapsmätning som skapande, 
spridande och tillämpning. (Storey and Quintas, 2001) enligt (Alvesson, 2004) 
och (Meier, 2011).  

• KM är antingen utnyttjande eller utforskning av kunskap. Med utnyttjande 
menas befintlig kunskap som sprids och tillämpas, medan utforskning avser 
nyskapande av kunskap baserat på framforskad kunskap. (Swan et al. 1999) 
enligt (Alvesson, 2004). 

Av dessa olika förslag på tolkningar av begreppet kan observeras att KM i stort avser 
skapande, distribution och tillämpning av kunskap. I Tabell 1 beskrivs dessa subbegrepp 
av (Meier, 2011 ).  

Kunskapsskapande: Skapandet av kunskap är sådant att den skapas gemensamt av de i 
samarbetet ingående företagen.  

Kunskapsöverföring: Processen att överföra existerande kunskap inom eller över 
företagets gränser.  

Kunskapstillämpning: Detta innebär hur den skapade och den mottagna kunskapen tas 
tillvara för att skapa värde. Kunskapen är i kunskapsbaserade företag den drivande 
kraften till att företag kan förse marknaden med produkter.  

Tabell 1. Tabellen förklarar begreppen kunskapsskapande, kunskapsöverföring och kunskapstillämpning. 

3.2 Kodifiering och personifiering 
Den dominerande formen av kunskapshantering är lagring av kunskapen i IT-baserade 
databaser och hamnar under begreppet kunskapsöverföring. Ett annat ord för denna typ 
av lagring är kodifiering av kunskap, d.v.s. formulera tyst kunskap som finns hos de 
anställda till explicit form. Detta för att inte behöva vara beroende av att de anställda 
med sin värdefulla kunskap måste finnas kvar i företaget. Dessutom skulle den 
kodifierade kunskapen kunna återanvändas, vilket leder till förbättringar och ökad 
effektivitet. Detta torde vara mycket svårt, p.g.a. svårigheten att översätta kunskap till 
ord enligt (Alvesson, 2004) refererat till (Newell et al 2002). Kodifieringen skulle dock 
leda till att kunskapen skulle kunna tas upp av en förhållandevis lågutbildad person. 
Metoden anses enligt (Alvesson, 2004) som billig med referens till (Hansen et al 1999). 

Tyst kunskap är sådan kunskap som tillägnas genom praktiskt lärande och inte 
fullständigt kan formuleras med ord enligt (Molander, 1996) med referens till (Kuhn, 
1970). 
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Ett exempel på tyst kunskap är t.ex. att en kirurg kan utföra en operation, men behöver 
däremot inte nödvändigtvis vara benägen att i detalj förklara stegen i operationen. Vissa 
steg i operationen kanske handlar om timing, känsla, omdöme eller perspektiv, snarare 
än att följa en process. Tyst kunskap tillvaratas genom personifiering. Personifiering 
bygger på att kunskapen finns inom personen. Denna kunskap skall sedan spridas vidare 
till andra anställda inom företaget. Denna strategi anses enligt (Alvesson, 2004) som dyr 
och tidskrävande refererat till (Hansen et al 1999). Enligt (Molander, 1996) figurerar 
den tysta kunskapen lagrad inom individen och inom företaget på tre plan. Dessa 
förklaras i Tabell 2: 

Kroppen: En expert tänker inte, utan handlar instinktivt. Denna har efter många år av 
utbildning, forskning, arbete etc. lärt sig att känna igen en situation på samma sätt som 
en människa lärt sig minnas ett ansikte. 

Företagskulturen: Företaget har inom sina funktionella områden olika kulturer eller 
gemenskaper med bestämda normer för hur man ska agera vid olika tillfällen, t.ex. hur 
en fråga ställs eller formuleras samt hur motparten svarar på frågan. På samma sätt har 
de även en gemensam syn på deras arbetsområde. 

Handlingen: En viss teori bekräftas av det praktiska handlandet. Handlingen sätter 
värdet på den tysta kunskapen, eftersom det är via handlingen som den tysta kunskapen 
tillämpas och överförs.   

Tabell 2. Tabellen beskriver hur den tysta kunskapen finns lagrad inom individen och företaget på tre 
olika plan. 

Vilken metod för kunskapsöverföring som ett företag bör tillämpa beror på vad för typ 
av företag som står i fokus. Är företaget av sådan art att dess produkter är 
standardiserade och kunskapen i huvudsak är explicit bör företaget tillämpa en 
kodifieringsstrategi. Är företaget istället innovativt och flexibelt där den tysta 
kunskapen är dominerande bör företaget tillämpa en personifieringsstrategi (Alvesson, 
2004). 

3.3 Organisatoriska samarbetsformer 
Då synen på företagets viktigaste konkurrensfördel har förändrats från att ha varit dess 
resurser till att bli företagets kunskap har även förutsättningarna för konkurrens mellan 
företag förändrats. Dagens industriprodukter är mycket komplexa, vilket medför att ett 
tillverkande företag har mycket svårt att tillverka alla komponenter som ska ingå i en 
produkt på egen hand. Då konkurrerande företag har liknande resurser och strategier för 
att nå sina kunder är samarbete ett naturligt fenomen.  

Samarbete mellan konkurrenter, s.k. horisontella samarbeten kan uppträda formellt och 
informellt. Formella samarbeten omfattar strategiska allianser och samägda företag. De 
informella samarbetsformerna kan omfatta informationsbyte eller gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprojekt. De informella samarbetsformerna är de vanligaste 
(Tidström och Virtanen, 2002) refererat till (Easton, 1992). Två företag som skall ingå i 
ett samarbete bör ha en gemensam strategi. De ingående företagen skall se samarbetet 
som en tillgång de har nytta utav.  
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Företagen bör vara lika i det avseendet att de har en liknande strategi och komplettera 
varandras resurser (Tidström och Virtanen, 2002) refererat till (Håkansson och Sharma, 
1996). Likheten mellan företag ger den största potentialen för samarbete. Dock skall 
tilläggas att likheten även kan vara det största hotet mot det egna företaget. En 
förutsättning för att ett samarbete skall fungera är att båda företagen behåller sin 
kärnkompetens och samtidigt når ett gemensamt uppsatt mål som gagnar båda 
parterna(Tidström och Virtanen, 2002). 

Samarbete i form av nätverk utgör en kunskapskälla för företaget på individnivå, då det 
är stimulerande för de anställda att lära och dela med sig av varandras kunskaper. Utan 
kommunikation är kunskapen begränsad eftersom den inte får nya influenser menar 
(Lyttkens, 2001). Då en expert inom ett specifikt område kommunicerar med en annan 
expert inom samma område uppstår ett idéutbyte där kunskapen utvecklas i praktiken. I 
(Lyttkens, 2001) förklarar författaren att kunskapen inte utvecklas i samma takt utanför 
nätverk, samt att den innehavande kunskapen tappar sitt värde och sin konkurrenskraft. 
Samarbete inom nätverk är alltså innovationsfrämjande eftersom det möjliggör en 
snabbare kunskapsspridning.  

Angående formella samarbeten i form av allianser där företagen ingår avtal med 
varandra innebär de teoretiskt sett stora konkurrensfördelar, eftersom företagen inom 
alliansen stödjer varandra ekonomiskt och kunskapsmässigt menar (Gulati, 1995) vidare 
refererad av (M. Schreiner, P. Kale & D. Corsten, 2009) . En risk med allianser finns 
dock ifall ena parten agerar opportunistiskt, varefter vikten av en tydlig struktur över 
vilka förhållanden som skall råda under samarbetet framhävs av (Kale & Singh, 2007) 
vidare refererad i (Kale & Singh, 2009). Enligt (Doz, 1988) vidare refererad av (M. 
Schreiner, P. Kale & D. Corsten, 2009) ligger starka sociala band till grund för 
kunskapsöverföringen, samtidigt som de stärker förtroendet mellan parterna. En öppen 
relation gör det lättare för parterna att förmedla sina idéer och de blir mer intresserade 
för varandras förslag. Vidare betonar (Anand och Khanna, 2000) vidare refererad av 
(M. Schreiner, P. Kale & D. Corsten, 2009) att erfarenheten står till grund för att kunna 
hantera en allians. Ett samarbete som pågår under en längre period ger en bättre 
sammanhållning, eftersom relationerna stärks i takt med att förtroendet ökar. Det är 
även vikigt att välja sin samarbetspartner med omtanke, eftersom det exempelvis inte 
vore någon bra idé att ingå i en allians med ett företag som är konkurrent till en annan 
nuvarande samarbetspartner hävdar (Hoffmann, 2007) vidare refererad av (M. 
Schreiner, P. Kale & D. Corsten, 2009).  (Kim, 1999) vidare refererad av (M. Schreiner, 
P. Kale & D. Corsten, 2009) hävdar att en framgångskälla för en strategisk allians är att 
den är väl sammanfogad i det avseendet att båda företagen vet hur de skall arbeta i 
förhållande till varandra. 
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4 Resultat av intervju 

4.1 Introduktion 
Företaget som valdes att studeras är ett svenskägt multinationellt producerande företag 
inom bilindustrin. Detta företag kom i texten att adresseras Företag A och samarbetet 
med dess partner har officiellt existerat sedan 1995. Personen som valdes att intervjuas 
tillhör Företag A. Den samarbetande partnern fick beteckningen Företag B. Det som gav 
upphov till att samarbetet tog fart var en förhållandevis slumpartad händelse. En 
barndomskamrat till den dåvarande VD:n för Företag A hade kommit i kontakt med en 
person inom sitt motsvarande kompetensområde som var aktiv åt Företag B. År 1995 
gjordes senare det första besöket bestående av några mellanchefer från Företag A:s 
blivande samarbetspartner och därmed trädde samarbetet i kraft. Det fanns från Företag 
A inga specifika motiv till valet av samarbetspartner, mer än att dess nuvarande 
samarbetspartner, Företag B är ett världsledande och känt företag inom bilindustrin. 

4.2 Kunskapsöverföring inom samarbetet 
Kunskapen som överförs i företaget sker på en individuell nivå. Det finns ingen bestämd 
struktur för hur kunskapen ska överföras. Då Företag A gör ett studiebesök hos sin 
partner blir dessa ombedda att fråga om vad de är intresserade av att se. Företag B visar 
sedan vad Företag A frågar efter. De utsända från Företag A får lov att anteckna vad de 
ser och upplever. Senare får de utsända från företaget fråga om vad de fann intressant 
och få en djupare förklaring av Företag B. Själva grundidén var att individerna skulle 
lära sig och förstå det som presenterades. Det framgick att bara för att man får se vad 
som görs betyder det inte att man kan fånga själva upplevelsen igen. Mycket av 
kunskapen som överfördes mellan företagen var tyst kunskap. Den tysta kunskapen 
försökte dokumenteras. Problemet med att dokumentera den tysta kunskapen var att 
själva upplevelsen inte kunden dokumenteras. En av strategierna som användes vid 
dokumenteringen var att reflektera över det som har förståtts för att skapa en djupare 
förståelse för fenomenet. Intervjupersonen ansåg att den dokumenterade kunskapen 
skulle användas som manual till den kunskap som inhämtats genom praktiskt lärande 
och utförande. Figur 1 visar en schematisk bild över hur kunskapsutbytet går till. 
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Figur 1. Figuren visar hur kunskapsutbytet går till mellan företag A och B. 

Fas #1

•Företag B frågar Företag A vad de är intresserade av i deras 
produktionssysten.

•Företag A berättar vad de vill se och Företag B visar.

Fas #2
•Företag A har tillåtelse att föra anteckningar över vad de ser och upplever.
•Företag A antecknar i den mån de förstår av det som visas.

Fas #3
•Företag A ställer fördjupande frågor till Företag B
•Företag B svarar på frågorna

Fas #4
•Företag A tar med sig den nya kunskapen och försöker tillämpa den i sin 
egen produktionshall.

 

För Företag A gäller det att få en överblick över hur Företag B arbetar, för att utifrån det 
få en vidare förståelse över olika problemlösningsmetoder. Det förekommer dock inte 
några specifika avtal där parterna kommer överens om vilken kunskap som skall 
förmedlas eller döljas, utan Företag B levererar helt enkelt den kunskap de vill 
förmedla. Skulle det vara så att det finns viss kunskap som Företag B inte vill dela med 
sig av så väljer de att inte visa upp denna kunskap, och på grund av de etiska aspekterna 
inom relationen skulle Företag A aldrig fråga om kunskap som samarbetspartnern valt 
att undanhålla. Företag A är tillräckligt tacksamma över den kunskap de får ta del av 
och därför handlar det mer om att ta till sig så mycket som möjligt av den kunskap som 
förmedlas från Företag B. 

I praktiken sker kunskapsutbytet ofta direkt i industrin då anställda på Företag A får åka 
över till Företag B och själva se på plats hur de arbetar, och utifrån det ta till sig och 
inspireras så mycket som möjligt av deras sätt att arbeta. Alternativt kommer anställda 
från Företag B över till Företag A och studerar hur de arbetar i deras verkstad, varefter 
Företag B ger feedback på arbetet och på så sätt bidrar till sin samarbetspartners 
utveckling. Kunskapsutbytet har varit fördelaktigt för Företag A eftersom de fått ta del 
av arbetsmetoder som tidigare varit utanför deras ramar. Detta har inneburit ett extremt 
lyft av deras industri menar intervjupersonen från Företag A. Det kan dock vara svårt att 
ta till sig av all kunskap på en gång, i och med att det är så mycket som är nytt. 
Intervjupersonen menar att den nya kunskapen kan observeras till den nivån den är 
begriplig. Utifrån den begripliga kunskapen kan de bygga vidare och utveckla den 
inhämtade kunskapen. 
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Stadgarna för kunskapsutbytet är väldigt flexibla och det rör sig sällan om strikta regler 
för hur kunskapen skall förmedlas. Kunskapsutbytet sker snarare i form av ett 
upplärande där mycket tyst kunskap förmedlas. För Företag A handlar det mest om att 
lära sig och reflektera över den kunskap som erhållits. Angående utvecklandet av ny 
kunskap hävdar intervjupersonen att kunskapen knappast kan anses som ny, eftersom 
den sedan länge varit tillämpbar och betraktas som standard för Företag B. Dock bidrar 
kunskapen till nya tillämpningar för Företag A och utgör en viktig faktor i företagets 
utveckling, eftersom denna kunskap tidigare varit okänd inom det egna företaget.  

Framgången sker på så vis att Företag A hela tiden tar till sig ny kunskap i små steg som 
på längre sikt leder till innovation för det egna företaget. Företag A vill hitta den 
perfekta lösningen och då problem uppstår förväntar dem sig att Företag B skall hjälpa 
dem med den sista pusselbiten som saknas. Så är dock sällan fallet, utan det som 
Företag A inser är att Företag B ifrån deras perspektiv har en helt annorlunda mentalitet 
vad gäller arbete och problemlösning. Företag A fäster stor fokus vid att analysera kring 
befintliga problem och ständigt diskutera kring problem som skulle kunna uppkomma, 
men inte existerar för stunden, medan Företag B är mer inriktade på att lösa de problem 
som finns utan större eftertanke på de kommande problemen. Företag B har en mer 
impulsiv arbetsmetodik som de själva kallar för "Kick and Yoshi", som bygger just på 
att de lösningar som finns i nuläget testas, och ifall de inte skulle vara hållbara börjar 
man helt enkelt om från början. Det är en praktisk metod som snabbare leder till 
lösningar och innovation. Intervjupersonen menar att det tankesättet även bör tillämpas 
på Företag A för att utvecklingen skall gå snabbare framåt. Det är mycket av dessa 
arbetsmetoder som Företag A tar till sig av och försöker praktisera inom det egna 
företaget. 

4.3 Samarbetets utformning 
Samarbetet sker på en informell nivå. Vissa formella aktiviteter kan förekomma såsom 
besök, men samarbetet försöker hållas informellt. Intervjupersonen hävdar starkt att 
företagen inte ingår i en allians. Vidare hävdar denna att Företag B inte heller är i behov 
att inleda en allians med Företag A, eftersom de inte skulle innebära några ökade 
fördelar för deras verksamhet. Det finns inga uppgifter om samarbetet skall utökas till 
ett formellt samarbete i form av en allians. Om så sker är detta ett beslut som tas på 
högsta chefsnivå. Samarbetet underhålls även på högsta chefsnivå. Det är de personliga 
relationerna mellan cheferna som är avgörande för samarbetets resultat. 

Samarbetet har enligt intervjupersonen inneburit en bärande kraft för Företag A, och 
denne menar att samarbetet har bidragit med ett enormt driv för det egna företaget. 
Vidare hävdar intervjupersonen att de alltid lärt sig något nytt efter varje möte med 
Företag B. Intervjupersonen har svårt att komma på några negativa konsekvenser av 
samarbetet med Företag B utan menar istället att de brister som finns snarare ligger 
inom det egna företagets ramar. Faktumet att produktionen hos Företag A i en stor 
utsträckning är flödesorienterade kan ses som positivt i det avseendet att de anställda får 
en bredare kompetens. Detta medför dock en viss minskning av specialistkunskap 
menar intervjupersonen från Företag A. 
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Intervjupersonen väljer istället att framhäva de positiva delar som samarbetet med 
Företag B inneburit för det egna företaget, och säger att de inte hade haft mycket utan 
deras hjälp. Någon specifik strategi för att underhålla relationerna till sin 
samarbetspartner existerar inte. Enligt denne underhålls relationerna mer på individnivå 
där etiska aspekter har stor betydelse. Vidare betonar intervjupersonen vikten av att det 
egna företagets representanter uppträder respektfullt gentemot sin partner, och inte får 
det att se ut som att företaget missbrukar sin kontakt med samarbetspartnern. Enligt 
intervjupersonen är det bästa sättet att underhålla relationen till sin samarbetspartner att 
se till så att varje möte blir bra och sker på ett korrekt sätt. 

Företag A har som målsättning med samarbetet att bli bättre och utvecklas som företag. 
Vad Företag B har för målsättning med samarbetet har intervjupersonen svårt att svara 
på eftersom denne mest ser alla de positiva delar som samarbetet har inneburit för det 
egna företaget. Dock anser denne att det egna företaget hade fått ut mer av samarbetet 
genom att kopiera sin samarbetspartners metodik rakt av i ett tidigare stadium. Eftersom 
Företag B har det bättre konceptet menar intervjupersonen att man inom det egna 
företaget inte borde ifrågasätta deras förslag i lika stor utsträckning. Intervjupersonen 
menar att förståelsen kommer i ett senare skede och att företaget borde börjat med den 
praktiska delen. Figur 2 illustrerar hur samarbetet är uppbyggt. 

Figur 2. Bilden visar och förklarar hur samarbetet sker. 
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5 Diskussion 
I litteraturstudien gjordes skillnad på kodifiering och personifiering av kunskap. 
Kodifiering innebär att all kunskap som absorberas av företaget försöktes definieras 
med ord och sedan lagra kunskapen i t.ex. en databas. Personifiering innebär att 
kunskapen sprids mellan individerna i företaget genom praktiskt lärande. Det framgick i 
intervjun att båda strategierna användes. Genom att Företag A besöker Företag B och 
får se, uppleva och diskutera Företags B:s processer inhämtas kunskap via 
personifiering som lagras inom individerna. Via de anteckningar som görs av 
individerna i den mån de förstår, kodifieras kunskapen. Eftersom kunskapsöverföringen 
är standardiserad för Företag B men samtidigt är ny och innovativ för Företag A, är en 
hybrid mellan personifiering och kodifiering att föredra. Det togs i resultatdelen upp att 
Företag A hade en viss rädsla för att kopiera sin partner. De ville förstå varje steg innan 
de gjorde några förändringar i sitt produktionssystem. I efterhand ansåg 
intervjupersonen att Företag A hade fått ut mer av samarbetet genom att i ett tidigare 
skede kopierat samarbetspartnerns metoder. Eftersom Företag B är ett världsledande 
företag inom bilindustrin hade det varit klokare att förlita sig på sin partner. Det finns 
inget som stödjer att ifrågasätta en beprövad metod som fungerar och dessutom är 
världsledande. Att först tillämpa metoden, sedan förstå den och till sist söka att förbättra 
den hade i detta fall varit mer optimalt. En ytterligare förbättring skulle vara att det 
besökande företaget A i efterhand får möjlighet att diskutera vad de lärt sig och ställa 
frågor angående oklarheter med Företag B. Detta skulle kunna göras med hjälp av ett 
virtuellt diskussionsforum. Denna möjlighet innebär även ett inledande steg till att skapa 
ett nätverk mellan de tekniskt kunniga inom företagen. Nätverket skulle öka 
effektiviteten i kunskapsutbytet eftersom det därav uppstår ett idéutbyte där kunskapen 
kan utvecklas. Ett nätverk mellan företagen skulle dessutom stärka samarbetets relation, 
eftersom anställda inom flera delar av företaget än ledningen har möjlighet att påverka 
relationerna inom samarbetet. Detta skulle även leda till att de två ledningsgrupperna 
inom företaget ser samarbetet som mer värdefullt. Starka sociala band mellan individer 
ligger till grund för en god kunskapsöverföring. En viktig förutsättning för ett samarbete 
är att de ingående parterna bör ha liknande strategi och kompletterande resurser. Då 
båda företagen är verksamma inom bilindustrin finns goda möjligheter att utveckla detta 
samarbete.  
Samarbetet mellan företagen A och B sker enligt intervjupersonen på en informell nivå i 
form av kunskapsutbyte mellan individer. Detta kan ej klassas som ett formellt 
samarbete då inga skriftliga avtal slutits mellan parterna trots de formella aktiviteter 
som förekommer. Ett formellt samarbete innebär att företagen ingår i en strategisk 
allians eller att företagen är samägda. Den formella samarbetsformen innebär vissa 
fördelar i det avseendet att det är stabilare med ett skriftligt avtal mellan företagen, där 
inte hela samarbetet hänger på ett fåtal personers vänskapsrelationer. På så sätt innebär 
alliansen en form av säkerhet för företaget inför framtiden, eftersom ett informellt 
samarbete skulle gå förlorat ifall relationen skulle försämras eller samarbetets 
nyckelpersoner skulle gå i pension. Inom en allians skulle även avtal som förebygger 
opportunism kunna tas fram och dessutom skulle samarbetets struktur kunna tydliggöras 
med regler som åskådliggör samarbetets syfte.  

 

17 



I nuläget är dock samarbetet fritt i den mån att samarbetet underhålls på chefsnivå och 
kunskapsutbytet sker mellan individer. Trots alla fördelar med en allians kan denna 
också bidra till att processen för kunskapsutbyte blir byråkratiskt då företagen måste 
rätta sig efter de skriftliga regler de enats om, vilket skulle innebära försämrad 
flexibilitet. Dessutom hävdar intervjupersonen att Företag B inte är i behov av en 
allians. Att trots detta försöka upprätta en allians skulle kunna medföra att det skriftliga 
avtalet som sluts i och med alliansen skulle ge Företag B en maktposition istället för ett 
ömsesidigt samarbete som i nuläget existerar. Dessutom skulle en allians göra det 
svårare för företagen att ingå i ytterligare samarbeten med konkurrenter till medparten.   
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6 Konklusioner 
• Företag A tillämpar en hybrid mellan kodifierings- och personifieringsstrategi. 

Eftersom kunskapen är standardiserad för Företag B men inte för Företag A 
finns inget behov av att i nuläget ändra på detta. När Företag A känner att de nått 
samma kunskapsnivå som Företag B kan kodifieringsbiten komma att 
ifrågasättas eftersom båda företagen då måste hitta nya lösningar och metoder 
som inte är utforskade.  

• Ifall Företag A hade kopierat sin samarbetspartners metoder utan att ifrågasätta 
dem hade det inneburit en snabbare utveckling för företaget. Det är en ändring 
som måste ske i företagets kultur, där man vill förstå varje detalj innan processen 
tas i bruk. Då Företag B är ett världsledande företag bör Företag A förlita sig till 
att deras kompetens hör till absolut högsta klass, och därför inte bör ifrågasättas. 

• Kunskapsutbytet skulle kunna förbättras upprätta ett virtuellt diskussionsforum 
som på sikt kan utvecklas till ett nätverk. Ett nätverk skulle effektivisera 
kunskapsutbytet och dessutom kunna stärka relationerna mellan företagen på 
längre sikt, då anställda lägre ner i hierarkin får möjlighet att knyta kontakter 
med varandra. 

• Att utveckla samarbetet till en allians skulle medföra många fördelar. Det skulle 
även stärka relationen mellan företagen. Som samarbetet ser ut i nuläget skulle 
en allians dock inte medföra att kunskapsutbytet skulle ge några ökade fördelar 
för Företag A.   
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

Angående samarbetet 
När inleddes ert samarbete med er nuvarande partner? 
Från vems sida kom idén med att ingå i samarbetet? 
Finns det några tidsramar för hur länge samarbetet skall existera och varför? 
Finns det några specifika anledningar till valet av partner? Hade ni någon kunskap om 
er partner sedan gammalt? 
Beskriv er bild av samarbetet? 
Betraktar ni samarbetet som formellt eller informellt och hur definierar ni ett formellt 
respektive informellt samarbete? 
Hur planerades strategin för kunskapsutbytet inom samarbetet och hur skedde 
förhandlingarna med er partner? Hur såg förarbetet ut? Beskriv hur ni gick till väga då 
ni lade upp strategin inför samarbetet! 
Hur underhålls samarbetet och de ingående relationerna? 
Hur viktiga är de personliga relationerna för samarbetet? 
Har ni samma målsättning som er partner? Är detta viktigt? 
Beskriv vikten av att ha en gemensam målsättning! 
Sker samarbetet helt ömsesidigt eller är något av företagen den styrande parten? 
Har ni någon gång upplevt någon form av opportunism inom alliansen, i det avseende 
att ni har behövt ”underkasta” er, eller att er motpart agerat enbart efter eget intresse?  
Hur ställer sig era konkurrenter till samarbetet? 
Har det faktiska samarbetet skett i enlighet med de normer och regler som utarbetats i 
strategin, eller har det skett förändringar i form av flexibilitet eller improvisation? 
 Har det uppstått konflikter och hur hanteras de, alt. Hur skulle de hanteras? 
Har ni någon strategi för hur båda parterna får ut det bästa av samarbetet? 
Beskriv resultatet av samarbetet! 
Vilka faktorer har lett till negativa konsekvenser enligt era erfarenheter? 
Vilka faktorer har lett till positiva konsekvenser enligt era erfarenheter? 
Beskriv vad ni hade kunnat göra annorlunda med facit i hand för att effektiviteten av 
samarbetet skulle blivit bättre! 

Angående Kunskapsöverföringen 
Vad var syftet med att ingå i detta samarbete utifrån ett kunskapsbaserat perspektiv? 
Hur kommer ni överens om vilken kunskap som, ska överföras? 
Vilken typ av kunskap/information delas resp. undanhålls, och hur förhandlar ni om 
det? 
Beskriv er strategi för hur kunskapsutbytet går till? 
Hur går kunskapsutbytet till i praktiken? 
Använder ni personifieringsstrategi eller kodifieringsstrategi eller både och? 
Beskriv hur kunskapsöverföringen går till mellan individer resp. mellan 
organisationerna. 
Har någon ny kunskap utvecklats? 
Om Ja: 

 
Beskriv hur det gick till och vad ni har fått för nytta av den? 

Vad var förväntningarna av kunskapsutbytet och hur ser ni på det nu? 
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