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Syfte:  Vårt syfte är att öka förståelsen för hur formen för 

kunskapsflödet, i termer av formell och informell 
överföringsprocess, påverkar kunskapsöverföringen i 
interorganisatoriska samarbeten med fokus på kund - 
leverantörsförhållanden. 

 
Metod: Vi har utifrån ett abduktivt angreppsätt utfört en kvalitativ 

fallstudie med hjälp av intervjuer. Tolkning och analys av det 
empiriska materialet har präglats av författarnas hermeneutiska 
perspektiv.  

 
Teoretiska perspektiv: I studien utgår vi från teorier om kunskapsöverföring, både inom 

intra- och interorganisatorisk forskning. Dessa utvecklas vidare 
genom teorier om kunskapstyper och -former. Litteraturmässigt 
används klassiska teorier, vilka kompletteras med nyare 
forskning. 

 
Empiri: Fallföretaget tillhör den läkemedelstekniska branschen och 

empirin består av information inhämtad genom elva 
djupintervjuer hos fallföretagets serviceavdelning och dess 
leverantörer. 

 
Slutsats: Både det formella och informella kunskapsflödet har en stor 

inverkan på kunskapsöverföringen. Det formella kunskapsflödet 
består främst av varierad dokumentation och är effektiv vid 
kunskapsöverföring till en stor massa. Det informella flödet 
påverkar framförallt öppenheten i kunskapsöverföringen. Den 
tar hänsyn till subjektiva inslag vilket främjar kreativitet och 
utbyte av odokumenterad kunskap, och är därmed en viktig del 
oavsett hur väl det formella flödet fungerar. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
Titel: Knowledge sharing in an inter-organizational collaboration – A 

study of how the form of knowledge flow affects the knowledge 
sharing. 
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Level Business Administration, Undergraduate level, 15 
University Credit Points (UCP) or ECTS-credits 
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Purpose: Our purpose is to increase the understanding of how the form of 

knowledge flow, in terms of formal and informal transfer 
processes, affects the knowledge sharing in inter-organizational 
collaborations, with focus on customer – supplier relationships. 

 
Methodology: We have conducted a qualitative case study with interviews 

using an abductive research approach. Interpretation and 
analysis of the empirical material is coloured by the authors 
hermeneutic perspective. 

 
Theoretical perspectives: Knowledge sharing, within both intra- and inter-organizations, 

make up the theory basis in this study. These have been further 
developed by using theories concerning types and forms of 
knowledge. The literature used consists of classical theories, 
which are complemented by newer research. 

 
Empirical foundation: The company used in the study belongs to the pharmaceutical 

technical industry and the empirical material consist of 
information based on eleven in-depth interviews with the 
company’s services technicians and suppliers. 

 
Conclusions: The formal and informal knowledge flow both have a big impact 

on the knowledge sharing. The formal knowledge flow mainly 
consists of varied forms of documentation and is effective in 
transferring knowledge to a larger mass. The informal flow is 
essential for the openness in the knowledge sharing. It considers 
elements of a subjective nature, which encourage creativeness 
and exchange of undocumented knowledge. It is therefore a vital 
component irrespective of how well the formal flow functions. 
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1 INLEDNING 
I det inledande kapitlet ämnar vi ge en generell bakgrund till vårt undersökningsområde samt 

en redogörelse för vad vi har för avsikt med denna studie och varför detta problem är 

intressant. Vi definierar även problemställning och syfte. 

 

1.2 Problematisering 
Kunskap ger makt och konkurrensfördelar (Kalling & Styhre 2003, Alvesson 2004, Ingram 
2002). Under de senaste åren har kunskapsföretagens betydelse för vår ekonomi ökat allt mer. 
Massmedia utmålar gång på gång vår samtid som en kunskapsekonomi och det finns forskare 
som hävdar att denna kunskapsekonomi med den nya informationsteknologin har gått så långt 
att den förändrat själva förutsättningarna för företagandet (Alvesson 2004:17, Alvehus & 
Kärreman 2007:447). Detta då informationsteknologin möjliggör en snabbare spridning av 
information och kunskap än vad som var genomförbart förr. 
 
Dagens betydligt mer snabbföränderliga och komplexa omvärld medför högre krav på 
flexibilitet och konstant anpassning hos företagen för att de inte ska bli omsprungna av 
konkurrenterna, något som kan underlättas genom samarbeten med andra organisationer 
(Lichtenthaler 2008). Företagen måste jobba hårdare för att skapa och bibehålla varaktiga 
konkurrensfördelar, fördelar som inte lätt ska kunna identifieras och imiteras av 
konkurrenterna. En konkurrensfördel definieras av Grant (2007:205) som: 
 
”When two or more firms compete within the same market, one firm possesses a competitive 

advantage over its rivals when it earns (or has the potential to earn) a persistently higher rate 

of profit.” 
 
För att uppnå dessa konkurrensfördelar finns det två olika strategier; antigen kan företaget 
skapa sig en fördel gentemot konkurrenterna genom en prisstrategi eller också genom att 
differentiera sig (Grant 2007). Problemet idag är att priserna på många marknader redan är så 
hårt pressade att en prisstrategi inte är en självklar väg till framgång. Till följd av detta strävar 
många företag efter att differentiera sig på nya unika sätt som skapar mervärde för kunden och 
som inte snabbt kan imiteras av konkurrenter. Där är kunskap en värdefull resurs (Ingram 
2002, Alvesson 2004). Denna strategi leder ofta även till en mer varaktig styrka i omvärldens 
hårda konkurrens (Grant 2007:238, 244 ff). 
 
Många forskare menar att idag återfinns detta karaktärsdrag, eller denna egenskap som utgör 
konkurrensfördelen, ofta i organisationens skicklighet att anpassa sig till den föränderliga 
omgivningen samt i förmågan att utveckla och ta tillvara på nya, användbara kunskaper 
(Huzzard & Wenglén 2007). Genom att samarbeta med andra, icke konkurrerande, företag 
kan parterna komplettera varandra. De enskilda företagen kan fokusera på att stärka 
respektive kärnkompetens samtidigt som en interorganisatorisk kunskapsöverföring kan bidra 
till ökad effektivitet så väl som till innovation eller möjlighet till kunskapsdifferentiering. 
Kunskapsdifferentieringen skulle kunna leda till en svårimiterbar konkurrensfördel.  
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Christiansson (1998), tillsammans med andra forskare (Ingram 2002, Lane & Lubatkin 1998), 
menar att en förutsättning för ett framgångsrikt interorganisatoriskt samarbete är att det finns 
en vilja hos båda parter att samarbeta och anpassa sig till varandra för att skapa en stabil 
relation och verkningsfull kunskapsöverföring. Det krävs att båda parter är medvetna om 
nyttan av kunskapsöverföringen samt anpassar rutinerna för informations- och kunskapsflödet 
mellan företagen. 
 
Att vara medveten om nyttan av kunskapsöverföring och att lyckas skapa ett fungerande 
kunskapsflöde är dock inte nödvändigtvis samma sak. Det finns många faktorer som påverkar 
i vilken mån kunskapsöverförig förekommer i ett interorganisatoriskt samarbete och hur 
effektivt detta i så fall är (Albino et al 1998). Att formen för kunskapsöverföringen spelar en 
stor roll för flödet inom organisationen har framgått tydligt. Beroende på vilken kunskapsform 
det rör sig om, om kunskapen är tyst eller explicit eller om kommunikationsformen är formell 
eller informell fungerar kunskapsspridningen olika väl (Nonaka & Takeuchi 1995, Jacobsen 
& Thorsvik 1997). 
 
Att en fungerande kommunikation och kunskapsöverföring mellan organisationerna är vitalt 
för ett lyckat samarbete har fastställts (Christiansson 1998, Albino et al 1998). Den formella 
kommunikationsformen karaktäriseras av att den är planerad och sker genom 
envägskommunikation och den informella kommunikationsformen är mer spontan och 
interaktiv (Kraut et al 2002). Detta leder oss till frågan: Hur påverkas formen för 
kunskapsöverföringen när det handlar om interaktionen mellan organisationer?  Nu handlar 
den informella kontakten inte längre om avslappnade samtal över en kopp kaffe i fikarummet, 
och vilken information som bör delges den andra parten tycks inte lika självklar som när 
informationen ska spridas mellan kollegor inom samma företag. 
 
Janowicz-Panjaitan & Noorderhaven (2008) menar att både formella och informella 
interaktioner är viktigt i organisatoriskt lärande, ett område som är väl beforskat. Överlag 
finns det mycket forskning om hur organisatoriskt lärande sker och hur kunskap överförs, 
dock har forskningen utgått främst från lärandet inom organisationer (Lane, 2003). 
Kunskapsöverföring och lärande mellan organisationer har det inte varit lika mycket fokus på 
(Janowicz-Panjaitan & Noorderhaven 2008).  Istället har de studier som gjorts av externa 
nätverk främst fokuserat på tre områden; (1) Allmänt om spridning av information, (2) 
Strategiska allianser, (3) Lärande inom Forskning och Utveckling (Lane 2003). 
 
För att försöka förstå hur kunskapsformen och valet av kommunikationsform påverkar 
kunskapsöverföringen i dagens, allt mer vanligt förekommande, interorganisatoriska 
samarbeten studerar vi kunskapsöverföringen mellan återförsäljaren Pharmaceutical 
Technology Supplys’1, PTS:s , serviceavdelning och dess leverantörer. För att dessa parter ska 
kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet, och samtidigt framgångsrikt kunna möta kundens 
behov, är de beroende av ett väl fungerande samarbete.  

                                                 

1 Figurerat namn 
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Leverantören innehar en ansenlig produktkunskap som serviceteknikerna hos återförsäljaren 
måste få ta del av för att kunna genomföra en tillfredställande service av slutkundernas 
utrustning. Omvänt är leverantören beroende av att återförsäljaren rapporterar uppkomna fel i 
produkterna, samt meddelar vad marknaden efterfrågar. Idag finns ingen enhetlig 
kommunikationsform mellan de olika parterna. Det kan dock konstateras att kunskapsflödet 
mellan PTS serviceavdelning och dess leverantörer fungerar olika väl beroende på vilka de 
inblandade parterna är, hur de valt att kommunicera och vilken typ av kunskap de vill 
överföra. Detta ger oss en utmärkt möjlighet att studera vilken inverkan formen för 
kunskapsflödet har för en framgångsrik kunskapsöverföring i ett interorganisatoriskt 
samarbete. Vår problemformulering lyder: 
 

• Vilken inverkan kan formell och informell interaktion mellan serviceavdelningen 
och dess leverantörer ha för kunskapsöverföringen? 

 
1.2 Begreppsbeskrivningar 
Dessa beskrivningar redogör för återkommande begrepp inom uppsatsen, i avsikt att 
underlätta för läsaren. 
 
Kunskapsform: Avser vilken skepnad kunskap har vid överföringen, tyst eller explicit 
kunskap. 
Kommunikationsform: I denna studie talar vi om huruvida kunskapsöverföringen sker i en 
formell eller informell kommunikationsform. 
Formell kommunikation: Formell kommunikation avser planerad och dokumenterad 
informations- och kunskapsspridning som saknar personliga relationer (Larsson 2008). 
Informell kommunikation: Informell kommunikation sker spontant genom muntliga källor 
(Jordan & Jones 1997, Jacobsen & Thorsvik 1997, Alavi & Leidner 2001). 
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att öka förståelsen för hur formen för kunskapsflödet, i termer av formell och 
informell överföringsprocess, påverkar kunskapsöverföringen i interorganisatoriska 
samarbeten med fokus på kund - leverantörsförhållanden. 
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2 METOD 
I detta kapitel ämnar vi belysa de metodologiska överväganden vi som författare gjort genom 

denna uppsats, redovisa vårt tillvägagångssätt samt resonera kring tillförlitligheten i dessa 

val. 

 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
Vad kan vi veta och hur kan vi veta det? Beroende på vem som svarar så kan det låta väldigt 
olika. Enligt Marsh & Furlong (2002:19) kan detta förklaras av den svarandes, i detta fall 
författarnas, epistemologiska ståndpunkt. Epistemologin är den utgångspunkt varifrån man 
utgår i frågan om hur kunskapsgenerering bör ses, eller om man så vill, de glasögon genom 
vilka författaren ser världen. 
 
Epistemologin utmynnar från författarnas ontologiska ståndpunkt, den syn vi har på världen. 
Ontologiskt lutar författarna åt det konstruktivistiska synsättet, vi ser samhället som en social 
skapelse som framförallt är uppbyggd genom interaktion mellan människor, kulturer och 
organisationer. Som författare känner vi därför att det är föga troligt att betraktare av en 
process skulle kunna vara helt objektiva i en socialt konstruerad värld. Hur vi tolkar våra 
respondenters svar färgas därför givetvis av vår syn på kunskapsalstrande och sanningar, 
vilket det är viktigt att som läsare vara medveten om. (Marsh & Furlong 2002) 
Epistemologiskt utgår vi därför i vår studie från ett hermeneutiskt synsätt, vilket fokuserar på 
att tolka och förstå olika företeelser och sammanhang (Lundahl & Skärvad 1999). 
 

2.2 Forskningsansats 
Genom en deduktiv ansats utformas hypoteser från teorier som ska förkastas eller bekräftas 
med hjälp av empirisk undersökning. Motsatsen till denna, den induktiva ansatsen, bildar 
teorier utifrån insamlad empiri. (Bryman & Bell 2005) Vi har använt oss av en kombination 
av induktiv och deduktiv ansats, en abduktiv ansats, som vi anser vara bäst lämpad för denna 
studie då det gav oss möjlighet att växelvis verka mellan empiri och teori (Alvesson & 
Sköldberg 2008). 
 
Abduktion används ofta vid fallstudier då den ser till enskilda fall som tolkas utifrån generella 
mönster, som sedan styrks genom nya undersökningar (Alvesson & Sköldberg 2008). Vid 
studiens början utformades ett klart syfte och problem som i sin tur la grunden för valet av 
teorier och därmed även intervjuguiderna. Då vi använt oss av semistrukturerade frågor som 
tillåter öppna svar tillkom intressant information löpande i det empiriska materialet som vi 
ansåg vara viktiga att belysa. Den abduktiva ansatsen gav oss därför utrymme att söka stöd 
och förklaring genom att utöka och justera teorier under studiens utveckling (Alvesson & 
Sköldberg 2008). 
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2.3 Metodologiska överväganden 
Sedan tidigare hade vi funderat över hur kunskapsöverföring mellan organisationer fungerar, 
och då i synnerhet i interorganisatoriska samarbeten eftersom nuvarande forskning främst 
fokuserar på hur kunskapsöverföringen fungerar inom organisationer. Därför ämnar vi nu 
belysa och skapa djupare förståelse för hur formell och informell interaktion påverkar just den 
interorganisatoriska kunskapsöverföringen. Vi vet alltså vad det är vi ämnar undersöka, nästa 
steg är att komma fram till bästa tillvägagångssättet för att undersöka detta. 
 

2.3.1 En kvalitativ studie 
Ett av de största metodologiska överväganden som en författare ställs inför är huruvida 
undersökningen ska genomföras som en kvalitativ eller en kvantitativ studie, eller möjligtvis 
som en kombination av de två. Ingen metod kan generellt sägas vara överlägsen en annan, 
utan valet måste göras utifrån studiens kontext. (Silverman 1993:22) 
 
I en kvalitativ studie ligger fokus på förståelse av mönster och sammanhang, där forskaren går 
in på djupet, medan en kvantitativ studie lätt missar de mer komplexa och mindre greppbara 
variablerna i sammanhanget, som även de är av relevans för tolkningen av vår studie (Holme 
& Solvang 1997:78, Silverman 1993). Denna skiljaktighet mellan metoderna kan summariskt 
förklaras i det att den kvantitativa metoden fokuserar på siffror och att omvandla information 
till olika mätvärden, medan det kvalitativa tillvägagångssättet uppmärksammar och beaktar 
det sociala sammanhanget, tolkningsramar och struktur (Holme & Solvang 1997, Bryman & 
Bell 2005). Lämpligen utgår vi därför från en kvalitativ metod när vi, utifrån vårt 
hermeneutiska förhållningssätt, studerar och analyserar kunskapsöverföring som en process 
mellan organisationer. 
 
En kvalitativ studie förespråkar även en stor närhet till studieobjektet, då det är från objektets 
perspektiv en kvalitativ undersökning utgår och då förståelse bygger på en förtroendefull 
relation (Holme & Solvang 1997). För att studera kunskapsöverföringsprocessen använder vi 
oss av en fallstudie, vilket enligt Lundahl & Skärvad (1999:187) är en av de vanligast 
förekommande metoderna inom den kvalitativa forskningen. Denna studie fokuserar på ett 
fall, vilket här får ses som kunskapsöverföringsprocessen mellan PTS serviceavdelning och 
dess leverantörer. Fallstudien är speciellt lämplig när författarna, som i vårt fall, vill skapa en 
djupare förståelse för en viss företeelse. Den tillåter en studie av processen utan att denna tas 
ur sitt sammanhang, vilken är en förutsättning för en djupare insikt. Fallstudien kan även ses 
som en empirisk studie (Lundahl & Skärvad 1999:187), vilket Brunsson (1982) menar är 
hermeneutikens viktigaste hjälpmedel. 
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2.3.2 Förförståelse 
I hermeneutiken ses empirin alltid som ett tolkningsresultat, i motsats till den positivistiska 
synen då empirin snarare är en första utgångspunkt för tolkningen. Det är därför viktigt att 
vara medveten om författarnas förförståelse då all tolkning sker genom en blandning av denna 
och den nya förståelsen som skapas när vi talar med studieobjekten. (Alvesson & Sköldberg 
2008:158, 207) Förförståelsen kan förklaras som den uppfattning författarna har utvecklat 
sedan tidigare genom erfarenhet, studier och tillgodogörande av redan befintlig vetenskap 
(Holme & Solvang 1997:95 ff). Sedan tidigare har vi översiktligt studerat kunskapsöverföring 
inom organisationer. Vi har även ingående studerat de utvalda leverantörernas samt vårt 
fallföretags hemsidor för att kunna ställa rätt frågor, men därigenom även utvecklat en mental 
bild innan intervjuerna utfördes. 
 

2.4 Tillvägagångssätt 
För insamlandet av vårt empiriska material har vi utfört djupgående semistrukturerade 
intervjuer med nyckelpersoner på vårt fallföretag, vilket ger oss en förstahandsinformation 
som inte ännu hunnit tolkas av tidigare författare. Vi har vid ett flertal tillfällen befunnit oss 
på plats hos fallföretaget för att utföra intervjuerna med anställda, och på telefon även med 
leverantörerna. Detta har gett oss tillfälle att observera personer och allmän attityd till 
kommunikationen. Fokus har dock legat på vad de har sagt i intervjuerna då mer ingående 
observationer endast hade varit möjliga att genomföra i fallföretaget. Det hade inte varit 
möjligt för oss att genomföra observationer hos de olika leverantörerna runt om i världen, 
vilket hade fått konsekvensen av att observationer gett en snedvriden bild med allt för stor 
fokus på vårt fallföretag. Det sekundärdata vi använt oss av består av PTS marknadsanalys, 
företagets och leverantörernas hemsidor samt fallföretagets egen tidning för sina kunder och 
leverantörer. (Bryman & Bell 2005:382) 
 

2.4.1 Val av fallföretag 
När vi bestämt oss för att en fallstudie skulle vara lämplig att göra vid studiet av 
kunskapsöverföring fick vi genom en bekant en kontakt med servicechefen på PTS. På grund 
av svårigheterna till priskonkurrens har det blivit allt viktigare för företaget att finna andra 
konkurrensfördelar. Företaget betonar därför betydelsen av att bygga långsiktiga relationer 
med kunder och leverantörer samt att hålla en välkänd och hög kompetensnivå, vilket 
förutsätter ett fungerande kunskapsutbyte med leverantörerna. Mellan företagets 
serviceavdelning och dess leverantörer existerar ett visst beroendeförhållande då det krävs ett 
samspel dem emellan för att kunna uppfylla kundens behov. Detta gör företagets 
serviceavdelning högintressant som studieobjekt då vi vill studera hur kunskapsöverföringen i 
just interorganisatoriska samarbeten kan påverkas. 
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Då vi från en akademisk synvinkel ville fördjupa oss i vad som kan påverka 
kunskapsöverföringen lämnade detta en lucka i det som företaget ville veta om 
kunskapsöverföringen, nämligen deras egna starka och svaga sidor. Därför beslutade vi oss 
för att parallellt med uppsatsen skriva en företagsrapport som behandlar just detta, då denna 
information kommer att inhämtas under intervjuerna för uppsatsen. Att vi samtidigt även 
skriver en rapport är också orsaken till att vi i intervjuerna uppger att vi ringer från PTS. 
 
Inom den läkemedelstekniska branschen är konkurrenter över hela världen väl kända för 
varandra. Under intervjuerna går vi väldigt djupt och inhämtar en mängd känslig information 
som konkurrensmässigt skulle kunna skada vårt fallföretag om den kom ut, varför vi har valt 
att hålla företaget och dess leverantörer anonyma (Johansson Lindfors 1993:178). Vi känner 
även att ingående information om det specifika företaget eller leverantörerna inte är av 
relevans då det är kunskapsöverföringen som process som studeras och inte den 
företagsspecifika kunskapen. 
 

2.4.2 Intervjuer 
Till följd av studiens hermeneutiska perspektiv har mycket tid spenderats på att utforma 
intervjuerna på ett sådant sätt att vi inte begränsar eller styr de intervjuade, samtidigt som de 
även måste författas så att de ger förutsättningar för svar som är relevanta och betydelsefulla 
för undersökningen (Andersson 1994:73). Det naturliga valet för dessa kvalitativa intervjuer 
är följaktligen semistrukturerade intervjuer. En helt ostrukturerad intervju har i det närmaste 
inga i förväg satta ramar och förlorar därmed lätt fokus, samt täcker inte med säkerhet in de 
områden som krävs för studien. Den semistrukturerade intervjun möjliggör en djupintervju 
där respondenten tillåts tala fritt och intervjuaren ges förutsättningar för att avvika från 
intervjuguiden och följa upp svaren med ytterligare frågor. Detta är viktigt för att få så 
korrekta och uttömmande beskrivningar som möjligt och för att möjliggöra att respondenten 
verkligen får utrycka sin egen bild. Intervjun har dock en viss struktur med en färdigställd 
intervjuguide för att säkerställa att alla relevanta områden täcks in och diskuteras. (Bryman & 
Bell 2005:361, Silverman 1993:95) 
 
2.4.2.1 Intervjuguidens utformande 
För att kunna ställa rätt frågor krävs relevanta teorier att utgå ifrån (Andersson 1994:50). Vi 
har redan tidigare valt teorier mot bakgrund av vad vi, efter ett första samtal med 
servicechefen på företaget, anade var problematiska och outforskade områden i 
kunskapsöverföringen. Dessa teorier, tillsammans med den tidigare informationen, utgjorde 
sedan en grund för hur vi valde att formulera intervjuguiden. Detta gjordes för att få mer 
information och empiriskt material inom området, det vill säga hur kunskapsöverföringen kan 
påverkas av formen för kunskapsflödet. Denna intervjuguide innehöll samma områden för alla 
intervjuade, men med den skillnaden att frågorna var lite olika formulerade beroende på 
respondentens position. Alla frågor var dock öppna och vid intervjun försökte vi vara så icke 
ledande som möjligt (Bryman & Bell 2005). Nackdelen med detta får sägas vara att de öppna 
frågorna är svåra att sammanställa och tolka. Intervjuguiderna återfinns i bilaga 1-3. 
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2.4.2.2 Intervjuernas genomförande 
Den information som respondenterna fick på förhand varierade beroende av om de var 
företagets anställda eller dess leverantörer. Företagets anställda visste sedan tidigare att vi 
ämnar utföra en studie rörande styrkor och svagheter i kunskapsöverföringen mellan den 
berörda avdelningen och dess leverantörer, men fick inte mer information än så. Då 
leverantörerna befann sig på varierande platser runt om i världen, och på grund av risken för 
språkförbristningar och missförstånd, ville vi att respondenterna skulle få möjlighet att också 
läsa vad intervjun skulle handla om. Detta utan att styras i sina tankar och svar. Av den 
orsaken gavs områdena för intervjun ut på förhand, dock ej de enskilda frågorna. Områdena 
för intervjuerna var; ansvarsfördelning/roll i samarbetet, kommunikation/kunskapsöverföring 
och feedback. 
 
På företaget utfördes intervjuerna i person för att vi skulle kunna skapa en mer förtroendefull 
relation till den vi intervjuade, samt för att kunna observera personernas kroppsspråk och sätt 
(Bryman & Bell 2005:368 ff). Totalt utfördes djupintervjuer med två anställda på företaget 
samt ett flertal mindre intervjuer löpande med servicechefen. Intervjuerna med de anställda 
genomfördes på företaget i dess mer neutrala konferensrum, vilket bidrog till en mer 
avslappnad atmosfär, där vi även fick sitta ostörda. Tidsramen för intervjuerna beräknades till 
ca 1,5 timmar per intervju vilken hölls i alla fallen sånär som på några minuter. Intervjuerna 
utfördes som samtal där intervjuaren hade möjlighet att använda aktivt lyssnande för att gå 
tillbaka och ställa följdfrågor för att klargöra och utveckla frågor vidare utefter den 
intervjuades resonemang. Djupintervjuerna bandades och samtalen med servicechefen 
dokumenterades löpande för att ingen information skulle gå till spillo.  
 
Intresset för ämnet var stort och alla tillfrågade ställde upp på intervju. Vi utförde även totalt 9 
intervjuer med 8 olika leverantörer, vilka varade mellan 25 och 75 minuter. Att tiden varierar 
stort mellan intervjuerna beror på den semistrukturerade intervjuformen där respondenten 
tillåts sväva ut och tala relativt fritt runt frågorna. Alla utförda intervjuer har dock varit högst 
användbara, oavsett tid. Intervjuerna utfördes på engelska då leverantörerna befann sig runt 
om i världen och talar olika modersmål. Detta blev för ett antal respondenter en intervju på 
deras modersmål, men även de övriga intervjuade var vana att arbeta och tala fritt på 
engelska. Detsamma gäller även för intervjuaren. Då semistrukturerande intervjuer användes 
kunde intervjupersonen omformulera frågan eller be respondenten upprepa svaret om 
missförstånd uppstod. Alla intervjuerna spelades även in så att det inte skulle uppstå några 
oklarheter i ett senare skede och för att intervjupersonen inte skulle bli distraherad i sitt 
lyssnande av att behöva föra anteckningar. (Bryman & Bell 2005) Detta tycktes för de 
intervjuade som en självklarhet som de inte reflekterade över desto mera. 
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Intervjuerna genomfördes över telefon på avtalad tid då respondenterna hade planerat in att 
kunna sitta ostört. I samtalet uppger vi att vi ringer på uppdrag av PTS, varför det inte klart 
framgår att vi är från ett oberoende universitet. Vi skrev, som vi tidigare nämnt, parallellt med 
denna uppsats också en utredande rapport för företagets räkning om hur kommunikationen ser 
ut och vad som kan åtgärdas.  Följden av detta blev att vi fick tala med en mängd olika 
personer på nyckelpositioner som annars skulle ha varit otillgängliga för en intervju.  
 
Leverantörerna talade med oss som om vi vore deras återförsäljare, som de redan hade en 
relation till och där maktbalansen redan var förskjuten åt det ena eller andra hållet, vilket 
medförde både för och nackdelar. Vi fick verkligen en inblick i hur förhållandet mellan 
företaget och leverantörerna fungerar med möjlighet till en rad observationer i ton och 
uppförande från leverantörens sida, vilket ibland kan säga mer än endast ord (Bryman & Bell 
2005). Samtidigt bör vi ständigt ha i åtanke att leverantörerna kanske vred informationen och 
svaret på frågorna beroende av maktfördelning och utefter vad de trodde att företaget ville 
höra. Samtalen kändes dock uppriktiga och de flesta av respondenterna var väldigt 
frispråkiga. 
 

2.4.3 Val av respondenter 
Avsikten med intervjuerna var att få en så djupgående och opartisk bild som möjligt av hur 
kunskapsöverföringsprocessen fungerar och uppfattas av de olika parterna, för att sedan 
kunna analysera vad som påverkar denna process. För att kunna genomföra en trovärdig 
analys krävs ett stort och tillförlitligt empiriskt material, därför har vi genomfört intervjuer 
med tre personer på vårt fallföretag samt nio intervjuer med ansvariga hos några av företagets 
viktigaste leverantörer. 
 
På fallföretaget genomfördes intervjuerna med personer som alla har en omfattande kontakt 
med leverantörerna; servicechefen, servicetekniker och serviceavdelningens koordinator. 
Servicechefen är den som tar hand om de övergripande frågorna medan serviceteknikerna 
sköter kontakten i mer specialiserade ärenden. Koordinatorn sköter den löpande 
kommunikationen gällande beställningar, prislistor och dylikt. 
 
De respondenter vi intervjuat hos leverantörerna valdes ut tillsammans med servicechefen på 
vårt fallföretag, utefter vilka leverantörer som ansågs viktigast i det interorganisatoriska 
samarbetet och vilken person inom det företaget som hade störst insikt i detta. Vid valet togs 
varken hänsyn till hur kommunikationen fungerar idag, hur maktförhållandena ser ut mellan 
parterna eller storleken på företaget, vilket gav oss ett relativt representativt urval med en stor 
spridning. I vissa fall sågs PTS som leverantörens viktigaste återförsäljare medan i andra fall 
var de endast en i mängden av distributörer. De utvalda respondenterna hade alla en 
ansvarsposition i kommunikationen med fallföretaget, vilket innebär att de även hade en 
omfattande kunskap om kunskapsöverföringen mellan parterna. 
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2.4.4 Bearbetning av empirisk data 
För att ingen information skulle gå till spillo spelades alla intervjuer in och transkriberades 
löpande, i enighet med Bryman & Bells (2005:457) rekommendationer. Största delen av 
intervjuerna transkriberades till fullo, med undantag för ett par där respondenten gjorde långa 
utläggningar som för oss var oanvändbar information. Vid dessa tillfällen sammanfattades de 
mindre relevanta delarna medan resterande transkriberades ordagrant.  
 
De noggranna transkriberingarna gjordes då vi ville ha möjlighet att läsa igenom intervjuerna 
flera gånger för att reflektera över det som sagts och hur interaktionen mellan intervjuaren och 
respondenten fungerade. Detta är viktigt då det är djupet i samspelet som påverkar validiteten, 
och då lösa stycken inte kan förstås utan att ta hänsyn till kontexten (Silverman 1993:94, 
Lundahl & Skärvad 1999:43, Alvesson & Sköldberg 2008:205). På grund av detta har vi alltid 
återgett sammanhanget innan de illustrerande citaten i empirin. 
 
Empirin inordnas inte under samma områden som frågorna utgick ifrån då flertalet svar blev 
långa och svårbearbetade utan vidare uppdelningen. Istället indelas det empiriska materialet 
utefter vilka olika former av kunskap eller kommunikation den berör, vilket blev en logisk 
uppdelning efter det att vi läst materialet ett flertal gånger och initialt delat in materialet i en 
mängd underrubriker. (Johansson Lindfors 1993:149) Då flertalet av leverantörerna gav en 
samlad bild av samarbetet har de i analysen sammanställts med undantag från när deras 
åsikter skiljer sig åt. 

 
2.4.5 Ska man tro på detta? 
I vårt nära samarbete med företaget skulle vår opartiskhet kunna ifrågasättas. För att få 
tillräckligt med information om företaget för att både kunna skapa en användbar 
företagsrapport samt definiera olika variablers möjliga påverkan på kunskapsöverföringen har 
vi haft telefonmöten med företagets servicechef varje vecka. Vi har även fått ta del av 
konfidentiell information från vårt fallföretag för att bättre kunna skapa oss en bild av 
situationen. För att kunna förhålla oss opartiska och för att få en så nyanserad bild som 
möjligt har vi dock talat med olika personer inom serviceavdelningen samt lovat dem 
anonymitet, även inför företaget i fråga. De leverantörer som valts ut har visserligen valts ut i 
samråd med fallföretagets servicechef, men intervjuerna har utförts uteslutande av författarna 
och utan ledande frågor som skulle kunna ge en förvriden bild av kommunikationen. Urvalet 
har även genomförts med ett flertal leverantörer för att motverka att vi endast skulle få 
företagets bild. 
 
Vid utförandet av intervjuerna med leverantörerna uppger vi att vi ringer från PTS, då vi även 
utför en företagsrapport. Detta är sant, även om vi också använder en stor del av 
informationen till denna uppsats. Till följd av detta skulle kunna tänkas att en viss form av 
självcensur införts då PTS i vissa fall var leverantörens viktigaste återförsäljare. Detta är dock 
ett ämne som berör alla parter, och rätt utnyttjat kan en kartläggning av kunskapsöverföringen 
bidra till förbättringar som både fallföretaget och dess leverantörer kan dra nytta av.  
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Detta föranleder oss att tro, tillsammans med det frispråkiga sätt som majoriteten av 
leverantörerna uppvisade vid intervjuerna, att de svarade mer ärligt och tog sig mer tid att 
fundera än de gjort om vi hade använt informationen endast till en kandidatuppsats. Att vi 
ringde från PTS gav oss även en fördel i det att vi direkt fick tala med rätt person som var 
insatt i frågan. 
 

2.4.6 Val av litteratur 
Lämpliga verktyg för att analysera vårt empiriska material är teorier som utgår från forskning 
inom huvudområdena kunskap, kunskapsöverföring, Knowledge Management, organisatoriskt 
lärande och kunskapsöverföring i interorganisatoriska samarbeten. Litteraturen inom dessa 
övergripande områden förde oss vidare till formaliteten av överföringsprocessen, vilken 
innefattar formell och informell kommunikation samt kunskapstyper. 
 
För att få en bra överblick av interorganisatoriska samarbeten använde vi oss av Handbook of 

organizational learning and knowledge management och The blackwell companion to 

organization, där forskning av olika författare har publicerats. Då denna litteratur refererar till 
tidigare gjord forskning gav det oss en sammanfattning av hur forskningen sett ut. I vår studie 
har vi utgått från verk av erkända forskare, samt litteratur och artiklar som dessa författare 
refererat till. Genom att gå tillbaka till originalkällorna försökte vi undvika feltolkningar. 
Denna litteratur kompletterades sedan med artiklar som gav tillgång till senare publicerad 
forskning inom ämnet. 
 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Huruvida reliabilitet och validitet kan uppnås i kvalitativa studier har länge debatterats av 
forskare (Bryman & Bell 2005:304). Kvantitativa undersökningar fokuserar mycket på 
replikerbarhet, jämförbarhet och generaliserbarhet, något som kvalitativa studier inte lägger 
lika stor vikt vid (Devine 2002:204 ff). Därmed inte sagt att kvalitativa studier inte skulle vara 
lika giltiga. En giltig metod, enligt Devine (2002:205), beror på syftet med undersökningen. 
 
Vårt syfte med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur formen för kunskapsflödet 
påverkar processen vid kunskapsöverföring, varför det krävs en djupare studie som ger 
möjlighet att analysera och ge en mer nyanserad bild av hur de inblandade parterna upplever 
processen. Det är av vikt att kunna undersöka attityder, vanor och värderingar som kan ge en 
bild av vilka faktorer som är viktiga och hur dessa kan påverka, vilket med fördel görs genom 
kvalitativa undersökningar (Devine 2002:207). Därför måste författarna även utgå från den 
kvalitativa studiens karaktär när de resonerar kring validitet och reliabilitet. Hur detta bör 
göras finns det olika idéer om. 
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Enligt Holme & Solvang (1997) och Silverman (1993) kan undersökningens validitet 
säkerställas genom interaktionen som finns mellan undersökningsobjektet och forskare i 
kvalitativ forskning. I vår studie rör detta framförallt intervjuerna och observationerna under 
dessa. Intervjuerna genomfördes löpande med PTS under en lång tid och i och med att de var 
av en semistrukturerad karaktär utfördes intervjun mer som ett samtal där samspelet mellan 
intervjuaren och intervjupersonen var avslappnat och där följdfrågor bidrog till en djupare 
förståelse av vad respondenten menade. 
 
Alvesson & Sköldberg (2008:207) anser istället att vi i en kvalitativ studie får en 
argumentationslogik snarare än en valideringslogik, då betydelsen ligger vid att nå ett så 
troligt resultat som möjligt baserat på befintlig kunskap där teoretiska, metodologiska och 
faktaaspekter bildar en samlad helhet. Vi har läst in oss på stora områden inom 
kunskapsöverföring och lärande för att kunna jämföra vad som är i likhet med tidigare 
forskning och vad som avviker. Våra slutsatser ämnar vi argumentera för i slutdiskussionen 
och tillvägagångssättet beskrivs i metoddelen. 
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3. TEORI 
I teorikapitlet presenteras de grundläggande teoretiska förutsättningarna för att skapa 

förståelse för vår studie. Teorierna har valts ut med hänsyn till att dessa kommer att bidra till 

tolkning av vår empiri i analys- och slutdiskussionen. 

 
Genom att applicera utvalda teorier på ett interorganisatoriskt samarbete hoppas vi kunna öka 
förståelsen för hur formen av kunskapsflödet påverkar kunskapsöverföringen. Den första 
delen av teorikapitlet redogör för begreppet kunskap då förståelsen kring detta är ytterst 
centralt. Begreppet kunskap är komplext och kan lätt förväxlas med nära relaterade begrepp, 
därför är en klar uppfattning av dess innebörd väsentlig för vidare läsning av denna studie. 
Efter att ha redogjort för kunskapsbegreppet beskrivs samspelet mellan organisatoriskt 
lärande och Knowledge Management. Samspelet ligger till grund för förståelsen för hur 
kunskap skapas och tas till vara på bästa sätt vid kunskapsöverföring. Detta resonemang för 
oss vidare till teorier gällande kunskapsöverföring i interorganisatoriska samarbeten, den typ 
av samarbeten som studien baseras på. Då ett interorganisatoriskt samarbete ingås kan 
organisationerna dra nytta av varandras inneboende kunskap och genom att sprida denna 
utnyttjas kunskapen till fullo. I nedanstående teorier kommer olika områden att presenteras 
som har inflytande på hur effektivt kunskapen överförs i samarbetet. 
 
Teorin gällande tyst och explicit kunskapsform är ett återkommande ämne inom 
kunskapsöverföring. Beroende på kunskapsformen, om den är tyst eller explicit, så omvandlas 
och sprids kunskap på olika sätt. Därför är det viktigt att klargöra vilken kunskapsform som 
ska överföras då det påverkar överföringsprocessen. 
 
Teorierna rörande formell- och informell kommunikationsform i interorganisatoriska 
samarbeten utgör en central del av vår studie. Beroende av hur kunskap överförs kan den 
mottagas på olika vis. Effektiviteten i kunskapsöverföringen är därför beroende av hur formen 
för kommunikationen ser ut. Genom att studera den formella och informella 
kommunikationsformens karaktär kan det bidra till att ge en ökad förståelse för 
kunskapsflödet. 

 

3.1 Kunskap 
 

"Jag vet att jag ingenting vet" – Sokrates2 

  
Begreppet kunskap är komplext och försök att konkretisera och definiera begreppet har gjorts 
sedan de grekiska filosofernas tid. Trots vidare forskning inom ämnet finns än idag ingen 
gemensam och enhetlig definition på begreppet kunskap. Alvehus & Kärreman (2007:449) 
menar att anledningen till detta är att kunskap inte är ett enhetligt och distinkt fenomen. 

                                                 

2 http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/Sokrates/15 090111 18.30 
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Avsikten med detta avsnitt är därför inte att definiera begreppet, utan att öka förståelsen kring 
kunskapsbegreppet. 
 
En aspekt som bidrar till komplexitet i kunskapsarbete är bristen på en gemensam 
kunskapssyn, där åtskillnad görs mellan traditionell och nyare kunskapssyn. Den traditionella 
kunskapssynen anser att objektiv kunskap kan uppnås och den nyare menar att kunskap är 
begränsad i tiden och utgörs av subjektiva inslag, det är därför omöjligt att uppnå en enhetlig 
bild av denna. (Sveiby 1995:102, Nonaka 1994:15) Sammanfattningsvis kan betonas att 
komplexiteten kring kunskap är omfattande och att synen på kunskap ligger till grund för hur 
kunskapsbegreppet uppfattas. 
 
Vad som ökar komplexiteten ytterligare kring kunskapsdefinitionen är att det finns en rad nära 
relaterade begrepp vars betydelse ofta inte är helt separerade från varandra (Sveiby 1995:101). 
Alvesson (2004:46) menar att kunskap används skiftande och presenterar fyra återkommande 
begrepp i kunskapssammanhang; information, kunnande, förklaring och förståelse. En 
utförligare förklaring av dessa ges utav Wikström & Normann (1995:25) och nedan kommer 
en kort redogörelse för dessa i hopp om att ge klarhet för läsaren. 
 
Information och kunskap 

Information ses som enkel kunskap som svarar på frågorna: Vad? Var? Vem? Hur? Hur 
många? Hur stort? När? Information beskriver en händelse eller ett förhållande och ses som 
en objektiv form av kunskap. 
 
Kunnande och kunskap 

Kunnande är individuell kunskap som utförs genom praktiska inslag för att uppnå resultat och 
brukar ses som tyst kunskap som svarar på frågan: Hur göra? 
 
Förklaring och kunskap 

Efter att vetenskapliga kunskaper skrivs ner i artiklar, manualer och läroböcker upphör denna 
individbundna kunskap och blir då en förklaring som kan användas av flera. Denna typ av 
kunskap ska användas som underlag för att lösa problem och svarar på frågorna: Varför? Vad 
ligger bakom? Vad påverkar? 
 
Förståelse och kunskap 

Denna form av kunskap är den djupaste och uppstår till följd av att principer och sammanhang 
inses. Förståelse avser lärande eller skapande av ny kunskap och består till största del av 
individbunden kunskap som dokumenteras. Förståelse besvarar frågorna: Hur hänger det 
ihop? Hur ser mönstret ut? 
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3.1.1 Kunskapstyper 
I ett försök att göra mängden av kunskapstyper mer lätthanterlig redogör Alvehus & 
Kärreman (2007) för fem olika sorters kunskap; intellektuell, förkroppsligad, kulturbunden, 
systembunden och textbunden. Modellen ska underlätta vid försök att kategorisera 
kunskapsbegreppet i mindre delar för att få en övergripande bild. En rad författare har 
kategoriserat kunskap på andra vis men vi anser att denna modell tar upp viktiga dimensioner 
som är betydelsefulla i kunskapssammanhang. 
 
Fem olika kunskapstyper 

 

 
Bild 1. Fem olika kunskapstyper (Blackler 1995 i Alvehus & Kärreman 2007:449) 
 
De fem kunskapstyperna delas in i två kategorier: individuell kunskap och kollektiv kunskap. 
Denna uppdelning av kunskapsbegreppet är viktig då den i högsta grad påverkar hur 
överföringen utav kunskapen sker. De intellektuella och förkroppsligade kunskapstyperna är 
individbundna. Intellektuell kunskap erhålls när individen har utvecklat mentala färdigheter 
och avser osynliga resurser såsom minne. Förkroppsligad kunskap avser skickligheter i form 
av förmågor som fåtts utav erfarenheter av fysisk karaktär. De övriga tre kunskapstyperna; 
den kulturbundna, den systembundna och den textbundna kunskapen ingår i den kollektivt 
tillgängliga kunskapen. Kulturbunden kunskap erhålls genom att individer tolkar saker på 
liknande sätt och sprider den genom exempelvis berättelser. Systembunden kunskap kräver 
samförstånd mellan en grupp av individer för att kunna utnyttjas, exempelvis som vid arbete i 
team. Textbunden kunskap är nedskriven och avser därmed dokumentation. (Alvehus & 
Kärreman 2007:449) 
 
I denna studie har vi valt att inte specifikt definiera begreppet kunskap då antalet definitioner 
är oändliga. Genom att definiera kunskapsbegreppet anser vi dessutom att risken finns att 
viktiga aspekter, som borde tas i beaktande då detta komplexa begrepp diskuteras, utesluts. 
Begreppet kunskap kommer i denna studie att användas liktydigt med en viktig resurs som 
kan utnyttjas exempelvis för att uppnå konkurrensfördelar och är antingen individuell eller 
kollektiv. 
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3.2 Organisatoriskt lärande & Knowledge Management 
Nonaka & Takeuchi (1995) delar in det organisatoriska lärandet i individuell, grupp, 
organisatorisk och interorganisatoriskt kunskapsskapande. Kunskap skapas alltid först hos 
individen för att sedan spridas vidare till övriga i och utanför organisationen. Vera & Crossan 
(2006) menar att organisatoriskt lärande ser inte bara till att göra kunskapen kollektiv utan 
själva lärandet uppstår när kunskapen blir en del av organisationens rutiner och processer. När 
kunskapen är institutionaliserad inom organisationen kan den delas med andra organisationer. 
En organisation kan alltså inte skapa kunskap utan individer, den har istället som uppgift att 
uppmuntra och integrera individerna för att de ska kunna skapa ny kunskap för att sedan 
sprida och institutionalisera den (Nonaka & Takeuchi 1995:59). 
 
Enligt Loermans (2002) är organisatoriskt lärande nära relaterat till Knowledge Management. 
Alvesson (2004) menar att begreppet Knowledge Management är ett brett område. Kunskapen 
utgör en väsentlig resurs inom ett företag som på grund av dess komplexa karaktär är 
svårhanterbar och därmed problematisk att bibehålla inom en organisation. Knowledge 
Management kan ses som ett försök att kontrollera och göra kunskap mer hanterbart genom 
management (Styhre 2003:25). Målet med Knowledge Management är att kunna ta till vara 
på, kodifiera och sedan sprida kunskap inom organisationen (Tippins 2003). Genom att ta till 
vara på individkunskapen ökar lärandet och därmed hur väl organisationen som helhet 
presterar (Loemans 2002). Varaktiga konkurrensfördelar kan således skapas genom att 
Knowledge Management fungerar väl inom organisationen (Fan et al 2009). 
 
Som nämnts är organisatorisk lärande och Knowledge Management nära relaterade och vid 
studerandet av det ena bör därför inte det andra uteslutas. Loemans (2002) beskriver dessa 
begrepp som hjärta och lungor i en levande organism, då de båda är självrådande men trots 
allt beroende av varandras stöd och existens. Då organisatoriskt lärande fokuserar på 
lärandeprocessen och Knowledge Management fokuserar på resultatet av lärande så blir 
samspelet däremellan naturligt. Genom organisatoriskt lärande kan ny kunskap skapas, och 
för att kunna använda sig av denna krävs Knowledge Management för att ta tillvara på och 
använda denna kunskap på ett effektivt sätt. (Loemans 2002) 

 

3.3 Kunskapsöverföring i interorganisatoriskt samarbete 
Kunskapsöverföring utgör processen där kunskap trots dess immateriella och flyktiga 
egenskap kan överföras, spridas, flyttas och delas inom och mellan organisationer (Kalling & 
Styhre 2003). Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är det centrala inom kunskapsöverföringen 
att göra kunskap tillgänglig för andra. Sveiby (1995) skiljer mellan två typer av 
kunskapsöverföring: den indirekta kontakten som sker via något medium och genom 
direktkontakt människor emellan. Det mest effektiva sättet att överföra kunskap är beroende 
av vilken typ av kunskap det är som ska överföras (Alavi & Leidner 2001:120). 
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För att parter ska få tillgång till ny kunskap samt kunna dela befintlig kunskap bildas externa 
nätverk (Vera & Crossan 2006). Interorganisatoriskt lärande sker när organisationer delar 
kunskap och erfarenheter vilket kan ske både medvetet och omedvetet (Ingram 2002). För att 
delandet av erfarenheter ska vara gynnsamt måste intraorganisatoriska erfarenheter kunna 
göras om till interorganisatoriska erfarenheter (Lane 2003). Målet med interorganisatoriskt 
lärande är inte bara att dela erfarenheter utan också att ny kunskap ska uppstå (Holmqvist 
2004). Ingram (2002) menar att genom att kunskap ses som en framgångsfaktor har 
interorganisatoriskt lärande blivit allt viktigare och genom detta kan konkurrensfördelar 
utvecklas. Det är viktigt att förstå relationen mellan parterna i samarbetet då det påverkar 
kunskapsöverföringsprocessen och en regelbunden kontakt underlättar därmed denna 
förståelse. De inblandade parterna måste även förstå värdet av kunskapen som delas för att på 
bästa sätt kunna ta till vara på den (Lane & Lubatkin 1998). 
 
Interorganisatoriska samarbeten bildas då organisationer i stor grad är beroende av varandra 
(Jacobsen & Thorsvik 1997:208). Denna typ av samarbete syftar till att skapa och bibehålla 
konkurrensfördelar som inte hade varit uppnåeligt utan att ingå samarbete (Grant 2007:183 
ff). Teorier rörande interorganisatoriskt samarbete utgår oftast från antagandet att varje 
organisation är beroende av resurser från omgivningen för att överleva (Jacobsen & Thorsvik 
1997:215). Jacobsen & Thorsvik (1997) har sammanställt tre typer av relationer inom 
interorganisatoriska samarbeten; (1) Informationsutbyte mellan organisationer (2) Utbyte av 
resurser, varor och tjänster (3) Utbyte av förväntningar på varandra, såsom hur parterna borde 
uppträda i samarbetet. För den part som besitter de viktigaste resurserna är graden av 
inflytande och kontroll stark, vilket leder till att den andra parten hamnar i en 
beroendeställning. Problematiken uppstår när beroendeförhållandet blir allt för ojämnt, detta 
kan endast undvikas om båda organisationers intressen sammanfaller. (Jacobsen & Thorsvik 
1997:215) 
 
Interorganisatoriska relationer är en allt mer förekommande samarbetsform och uppkomsten 
av denna sorts samarbete kan till stor del bero på företagens medvetenhet kring Knowledge 
Management. Ett av de främsta motiven till att ingå interorganisatoriska samarbeten är för att 
få tillgång till extern kunskap. Knowledge Management har tre övergripande uppgifter som är 
tillämpbara inom såväl som utanför organisationen; (1) Utforskning av kunskap (2) 
Bevarande av kunskap (3) Exploatering av kunskap. (Lichtenthaler 2008:201) 
 
(1) Utforskning av kunskap. Kunskapsutforskning kan ske internt eller externt då den 
förstnämnda avser kunskap som bildas i organisationen och den sistnämnda avser den 
kunskap som fås genom externa aktörer. 
(2) Bevarande av kunskap. Att behålla kunskapen kan ske internt inom organisationen eller 
externt inom samarbetet. 
(3) Exploatering av kunskap. Inom organisationer sker innovationer och när dessa delas 
externt krävs licenser och dylikt för att skydda dem. (Lichtenthaler 2008) 
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För att på bästa sätt kunna ta till vara på kunskap och därmed skapa värde för organisationen 
är utforskningen, bevarandet och exploateringen av kunskap sammanlänkade. Vid studerandet 
av kunskapsöverföring i interorganisatoriska samarbeten har det främst fokuserats på 
utforskningen av kunskap. Det är denna som är kärnan i hanterandet av kunskap och banar 
därför väg för bevarandet och exploateringen av kunskap. (Lichtenthaler 2008) 
 
Det gemensamma lärandet är beroende av graden öppenhet och mottaglighet att ta till sig 
kunskap parterna emellan (Larsson 1998). En fallstudie med 11 företag visade att hur mycket 
lärande som skedde i samarbetet berodde på varje enskild organisations öppenhet samt 
mottaglighet till att lära (Vera & Crossan 2006). Larsson (1998) anser att om öppenheten från 
en part är låg kan kunskapen inte tas till vara på av den andra parten, vilket leder till att ingen 
ny kunskap skapas eller delas. Interorganisatoriskt lärande påverkas därför av hur öppna och 
mottagliga organisationerna är, dock finns det en svårighet att vara öppen om kunskapsformen 
i fråga är tyst. Ytterligare ett problem i interorganisatoriskt lärande är att en del parter inte 
delar med sig av kunskap i samma omfattning som den andra parten, vilket begränsar 
lärandeprocessen i samarbetet och medför att optimalt lärandeutbyte inte kan ske. Bristande 
motivation och bristande förmåga att mottaga information samt en icke fungerande 
kommunikation är också vanliga orsaker till att interorganisatoriskt lärande inte fungerar. 
 
Extern kunskap är viktig för att organisationer ska skapa ny kunskap och kan förvärvas 
genom tre olika inlärningsmetoder; passiv, aktiv och interaktiv. Genom att hämta teknisk 
kunskap från exempelvis tidningar och seminarier sker en passiv inlärning. Vid studerandet av 
en annan organisation på avstånd, exempelvis genom benchmarking, sker en mer aktiv form 
av lärande. Svagheterna med dessa två metoder är att kunskapen som inhämtas inte är sällsynt 
då den är tillgänglig för flera. Genom en interaktiv inlärningsprocess mellan två 
organisationer är det möjligt att få tillgång till tyst kunskap som inte är uttalad eller 
nedskriven. Denna information överförs lättast öga mot öga mellan parterna. (Lane & 
Lubatkin 1998) 
 

3.3.1 Påverkansfaktorer inom interorganisatoriskt samarbete 
Vid utbyte av ny eller existerande information tolkas alltid denna av mottagaren, vilket leder 
till att ny kunskap skapas vid överföringen. Albino et al (1998:55) har genom att studera den 
interorganisatoriska kommunikationsprocessen identifierat fyra faktorer som har inverkan på 
interaktionen i kunskapsöverföring. 
 
De fyra faktorerna är: 
� Kontexten i vilken interaktionen sker 
� Mediet som används vid överföringen 
� Innehållet som överförs mellan aktörerna 
� Aktörerna involverade i kunskapsöverföringsprocessen 
 



19 
 

Kontexten i vilken interaktionen sker 
I organisationssammanhang kan två typer av kontext urskiljas, den interna och externa 

kontexten. Den interna kontexten motsvarar organisationskulturen och därmed de 
gemensamma värderingar som råder i organisationen. Den externa kontexten beskriver 
förmågan och mottagligheten att tillvarata kunskap, främst tyst och informell kunskap som i 
sin tur ska spridas till organisationens alla medlemmar. Den beskriver förhållanden som de 
interorganisatoriska samarbetena verkar inom och påverkas av två dimensioner; omgivning 
och atmosfär. Omgivningen beskriver de marknadsspecifika förhållanden som råder och avser 
graden av nationellt eller internationellt inflytande samt teknisk utveckling. Atmosfären 
beskriver interorganisatoriska faktorer inom samarbetet, där närhet och förväntningar utgör 
viktiga aspekter. Den externa kontexten påverkar i högsta grad den interna då företag som 
verkar i samma atmosfär tenderar att ha en snarlik företagskultur. (Albino et al 1998:56) 
 
Mediet som används vid kunskapsöverföringen 
Medier, som exempelvis e-post, telefon och fax anses vara ett viktigt tillvägagångssätt för att 
överföra data och information och delas upp genom kodifiering och kanaler. Kodifiering är 
den information som ska utbytas, medan kanal syftar till hur informationen sker eller överförs. 
Kanalerna kännetecknas av vilken typ det är, antalet samt dess förmåga att ge omedelbar 
feedback. Kombinationen av koder och kanaler kännetecknar mediet. (Albino et al 1998:56) 
 
Beroende på mediets kapacitet och dyrbarhet varierar effektiviteten i kunskapsöverföringen. 
För att hantera osäkerhet används kapaciteten som i sin tur delas in i kvalité och kvantitet. För 
att det inte ska finnas brister i informationen är det viktigt att informationen är av hög kvalité. 
Kvantitet syftar till att ingen överflödig information sprids. När information med hög kvalité- 
och kvantitetsnivå ska bearbetas bör medier med hög kapacitet användas. Genom 
användandet av opersonliga mediekällor såsom e-post, telefon och skriftliga dokument är 
medier med hög kapacitet beroende av regler och rutiner. (Albino et al 1998:56) 
 
Dyrbarheten bidrar till att förändra de mentala modellerna i kunskapsöverföringsprocessen 
och reducerar därmed tvetydigheten för de inblandade aktörerna. Medier som klassificeras av 
en hög nivå dyrbarhet överförs genom personliga möten. Kommunikationens dyrbarhet 
påverkas i högsta grad av kanalernas kapacitet då de avser att förmedla snabb feedback 
genom varierande antal kanaler. Användandet av olika medier bestäms alltså i vilken grad av 
osäkerhet och tvetydighet som finns i innehållet. Beroende på om informationen som ska 
överföras är osäker eller tvetydig används olika medier med olika grad av personlig 
kommunikation. (Albino et al 1998:56) 
 
Innehållet som överförs mellan aktörerna 
För att kunskapsöverföringen ska kunna ske på ett effektivt sätt måste den lätt kunna 
tillgodogöras av mottagaren. Innehållet i kunskapsöverföringen är antingen instrumentellt 
eller kulturellt. Instrumentellt innehåll är nödvändigt för att kunna utföra ett arbete och hjälper 
till att förbättra det interorganisatoriska samarbetet.  
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Det kulturella innehållet speglar organisationens värderingar och kulturella bakgrund. 
Gemensamma avtal mellan samarbetsparterna gör det möjligt att skapa en kultur som delas av 
de inblandande. Ett exempel som ges på detta är när ett gemensamt språk används i 
organisationen, vilket i sin tur leder till ett effektivt sätt att kommunicera. Om innehållet 
brister i information blir istället situationen den omvända och samarbetet påverkas av en hög 
grad osäkerhet. (Albino et al 1998:55) 
 
Aktörerna involverade i kunskapsöverföringsprocessen 
De inblandade aktörerna i överföringsprocessen kan identifieras som antingen individer eller 
organisationer. Då individer bearbetar och utvecklar kunskap inom en organisation kan denna 
ses som en social konstruktion. Vid överföring av kunskap behandlar och tar individer till sig 
kunskapen olika, vilket beror på att deras kognitiva referensramar skiljer sig åt. 
Nyckelfaktorerna för ett effektivt kunskapsutbyte är: öppenhet, tillit och tidigare erfarenheter. 

Öppenhet avser de inblandade aktörernas vilja att dela kunskap inom samarbetet. Tillit har 
identifierats som en framgångsfaktor i interorganisatoriska samarbeten och har en positiv och 
direkt inverkan på aktörernas vilja att dela med sig av kunskap och därmed dess öppenhet. 
Tidigare erfarenheter av denna typ av samarbete underlättar förmågan att tillvarata och 
använda ny kunskap samt ökar effektiviteten av processen. (Albino et al 1998:55) 
 
Interorganisatoriskt samarbete uppstår för att få tillgång till extern kunskap samt för att skapa 
ny kunskap vilket, vid rätt hantering, kan leda till konkurrensfördelar. Sammanfattningsvis 
kan sägas att vid studerandet av kunskapsöverföring i interorganisatoriska samarbeten har en 
rad områden identifieras. Albino et al (1998) menar att dessa är aktörer, kontexten, innehållet 
och mediet. Denna teori är relativt omfattande men genom att studera specifika delar inom 
teorin, såsom aktörerna och mediet, uppnås en relevant koppling till vår studie. 

 

3.4 Kunskapsform 
På 1960-talet myntade och klargjorde Michael Polanyi skillnaderna mellan tyst och explicit 
kunskap och dessa begrepp är idag vanliga inom ämnet kunskap (Nonaka & Takeuchi 
1995:59). Nonaka och Takeuchi utgår från Polyanis synsätt och har vidareutvecklat 
dimensionerna av tyst och explicit kunskapsform inom organisationer (Alavi & Leidner 
2001:110). Många forskare idag, bl.a. Nonaka och Takeuchi, Styhre och Alvesson, utgår 
fortfarande från dessa kunskapsformer vid studier inom området. Styhre (2003) redogör för 
tre uppdelningar av den tysta kunskapen; (1) Saker som tas för givet att alla förstår talas det 
inte om (2) Saker ingen riktigt förstår uttalas inte (3) Saker som inte sägs då vissa förstår det 
men inte kan förmedla det vidare till andra. En annan redogörelse som Styhre (2003) gör är att 
dela in den tysta kunskapen i två kategorier: (1) en kognitiv dimension exempelvis mentala 
modeller och paradigm, (2) en teknisk dimension som är kunskap relaterad till en specifik 
kontext.  
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Genom denna uppdelning tydliggörs komplexiteten i tyst kunskap vilket klargör varför denna 
form av kunskap kan vara svår att överföra och förmedla (Alvesson 2007). Tyst kunskap är 
enligt Nonaka & Takeuchi (1995:59) svår att kommunicera då den inte kodas eller artikuleras. 
Istället görs denna kunskapsform förstålig av individer genom användandet av kognitiva 
modeller och tekniska element. Genom att användandet av kognitiva modeller bildar individer 
sig uppfattningar om omvärlden. Från tekniska element hämtas tyst kunskap genom 
erfarenheter och genom att studera hur en uppgift utförs. 
 
Explicit kunskap, även kallad kodifierad kunskap, är en objektiv kunskapsform som är lätt att 
föra över från en individ till en annan och denna typ av kunskap förs vidare antingen verbalt 
eller skriftligen, i motsats till tyst kunskap (Nonaka & Takeuchi 1995:59). Då kunskap 
kodifieras blir den allmän och lättillgänglig samt överförbar mellan individer (Alvesson 
2007:450). 
 
Individer skapar kunskap genom en social interaktion mellan tyst och explicit kunskap, vilket 
författaren kallar för kunskapsomvandling. Att omvandla kunskap ser författaren som en 
social process mellan individer och det finns fyra modeller för att omvandla kunskap: (1) 
Socialisering: Från tyst kunskap till tyst kunskap (2) Externalisering: Från tyst kunskap till 
explicit kunskap (3) Kombination: Från explicit kunskap till explicit kunskap (4) 
Internalisering: Från explicit kunskap till tyst kunskap. Tyst och explicit kunskap utesluter 
inte varandra utan kompletterar varandra. (Nonaka & Takeuchi 1995:61) 
 

3.5 Formell & informell kommunikationsform 
Vanligt förekommande vid studerandet av hur kunskap överförs är att göra en uppdelning 
mellan intern och extern kommunikation. Dessa har många likheter, men beroende på 
organisationsstrukturen skiljer sig graden av integration åt. Idag menar vissa forskare att 
uppdelningen mellan intern och extern kommunikation blir allt svårare att särskilja och har 
mer eller mindre har upphört. Detta kan till stor del bero på att uppdelningen av dessa kan 
vara ytterst problematisk då det interna och externa arbetet är svårat att separera. Formella och 
informella kontakter ingår i den interna och externa kommunikation vilket följande figur 
påvisar. (Larsson 2008:80) 
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Bild 2 Översikt av formell och informell kommunikation i relation till extern och intern 
kommunikation (Larsson 2008:80) 

 
Enligt Jordan & Jones (1997:394) kan kunskapsöverföring ske genom formella eller 
informella kommunikationsformer. I alla organisationer finns informell kommunikation i 
form av information, idéer, åsikter, attityder och känslor som i många fall inte 
överrensstämmer med den formella kommunikationen (Jacobsen & Thorsvik 1997). De 
uppgifter som ledningen förespråkar att medarbetarna inom organisationen ska utföra efter en 
viss plan menar Larsson (2008) är av formell karaktär och är beroende av 
organisationsstrukturen. Den formella kommunikationen saknar personliga relationer och 
närhet vilket gör att dess makt och betydelse är mindre i jämförelse med den informella. 
 
I den formella kommunikationen sker överföringen genom möten, seminarier, nätverk, 
skriftliga rapporter, cirkulär och protokoll. Den formella kommunikationsformen är ett 
effektivt sätt att distribuera kunskap till en större massa, men denna form kan dock motverka 
kreativitet. (Jacobsen & Thorsvik 1997, Jordan & Jones 1997:394, Alavi & Leidner 2001:121) 
 
Vid sidan av den formella kommunikationen menar Larsson (2008) att en informell 
kommunikation skapas mellan medarbetarna inom organisationen. Denna form av 
kommunikation efterfrågas ofta av de anställda då den formella kommunikationen inte alltid 
förser personalen med tillräcklig information. Vid en väl fungerande formell kommunikation 
minskar den informella kommunikationens betydelse och omfattning. Forskning har visat att 
information sprids snabbare genom informell kommunikation (Jacobsen & Thorsvik 1997). 
Den informella kommunikationsformen är inte lika strikt och bygger ofta på muntlig 
kommunikation som sker öga mot öga ”över en kopp kaffe” vid oplanerade möten (Jordan & 
Jones 1997:394, Jacobsen & Thorsvik 1997:285, Alavi & Leidner 2001). Den informella 
kommunikationen menar Alavi & Leidner (2001) kan främja socialiseringsprocessen i 
kunskapsomvandling, men den kan även förhindra spridningen av kunskap då få får ta del av 
denna. En osäkerhet kan uppstå när det finns brister i dokumentationen av rätt kunskap, vilket 
kan leda till att den inte kommer att nå de som är berörda av den. Problemet med tyst kunskap 
är att den är subjektiv och tolkas utifrån individernas egna åsikter. 
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Bild 3. Egen översättning av “The formality dimension of communication” (Kraut et al 
2002) 
 
Kommunikationsformen väljs utifrån rådande situation, vilken information som ska överföras 
samt vem mottagaren är. Inom organisationer finns både formella och informella 
kommunikationsformer, där den formella står för envägskommunikation till en större massa 
och den informella karaktäriseras av en mer interaktiv och snabbare kommunikation. Genom 
att rätt kommunikationsform används kan kunskapsöverföringen effektiviseras, vilket kan 
leda till att samarbetet förbättras. 
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4 FÖRETAGET 
Detta kapitel presenterar det företag vi undersökt i vår studie samt redogör för hur 

kunskapsöverföringen mellan företagets serviceavdelning och dess leverantörer upplevs och 

fungerar idag. 

 

4.1 Företagspresentation 
Marknaden inom den läkemedelstekniska branschen får idag anses som mogen vilket gör 
prissättningen till ett svåranvänt konkurrensverktyg. Vårt fallföretag, PTS, befinner sig i 
denna bransch och kan beskrivas som ett agenturföretag i storleksordningen 30-60 anställda. 
De köper in apparatur och säljer vidare kompletta lösningar samt finns närvarande på 
eftermarknaden där man tillhandahåller service och reservdelar. Kunderna är beroende av 
snabb och högklassig service om det uppstår problem i utrustningen, varför PTS samarbetar 
med sina leverantörer för utökad produktkunskap. Leverantörerna är forsknings- och 
produktionsinriktade företag som specialiserat sig på ett mindre område inom den 
läkemedelstekniska branschen. För att få ett bredare utbud till slutkunden har PTS ett stort 
antal leverantörer som återfinns spridda runt om i världen och tar skepnad i varierande storlek 
och organisationsstruktur. De samarbeten som fungerar väl idag visar dock inget tydligt 
samband mellan organisationens storlek och en effektiv kunskapsöverföring. Gemensamt för 
leverantörerna är att de är beroende av sina återförsäljare för att nå ut till slutkund. Däremot så 
väljer de olika sätt att överföra kunskapen mellan det egna företaget och PTS, vilket illustreras 
i empirin. 
 

4.2 Kunskap inom fallföretaget 
Med tanke på branschens tekniska karaktär krävs ett stort tekniskt kunnande inom PTS såväl 
som hos dess leverantörer. Kunskapen erhålls initialt genom regelbundna vidareutbildningar 
som oftast hålls hos leverantören i fråga. Utbildningarna varierar beroende på antalet 
produkter som introduceras i sortimentet samt beroende på hur utbildningsbakgrunden ser ut 
för personen i fråga. Då PTS har ett brett sortiment och många agenturer är det omöjligt för en 
person att ha kunskap om alla produkter. Därför görs en generell uppdelning av agenturerna 
där serviceteknikerna får specialisera sig inom utsedda områden och där de sedan har ett 
övergripande ansvar. Teknikernas ansvarsområden överlappar dock ofta varandras, vilket gör 
att de då har någon att ta hjälp av. 
 
De anställda önskar att fler än en tekniker ska få utbildas samtidigt, då det är lättare att bolla 
idéer samt sprida kunskapen om teknikern inte ensam ansvarar för detta. Dessutom leder det 
till att det ständigt finns personal med relevant utbildning tillgänglig vid semestrar och andra 
kritiska perioder med låg personalstyrka. Kunskapen överförs till de övriga på 
serviceavdelningen när de arbetar tillsammans samt via de manualer och instruktioner som 
leverantören bistått med.  
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Det finns dock ingen bestämd process för hur detta ska läras ut. Genom utbildningar anser 
serviceteknikerna att det är enklare att få en mer personlig kontakt med leverantören vilket 
underlättar för framtida arbete. Då en personlig kontakt etablerats menar serviceteknikerna att 
det är lättare att ta kontakt med rätt person, vilket i sin tur undviker tidskrävande ledtider och 
bidrar till snabbare service. 
 
När serviceteknikernas problem inte är av akut karaktär föredrar leverantörerna att teknikerna 
i första hand vänder sig till de personer inom det egna företaget som varit på kurs eller 
utnyttjar tillgänglig dokumentation. Det är då viktigt för serviceteknikerna att alltid ha tillgång 
till uppdaterad information, i form av manualer på företaget eller disponibel information på 
intranätet. För serviceteknikerna är användandet av e-post begränsat då det är svårt att ha en 
givande teknisk dialog genom denna kommunikationsform vilket kan leda till att svar inte ges 
omgående. Vid mer rutinmässiga och administrativa uppgifter såsom reklamationer är dock e-
post ett lämpligt tillvägagångssätt. 
 
Idag kan det upplevas som att samarbetet inte alltid når sin fulla potential då parterna vid 
tillfällen kan agera mer som motparter än som samarbetspartners. Detta kan undvikas genom 
att feedback flödar åt båda håll, vilket emellanåt upplevs som problematiskt. En tvetydighet 
råder i frågan om feedback, båda parter verkar osäkra på om de lämnar tillräckligt med 
information. Ibland uppfattas det som att mottagaren inte tar till sig av den information som 
faktiskt ges, vilket dessutom kan bidra till att det inte upplevs som så viktigt att ge feedback. 
Trots detta så efterfrågar alla parter mer feedback. 
 

4.3 Interorganisatoriskt samarbete 
Leverantörerna och återförsäljarens serviceavdelning samarbetar för att kunna ge bästa 
service till slutkunderna. Det råder ett beroendeförhållande mellan parterna där 
informationsutbyte och feedback är nödvändigt för respektive företags utveckling. De är 
överens om att det är ett ömsesidigt ansvar att kommunicera ut feedback och en begäran om 
vad som önskas av den andre parten. 
 
”things aren’t bad but everybody can improve in every area [if you] wanted to. I think we 

have a really good relationship and I think that more communication will open that up.” 

(Leverantör 1, International Technical Support Manager) 

 

4.4 Information och kunskapsöverföringens betydelse 
För ett fungerande samarbete är leverantörer och PTS eniga om att det är viktigt att ha en nära 
kontakt med återförsäljarna, och då framförallt för de som har en nära kontakt med slutkund 
och därmed är länken mellan slutkund och leverantör. En nära kontakt med återförsäljarna 
krävs enligt leverantörerna för att få reda på vilka krav och önskemål som marknaden har, hur 
slutkunden använder produkterna, hur det fungerar, om slutkunden är nöjd och om det finns 
eventuella önskemål. Serviceteknikerna har även en kunskap om vilka olika leverantörers 
produkter som skulle kunna passa ihop, vilket är information som leverantörerna gärna skulle 
ta del av.  
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Om kunden ogillar något med produkten eller tycker att något saknas, då måste denna 
information nå leverantören, annars utvecklas inte heller produkten. Leverantörerna ser det 
som att denna feedback och kritik måste framföras, konsekvenserna kan annars bli att 
slutkundens behov inte möts, vilket påverkar alla inblandade parter. Det man inte vet kan man 
heller inte ändra på. 
 

“If we don’t communicate enough then we just work in our own world /…/ and we end up 

accepting problems that we probably shouldn’t accept.” (Leverantör 1, International 

Technical Support Manager) 

 
Ett bristfälligt informationsutbyte kan få stora konsekvenser för de inblandade parterna. Inom 
läkemedelstekniska branschen finns en mängd standardiseringar och certifieringar som ska 
uppfyllas, vilket ställer stora krav på både leverantörer och återförsäljare. Kvalitén måste 
kunna garanteras samt upprätthållas genom regelbunden och överlägsen service och tillsyn. 
Vid eventuella fel måste reparation ske i det närmaste omedelbart. Det ligger i alla parters 
intresse, från slutkund till återförsäljare och leverantör, att problem löses på bästa och 
snabbaste sätt. 
 
Hur leverantörerna väljer att ge support skiljer sig åt mellan de olika företagen, vilket medför 
att leverantörernas önskemål om hur återförsäljaren ska agera också skiljer sig åt. Överlag 
efterfrågas en informell, nära och direkt kontakt mellan leverantörer och företagets 
serviceavdelning. ”It’s much easier to call a friend than a stranger.” (Leverantör 3, Business 

Director) Graden av interaktion som föredras varierar dock mellan de olika parterna.  Ett 
tillvägagångssätt som efterfrågas för att få en nära kontakt är att identifiera en tekniker som 
ansvarar för all kontakt med den aktuella leverantörens utsedda kontaktperson. Detta medför 
en relation mellan personer på samma nivå med förmågan att förstå varandras behov. All 
teknisk kommunikation sker sedan mellan dessa parter och det är också de som ansvarar för 
att överföra kunskapen mellan parterna och förmedla den vidare inom den egna 
organisationen. Denna form av spridning förhindrar dubbelarbete i form av att alla tekniker 
ringer till leverantören och ställer samma fråga. 
 
Teknikerna kan ibland uppleva det som att de slussas vidare i många led utan att få svar.  Då 
tiden är en av serviceavdelningens viktigaste resurser är det vitalt att få svar snabbt. Vissa 
leverantörer har därför löst supportfrågan genom att alla samtal går via ett specifikt 
telefonnummer, antingen till en växel där vidarekoppling sker till tillgänglig tekniker eller så 
leder telefonnumret till en ansvarig person som distribuerar samtalen vidare till lämplig 
tekniker. Fördelen med att ha ett generellt telefonnummer är den höga tillgängligheten. Det 
ska alltid finnas någon som kan svara på frågorna och hjälpa serviceteknikerna vid akuta 
problem som kan uppstå på plats hos slutkund. Vissa leverantörer har utöver telefonnumret en 
generell e-postadress för ärenden som inte kräver personlig kontakt.  
 

”If they want to have fast access and fast response then they have to use the general contact 

e-mail address and  telephone number /…/ because if someone is out other people get access 

to that e-mail and can respond immediately.” (Leverantör 2, Director Global Sales) 
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Ett ofta upplevt problem är bristande rapportering. Leverantörerna efterfrågar mer feedback 
efter utförd service, även service då problemet åtgärdats utan assistans från leverantören, eller 
efter det att garantitiden gått ut. Detta för att de ska kunna lokalisera och åtgärda 
återkommande svagheter i utrustningen samt motverka fler fel i framtiden. Brist på 
återkoppling har en tendens att tolkas mycket olika av den andra parten. Vissa leverantörer 
kan se en svag återkoppling som ett tecken på inaktivitet, medan andra ser det som att 
serviceavdelningen är väldigt självständig och kunnig, utan några nämnvärda problem. 
 
”And if we have very few contacts /…/ it looks like they are not active at all. It doesn’t mean 

that they are, but you get the impression /…/ You don’t hear from them that much so you 

think, well nothing is happening there.” (Leverantör 4, International Sales and Marketing 

Director) 
 
I ett interorganisatoriskt samarbete är det därför viktigt att identifiera och klargöra de olika 
parternas ansvarsområden för att undvika en mentalitet där ingen tar på sig det yttersta 
ansvaret för en fungerande kommunikation. Leverantörerna verkar eniga om att ansvaret för 
att återförsäljarnas servicetekniker har relevant och uppdaterad information samt utbildning i 
huvudsak ligger hos dem. Dock förväntas serviceteknikerna tillgodogöra sig all information 
som leverantören bistår med i form av kurser, manualer och övrig information på webbsidor, 
såsom leverantörernas intranät. Detta kan tyckas enkelt men då informationen kontinuerligt 
uppdateras och då nya produkter tillkommer i sortimentet upplevs informationen inte alltid så 
tillgänglig. 
 
“The big challenge is to find a balance between the information that you spread around and 

information that you expect you partner to grab automatically [from websites], so it’s more 

or less difficult to decide just to store the information on the website assuming that the 

partner access the website frequently or is it better to spread around the information more 

direct.” (Leverantör 2,  Director Global Sales) 

 
I nuläget saknas en enhetlig informationsspridningsprocess. Alla leverantörer använder sig av 
mer eller mindre olika tillvägagångssätt och detta gör det svårt för återförsäljaren att veta vad 
som förväntas av dem hos olika partners samt var informationen finns att hämta. Responsen 
från de intervjuade leverantörerna visade hur de ser på kunskapsöverföringens betydelse, då 
intervjun mottogs av respondenterna som ett redskap för att skapa en enhetlig 
kommunikationsprocess mellan återförsäljaren och partnern. Detta redskap får folk att tala 
med varandra. 
 

4.5 Formella och informella kommunikationens betydelse 
En ständigt återkommande fråga är hur kommunikationsformen bör se ut. ”It’s the biggest 

challenge in partner management to establish a two way communication.” (Leverantör 2, 

Director Global Sales) Generellt kan, utifrån leverantörernas utsago, sägas att 
kommunikationsformen ofta bör situationsanpassas för att främja ett givande 
informationsutbyte. Komplexiteten påverkar vilken kommunikationsform som är att föredra. 
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Ett snabbt och enkelt sätt att få svar på mindre komplexa frågor, som att bekräfta 
överenskommelser och ge tekniska förklaringar genom bifogade bilder, görs bäst via e-post. 
Då leverantörerna är belägna i olika tidszoner upplever de själva att denna typ av 
konversationsform underlättar. Även det faktum att den berörda personen själv kan avgöra när 
det finns tid att svara talar till e-postens fördel. Denna typ av kommunikationsform är dock 
synnerligen opersonlig. Den personliga relationen som bidrar till att skapa förtroende och 
hänsynstagande saknas, vilket lätt medför att frågan får lägre prioritet. Oprioriterad e-post 
orsakar fördröjningar i kommunikationen, inte bara mellan partners utan även vidare till 
slutkund. Framförallt från leverantörernas sida upplevs det som att återförsäljaren inte 
prioriterar dessa frågor. För att motverka detta har flera leverantörer efterfrågat en viss 
tidsram för det initiala svaret, det optimala vore inom 24-48 timmar, men även svar under den 
aktuella veckan accepteras. 
 
”If I ask something, which is not that often, give it the same priority which you expect me to 

handle your demands and questions and needs. As a matter of fairness also, it’s a matter of 

giving and taking. And I feel I give a lot and sometimes I want to be treated the same way 

back.” (Leverantör 8, Distribution Sales Manager Nordic) 

 
Då graden av komplexitet ökar, eller vid problem som måste lösas omedelbart, önskas 
generellt av både leverantörer och serviceteknikerna en direktkontakt. Vid serviceärenden är 
det viktigt för teknikerna att snabbt få svar på sina frågor för att kunna tillgodose kundens 
behov. Därför underlättar det för teknikerna om de vet vem de ska kontakta och kan få tag på 
en person som fort kan bistå med tekniskt kunnande. Även från leverantörens sida upplevs det 
som allt viktigare att stödet till återförsäljaren sköts snabbt och effektivt, varför flertalet 
leverantörer nu satsar på olika former av supportsystem med fokus på hög kontaktbarhet. 
 
En del i detta som ofta upplevs som viktigt är den informella relationen. Idag förlitar sig 
företagen till stor del på elektronisk kommunikation som e-post och webbsidor, vilket lätt 
leder till en avsaknad av en mer personlig kontakt. Detta gör det allt viktigare att båda parter 
anstränger sig för att upprätthålla en mer informell kontakt som främjar tillit och hållbara 
samarbeten. 
 
“You have to trust your partner, you have to have a kind of open discussion and this only 

works if you have a good personal relationship. So every kind of contact is just welcomed.” 

(Leverantör 6, Manager Service Centre) 
 
En avspänd relation mellan parterna underlättar en direktkontakt där det är tillåtet att ställa 
frågor och lätt att få svar på dessa, vilket i längden tros medföra att färre misstag begås. En 
personlig kontakt främjar även en mer proaktiv kommunikation, som samtliga leverantörer 
och PTS efterfrågar. De löpande samtalen mellan parterna ska bidra till att skapa en informell 
relation baserad på förtroende. I förlängningen förväntar sig parterna att detta ska gynna ett 
mer frekvent informationsflöde, som även går utanför de formella rapporterna, vilka annars 
brukar vara upphovet till kontakt.  
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Det finns också önskemål från leverantörer om att få sätta sig ner med de personer hos 
återförsäljaren som har direktkontakt med slutkunderna, främst servicetekniker och säljare, 
för att få en bättre bild av vad kunden och återförsäljaren önskar. Dock ses kommunikation i 
form av serviceformulär och protokoll fortfarande som en mycket viktig del i 
kunskapsöverföringen. 
 

4.6 Tyst och explicit kunskap 
Leverantörernas vidareutbildningar hålls till största delen på respektive hemmaplan. Förutom 
vid de sällsynta tillfällen då en leverantör kommer till PTS för att hålla en kurs så deltar 
endast en eller ibland två av återförsäljarens servicetekniker vid vidareutbildningen. När 
vidareutbildningen hålls på det egna företaget så har ofta fler tekniker möjlighet att medverka. 
Utbildningarna blir förutom ett forum för kunskapsspridning även ett tillfälle att skapa 
personliga och informella kontakter med sina partners. Dessa kontakter kan bidra till en mer 
avslappnad och informell relation i framtiden. Kurser som huvudsaklig informationskälla 
innebär i de flesta fall att all information överförs till en enda person hos återförsäljaren. Det 
är sedan upp till denna person att föra kunskapen vidare till sina medarbetare. Som 
komplement till kurserna finns även skriftlig dokumentation i form av manualer och cd/dvd 
skivor som ska finnas tillgängliga för alla på PTS. Manualerna bör enligt leverantörerna 
finnas uppdaterade hos återförsäljaren eller på leverantörens intranät, men det åligger den 
enskilde serviceteknikern att ta till sig av materialet. 
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5 ANALYS 
I analyskapitlet studeras och analyseras det empiriska materialet med hjälp av de tidigare 

presenterade teorierna. Detta med ändamål att öka förståelsen för hur och varför formen för 

kunskapsöverföring fungerar som det gör idag samt se vad som inte kan förklaras av den 

forskning som finns idag. 

 

5.1 Kunskap inom fallföretaget 
Den omfattande tekniska kunskapen som serviceteknikerna besitter kan sägas vara ett slags 
kunnande. Detta visar sig i att kunskapen tillämpas praktiskt genom tekniska lösningar. Detta 
kunnande sägs i Wikström & Normanns (1995) teori vara tyst kunskap. Detta visar sig också 
då serviceteknikerna är så pass specialiserade att de löser den största delen av uppgifterna 
utan att konsultera manualer eller rådfråga leverantörerna i någon större utsträckning. Denna 
individuella kunskap är hos teknikerna både intellektuell och förkroppsligad, då de använder 
sig av både mentala och fysiska färdigheter som de utvecklat under tidens gång. (Alvehus & 
Kärreman 2007). 
 
Kunskapsöverföring handlar om att göra kunskap tillgänglig för andra (Kalling & Styhre 
2003). Den kunskap som leverantörerna besitter måste överföras till återförsäljarens tekniker 
och från denna tekniker ska sedan kunskapen spridas vidare internt till de som är i behov av 
denna. Den interna processen syftar till att göra den individuella kunskapen mer kollektiv, 
vilket blir viktigare då leverantören i vissa fall endast vill ha en kontaktperson hos 
återförsäljaren. Hur kunskapen sedan överförs i form av formell eller informell 
kommunikation varierar. Båda parter önskar dock att denna uppdelning sker beroende på 
vilken typ av kunskap det rör sig om, idag saknas dock en fastställd och enhetlig 
kommunikationsform. Generellt kan sägas att vad gäller den individuella kunskapen så 
överförs den lättare genom informell kommunikation då den avser mentala eller fysiska 
färdigheter som kan vara svåra att formalisera och standardisera (Alvehus & Kärreman 2007, 
Alavi & Leidner 2001). Då serviceteknikerna utför uppdrag hos slutkunden efterfrågas många 
gånger information som inte finns kollektivt tillgänglig. Genom en informell 
kommunikationsform, såsom telefonkontakt, kan därför denna information hämtas från 
leverantören eller de servicetekniker som varit på utbildning och besitter denna kunskap. 

 

5.2 Interorganisatoriskt samarbete 
Serviceavdelningen och dess leverantörer samarbetar för att kunna ge bästa service till 
slutkunderna. Samarbetet har sitt ursprung i att parterna själva måste kunna fokusera på sin 
kärnverksamhet för att uppnå resultat på ett effektivt sätt. Då parternas intressen 
överensstämmer blir det naturligt att inleda ett samarbete. För att kunna lära av varandra och 
dra fördelar av varandras styrkor är en fungerande kunskapsöverföring och kommunikation av 
största vikt. Detta är både fallföretaget och leverantörerna ense om och det stöds även av 
Larssons (1998) teori om kunskapsöverföring i interorganisatoriska samarbeten.  
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Enligt teorin krävs öppenhet och mottaglighet för att samarbetspartnerna ska vilja dela med 
sig av sin kunskap. Då någon av parterna inte delar med sig av kunskap som den andra parten 
behöver kan ett asymmetriskt beroendeförhållande uppstå (Jacobsen & Thorsvik 1997). 
Samarbetet mellan PTS serviceavdelning och leverantörerna styrs av gemensamma intressen 
och om kunskapsspridningen inte fungerar tillfredsställande så drabbas båda parter och 
därmed även slutkunden. Det ligger därmed i båda parters intresse att upprätthålla en 
kunskapsspridning som tillgodoser de olika parternas behov. 
 
Idag fungerar kommunikationen relativt väl, dock finns det en del brister som kan tänkas stå i 
vägen för att nå en ännu starkare position på marknaden. För att ha rätt produkter på 
marknaden med rätt kvalité för kundens behov krävs det att leverantörerna får feedback i en 
större omfattning. Serviceavdelningen å andra sidan behöver ha rätt utbildning och kunskap 
för att kunna serva utrustningen på ett tillfredsställande sätt. För tillfället fungerar inte 
kunskapsöverföringen felfritt och konsekvensen när parterna inte får den information de 
önskar blir att de upplever att de jobbar emot varandra istället för tillsammans mot samma 
mål. Det kan också innebära att parterna helt enkelt inte vet var de har varandra i samarbetet, 
vilket kan bidra till osäkerhet. 
 

5.3 Information och kunskapsöverföringens betydelse 
Den läkemedelstekniska branschen är i ständig förändring och är beroende av en konstant 
produktutveckling för att möta slutkundens behov. Som återförsäljare fungerar PTS som en 
mellanhand mellan leverantör och slutkund, vilket medför både för- och nackdelar. Om 
leverantörens produkter inte möter marknadens krav drabbas alla parter. PTS är den som 
slutligen levererar och underhåller utrustningen och är därmed ansiktet utåt mot kunden. Detta 
medför att det är PTS serviceavdelning som möter kritiken från kunderna. Om denna kritik 
inte når leverantörerna så kommer förmodligen inga förbättringar att ske. Ju mer återkoppling 
serviceavdelningen ger, desto lättare blir det sedan för leverantörerna att utveckla nya 
produkter och på så vis anpassa sig till de marknadsspecifika förhållanden som råder. En 
fördel med positionen som återförsäljare är att de sitter på en nyckelposition med starka 
kopplingar både till marknaden och till leverantörerna. Detta i form av information som 
leverantörerna inte har tillgång till då de saknar direktkontakt med kunderna, vilket enligt 
Jacobsen & Thorsvik (1997) borde innebära en stor grad av inflytande. Dock är inflytandet 
även beroende av exempelvis hur viktig PTS är för leverantören. 
 
Vem som bör ansvara för vilken del av informationsutbytet har leverantörerna en samlad syn 
på.  Hur de vill gå tillväga i kommunikationsprocessen, och även hur det ser ut idag, skiljer 
sig dock åt en del. Då olika sätt för överföring föredras är det av största vikt att öppenhet 
råder, så att parterna inte är rädda för att kommunicera med varandra eller efterfråga någon 
sorts information. För att kunna skapa en enhetlig kommunikationsprocess krävs att båda 
parter är villiga att dela med sig, samt ta emot, kunskap och därmed vara öppna för förändring 
för att finna den mest effektiva lösningen. (Albino et al 1998, Larsson 1998) 
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”you can only learn from each other when there is a lot of communication and I think 

communication is not optimal at the moment.” (Leverantör 4, International Sales & 

Marketing Director) 

 
Mellan PTS och leverantörerna ges intrycket att en vilja till öppenhet råder, dock talar de ofta 
förbi varandra, vilket leder till missförstånd och brister i kommunikationen. Öppenhet bygger 
på tillit och är en viktig del vad gäller ansvaret gentemot varandra då det krävs tillit för att 
våga ta upp de mindre bra aspekterna i samarbetet. Från leverantörernas sida innebär detta att 
uppdaterad och användbar information görs tillgänglig och från serviceteknikernas sida 
innebär det att ta sig an denna information. 
 
Hur leverantörerna väljer att ge support skiljer sig åt. Kanalerna för överföring varierar och 
består av utbildningar, manualer, e-post, telefon och intranät som finns hos alla leverantörer. 
Hur dessa kanaler används och vilka som står i fokus varierar hos de olika leverantörerna. 
Alla parter är överens om att val av kanal bör situationsanpassas, problematiken uppstår dock 
när det inte finns någon enhetlig syn på hur denna anpassning ska ske. Risken finns att viktig 
information faller bort samt att det inte finns ett självklart val för hur parterna ska 
kommunicera, vilket leder till osäkerhet. För att hantera denna osäkerhet menar Albino et al 
(1998) att brister i informationen bör elimineras och att det endast är relevant information som 
bör utbytas. Det är därför viktigt att finna en speciell form av kunskapsöverföring för varje 
situation. En form som passar alla parter så att ingen drar sig för att lämna information, men 
som även är anpassad för informationens relevans. 
 
Telefon används ofta vid mer akuta ärenden, vilket också innebär att serviceteknikerna 
behöver support omedelbart. Detta stöds av Jacobsen & Thorsvik (1997) som menar att 
informationen sprids snabbare genom informell kommunikation. När det gäller personlig 
support per telefon kan leverantörerna delas upp i två läger, de som vill att alla 
servicetekniker alltid ringer till ett utsett nummer där någon ständigt ska finnas tillgänglig och 
de som efterfrågar en utsedd kontaktperson från varje part, vilken all information går igenom. 
 
I samarbetet efterfrågas en mer personlig och informell kontakt. Att utse en person från varje 
part till kontaktperson, som sköter all kontakt mellan återförsäljarens serviceavdelning och 
leverantören kan av många ses som optimalt. Detta då personen alltid är uppdaterad och insatt 
i vad som skett senast, och risken för dubbelarbete i form av att flera personer från samma 
part ringer och ställer liknande frågor minskar. En person bär på en samlad kunskap, varför 
den andra parten alltid kommer fram till rätt person då de har frågor. Det är också lättare att 
skapa ett förtroende och en mer personlig relation då parterna alltid talar med samma person, 
vilket är en förutsättning för ett effektivt kunskapsutbyte. Kunskap är en dyrbar och komplex 
resurs i ett företag och kan vara svår att behålla inom organisationen (Alvesson 2004). Till 
följd av detta är det ofta riskabelt att låta en person inneha all information själv. Om en av 
kontaktpersonerna, hos det egna företaget eller hos den andra parten, är onåbar kan det bli 
svårt att hitta någon som kan svara på frågorna. Om en nyckelperson slutar eller byts ut finns 
också risken att kontakten försämras mellan parterna, åtminstone tillfälligt. 
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I fallet med ett generellt nummer så är det en hög kontaktbarhet, vilket också bör leda till 
snabba svar. Även om detta är ett effektivt supportsystem så kan det ibland orsaka längre 
ledtider. Detta i de fall personen som svarar inte är insatt på precis det omfrågade området. 
Den personliga relationen som skapas vid kontinuerlig kontakt blir åsidosatt, vilket i 
förlängningen kan leda till att serviceteknikerna drar sig för att ringa. Detsamma riskerar att 
hända om serviceteknikerna inte snabbt får tala med en person med kompetens på just det 
efterfrågade området. 
 
För att kvalitén på servicen ska kunna garanteras så krävs det att serviceteknikerna har fått 
tillräcklig information och utbildning om certifieringar och standarder. Denna information 
kallas av Albino et al (1998) för instrumentell och genom att teknikerna har detta kunnande så 
förbättras också det interorganisatoriska samarbetet. En kompetent serviceavdelning hos 
återförsäljaren är viktigt för leverantörerna, och då de redan har ett visst förtroende för PTS 
vill de gärna förbättra kunskapsöverföringen. Detta har visat sig genom det positiva gensvaret 
i intervjuerna. Genom att ställa frågor har respondenterna börjat reflektera över hur möjliga 
förbättringar kan göras i samarbetet för att uppnå optimal kunskapsöverföring. 
 
Feedback kan ses som en grundsten i samarbetet mellan serviceavdelningen och 
leverantörerna. “What we do not know /…/ we cannot change.”(Leverantör 8, Distribution 

Sales Manager Nordic) Idag önskar sig alla mer feedback från den andra parten, samtidigt 
som ingen är säker på vad som förväntas av dem. Detta riskerar att skapa en osäkerhet i 
samarbetet som kan bidra till ett ökat avstånd mellan parterna och en minskad effektivitet 
(Larsson 1998, Albino et al 1998). Ytterligare en effekt av detta är enligt Larsson (1998) att 
det inte sker ett optimalt lärandeutbyte då parterna delar med sig av olika mycket kunskap och 
information. 
 
Avsaknaden av en enhetlig kunskapsöverföringsprocess medför även att 
kommunikationsprocessen förlängs samt att information och kunskap riskerar att gå förlorad 
då teknikerna inte är säkra på vart de kan finna uppdaterad information, vem de ska tala med i 
akuta ärenden eller vilken feedback de förväntas bistå med. Detsamma gäller för 
leverantörerna. Albino et al (1998) delar in kapaciteten för informationsmedlet, alltså 
förmågan att bearbeta information och därmed hantera osäkerheten, i förmågan att bearbeta 
både kvalitativ och kvantitativ information. Informationen bör alltså vara korrekt och 
fullständig, men utan att vara överflödig. Så länge parterna inte vet vilken kunskap de 
förväntas bistå med så kommer informationen inte heller kunna vara fullständig. Det är därför 
väldigt viktigt att definiera parternas ansvarsområden i samarbetet för att alla inblandade ska 
känna att det är ett lyckat samarbete och få incitament att öppna sig och dela med sig av sin 
kunskap fortsättningsvis. 
 
Det är även betydelsefullt att ha en kontinuerlig kommunikation då tystnad bäddar för 
missförstånd. En del leverantörer har uppgett att tystnad för dem är liktydigt med inaktivitet, 
medan andra istället har uppfattat situationen som att inga problem existerar. För att motverka 
denna tvetydighet i kommunikationen, eller bristen därav, är det av största vikt att hålla den 
andra parten uppdaterad.  
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Enligt Ingram (2002) bidrar en regelbunden kontakt till att parterna förstår varandras roll i 
relationen, vilket i sin tur underlättar kunskapsöverföringsprocessen. Ett ständigt 
kunskapsutbyte motverkar att problem växer sig stora, då dessa kan hanteras omedelbart 
innan konsekvenserna blir alltför påtagliga. Interaktionen mellan parterna bidrar till att 
bibehålla en stark och personlig relation, vilket leder till en minskad osäkerhet i samarbetet 
och en atmosfär som främjar kunskapsutbyte och lärande. Erfarenheter från 
interorganisatoriska samarbeten bidrar till ett mer effektivt sätt att ta tillvara på ny kunskap, 
använda sig av denna samt öka effektiviteten i samarbetet, vilket också är i enighet med 
Albino et als (1998) teorier. 
 
Långa ledtider kan ha en direkt inverkan på kundens förtroende och helhetsintryck av 
företaget, och därmed indirekt på dess leverantörer. Feedback och information kan ses som en 
grundsten för utveckling och förbättringar av produkter och samarbeten. Även Ingram (2002) 
menar att interorganisatoriskt lärande har blivit viktigt då det bidrar till att skapa och stärka 
företagens konkurrensfördelar. När leverantörerna inte får information om slutkundens 
önskemål och serviceteknikernas iakttagelser hindrar detta framsteg och förnyelse i 
produktutvecklingen. Svårigheter uppstår i att möta marknadens behov och önskemål, vilket 
resulterar i försämrade konkurrensfördelar. Serviceteknikerna har också en kunskap om vilka 
olika leverantörers produkter som skulle kunna passa ihop, vilket är information som 
leverantören gärna skulle ta del av. 
 
“ the sales  people, the technicians, those people are our ears and eyes in the market. So 

whatever they see, whatever they experience we would like them to share it with us. Good 

things, bad things, quality-related things. We are here, far away. /…/ We need the input from 

the market, from the customers. What do they like, what do they not like, what do they need, 

what are the demands? – this is as I said the highest importance.” (Leverantör 8, Distribution 

Sales Manager Nordic) 

 

5.4 Formella och informella kommunikationens betydelse 
Den formella och den informella kontakten är två sorters kunskapsöverföring som 
kompletterar varandra. Grunden för informationsspridning enligt Larsson (2008) är formell 
kommunikation. Detta är information som är nödvändig för att serviceteknikerna ska kunna 
utföra sitt arbete och sker i form av manualer, protokoll, skriftliga rapporter och e-post. Det är 
när denna formella kommunikation inte räcker till för att sprida all relevant information som 
även informell, personlig kommunikation uppstår. I teorin görs en uppdelning mellan intern 
och extern kommunikation, dock fokuserar teorin framförallt på de intraorganisatoriska 
förhållandena. 
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Även leverantörerna är beroende av information i denna form så att den dokumenteras och 
sedan spridas vidare (Nonaka & Takeuchi 1995). Genom den formella kommunikationen 
sprids information effektivt till många mottagare, dock finns risken att om detta är den enda 
kommunikationsformen så begränsas ett utökat samarbete som bygger på att parterna tar egna 
initiativ till diskussion och förbättringar (Jacobsen & Thorsvik 1997). Exempelvis i fallet där 
leverantören efterfrågar nya sätt att kombinera den egna produkten med andra produkter som 
PTS tillhandahåller. Där måste uppslaget komma från serviceteknikerna som besitter 
helhetskunskapen. 
 
Albino et al (1998) använder sig av två faktorer för att definiera kommunikationsmediets 
effektivitet; kapacitet som används för att hantera osäkerheten och dyrbarheten för att 
reducera tvetydighet. För att minimera osäkerheten enligt denna teori används opersonliga 
mediekällor som rutiner, databaser och e-post. Tvetydigheten minimeras istället genom 
personliga möten. Denna teori tillämpas både mellan individer och mellan organisationer och 
då framförallt mellan organisationer som ligger geografiskt nära varandra. I samarbetet 
mellan PTS och leverantörerna finns inte möjlighet till regelbundna samtal öga mot öga, då 
parterna är belägna långt ifrån varandra. Den tvetydighet, eller olika sätt att tolka 
informationen, som trots allt finns försöker parterna istället lösa genom att skapa mer 
informella och personliga relationer över telefon, samt genom vidareutbildningar där 
serviceteknikerna och leverantörerna träffas personligen. Enligt Lane & Lubatkin (1998) är 
denna interaktiva lärandeprocess att föredra då den ger möjlighet till outtalad och icke 
nedskriven kunskap. 
 
Osäkerheten som uppstår hos företagen på grund av ofullständig information är idag relativt 
hög. Parterna vet inte vart de har varandra i alla lägen och detta skulle även kunna förklara 
varför de talar förbi varandra, trots att alla parter önskar liknande sak. Klara rutiner för vilken 
feedback och övrig information som ska delges till den andra parten, och hur detta bör ske, 
motverkar osäkerhet i informationen och i samarbetet. En fullständig information skulle även 
kunna reducera risken för att den ska upplevas som tvetydig. En stor mängd irrelevant 
information skulle kunna bidra till en lägre effektivitet, dock får parterna inte avskräckas från 
ett rikt kunskapsflöde då även relevant information riskerar att gå förlorad i den interna 
sållningen. 
 
Enligt Larsson (2008) så saknar formell kommunikation personliga relationer och 
symbolhandlingar, vilket gör dess makt och betydelse mindre än den informella 
kommunikationens innehåll. Detta stämmer dock inte till fullo med situationen i fallstudien. 
Mycket av kunskapen som ska överföras behöver vara formell och strukturerad på grund av 
sin tekniska karaktär. Denna ses av parterna som minst lika viktig som den informella 
kontakten. Däremot får den informella, personliga och klargörande kommunikationen inte 
glömmas bort helt. Det upplevs idag som att den tar för lite plats, vilket också bidrar till en 
högre tvetydighet i informationsutbytet. 
 



36 
 

Den formella kommunikationen är effektiv då den kan nå ut till många, dock är den 
informella kommunikationen många gånger snabbare och mer personlig, varför den också 
föredras vid akuta och komplexa ärenden (Jacobsen & Thorsvik 1997). Den formella och 
informella kommunikationsformen kan därför ses som komplement till varandra, snarare än 
två motpoler där en måste väljas. Larsson (2008) menar att där den formella kontakten inte 
räcker till tar den informella vid. Idag brister kunskapsöverföringen framförallt i återkoppling 
mellan parterna, samt dokumentation som är viktig för leverantörerna såsom serviceprotokoll, 
vilket vi kan se också ökat osäkerheten. Det grundläggande problemet får dock ses som 
avsaknaden av öppen kommunikation, då detta är av avgörande karaktär för att korrigera 
övriga brister i kunskapsöverföringen. Kommunicerar parterna inte tydligt med varandra och 
klargör sina förväntningar och önskemål så kan de heller inte förvänta sig att den andra parten 
ska kunna uppfylla dessa. Ingram (2002) menar också att en regelbunden kontakt mellan 
parterna underlättar kunskapsöverföringen genom en större förståelse för varandra. 
 
För att parterna ska känna sig trygga i samarbetet och vilja öppna sig och dela med sig av sin 
kunskap så krävs även en atmosfär som främjar detta. Flera leverantörer har uttalat sig om att 
det krävs tillit i relationen för att öppet våga påtala svagheter i samarbetet. Tilliten skapas 
genom en personlig relation, som kan etableras exempelvis då serviceteknikerna är på 
vidareutbildning eller genom frekventa telefonsamtal, och det är därför den informella 
kontakten blir så viktig. Detta stöds även i Albino et als (1998) teorier. En mer avslappnad 
kontakt som den informella innebär kan därför vara psykologiskt viktig för att parterna ska 
känna sig trygga i samarbetet och vilja lämna ut information till den andra parten, samt att 
våga vara tydlig med vad företaget själv efterfrågar. Det parterna efterfrågar är också en 
proaktiv kommunikation vilken kan främjas av en regelbunden och mer avslappnad kontakt. 
Detta för att snabbare fånga upp marknadsförändringar och svagare delar i utrustningen som 
skulle kunna utvecklas. Den informella kommunikationen är interaktiv till sin karaktär och 
förmedlar därför lättare aspekter såsom åsikter och idéer, vilket de formella kanalerna ofta 
misslyckas med (Kraut et al 2002, Jacobsen & Thorsvik 1997). Denna informella kontakt 
uppstår inte lika naturligt mellan företag som inom dem då distansen mellan företagen 
förhindrar spontana möten. 
 
Viljan till ett förbättrat samarbete finns redan och sedan denna studie påbörjades, och frågor 
om samarbetet och kunskapsöverföringen började ställas, så har parterna visat ett större 
intresse för att förbättra kommunikationen. Genom att ställa frågor som fokuserar på viktiga 
aspekter i samarbetet så har både leverantörer och fallföretaget börjat fundera över vad som 
fungerar mer eller mindre bra idag, samt hur detta skulle kunna förbättras. Detta är frågor som 
löpande skulle kunna diskuteras när det finns en mer informell kontakt, och som idag till stor 
del går förlorad då större delen av kommunikationen bygger på tekniska ärenden och formella 
rapporter. Det som dock bör beaktas när det gäller den informella kontakten är avsaknaden av 
övergripande riktlinjer (Kraut et al 2002). I samarbetet saknas fasta tidpunkter för feedback 
och rapportering, samt vilken slags information som bör spridas. Detta gör att en kombination 
av formell och informell kommunikation fortfarande är nödvändig. Exempelvis önskas utöver 
den informella kontakten även information som kopia på serviceformulär samt protokoll. 
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“I find that e-mail is a good way of confirming agreements and confirming conversations but 

people rely too much on e-mail so if they have a question, a request, they send an e-mail and 

think that is it. And personally I think that telephone still works a lot better with direct contact 

with a person. I prefer people to call and ask questions and then confirm by e-mail so at least 

there is a record of the answered question.” (Leverantör 4, International Sales & Marketing 

Director) 

5.5 Tyst och explicit kunskap 
Vid de tillfällen då den informella kontakten innebär endast en muntlig kontakt så kan det bli 
mer avslappnat och det är lättare för parterna att fånga upp känslor, röstläge och andra 
beteende som kan vara svåra att förmedla i ord eller formella dokument. Denna kunskap och 
information som förmedlas är av en mer tyst karaktär, vilket är svårt att återge för tredje part 
och begränsar därmed öppenheten (Nonaka & Takeuchi 1995, Larsson 1998). Ur detta 
perspektiv är det den tysta kunskapen individuell och subjektiv, hur en person tolkar 
motparten baseras till stor del utav vilka egna erfarenheter och referensramar personen har. 
Det finns en risk att kunskapen stannar hos den enskilda personen, därför är det angeläget att 
betydelsefull information görs mer explicit i form av varierande dokumentation så att alla 
berörda parter kan ta del av den (Alavi & Leidner 2001, Nonaka & Takeuchi 1995). 
 
I de fall då det endast är ett fåtal parter som behöver kunskapen så räcker det med att sprida 
den kollegor emellan. Genom att lära av varandra så kan teknikern eller leverantören ofta 
förmedla en mer fullständig bild som är svår att fånga i nedskriven form. Utbildningarna utgör 
en blandning av tyst och explicit kunskap, där båda behövs för att öka förståelsen för 
sammanhanget. Ofta är det den explicita kunskapen som överförs till företaget i form av 
manualer eller CD-skivor. Det kan därför vara en fördel att två tekniker har deltagit i 
utbildningen då även den tysta kunskapen lättare kan utvecklas dem emellan. Att ha en utsedd 
kontaktperson hos varje part underlättar således den mer svåröverförbara 
kunskapsöverföringsprocessen mellan företagen, då de har vissa gemensamma 
grundantagande och en viss jargong kan utvecklas. 
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6 SLUTDISKUSSION 
I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat samt vilka slutsatser som kan dras av 

detta.  Förslag på vidare forskning kommer även att ges. 

 
Målet med denna uppsats var att undersöka kunskapsöverföring i interorganisatoriska 
samarbeten utifrån vår problemställning och vårt syfte; att öka förståelsen för hur formen för 
kunskapsflödet, i termer av formell och informell överföringsprocess, påverkar 
kunskapsöverföringen i interorganisatoriska samarbeten med fokus på kund - 
leverantörsförhållande. 
 
Vi ser genom denna studie att formen för kunskapsflödet spelar en stor roll för 
kunskapsöverföringen mellan PTS serviceavdelning och dess leverantörer. Idag upplever 
parterna det som att samarbetet fungerar väl, men att det kan och bör förbättras i vissa 
avseenden. Det finns en samstämmig syn på vikten av kommunikation och återkoppling, men 
ingen enhetlig uppfattning om hur de ska nå dit. Samarbetet bygger på ömsesidighet. 
Återförsäljare och leverantör behöver varandra då de besitter olika typer av kunskap och är 
beroende av den andre partens kunnande för att kunna utvecklas och skapa ny kunskap, 
innovation och konkurrensfördelar. Vi kan konstatera att Albino et als (1998) tre 
nyckelfaktorer för aktörernas roll i kunskapsöverföringsprocessen, öppenhet, tillit och tidigare 
erfarenheter, är mycket viktiga även i detta samarbete mellan serviceavdelningen och 
leverantörerna. En önskan om en bra, öppen och tillitsfull relation finns hos både PTS 
serviceavdelning och leverantörerna, men denna hålls tillbaka av att parterna inte tydligt nog 
kommunicerat ut vilken information de önskar, hur de vill få den eller när. 
 
Det finns ingen utvecklad struktur för hur den formella interaktionen ska gå till eller vilken 
information som bör finnas med, trots att denna är viktig för både leverantörernas och 
serviceteknikernas vardagliga arbete.  Om parterna inte vet vad som förväntas av dem skapas 
en osäkerhet och distans i samarbetet samt ett kunskapsutbyte som inte nödvändigtvis 
innehåller användbar eller tillräcklig information. Samarbetet mellan företagen bygger till stor 
del på skriftlig dokumentation såsom manualer, avtal, serviceprotokoll och annan formell 
information, i enlighet med Larssons (2008) teorier. Larsson (2008) säger också att informell 
kommunikation skapas då den formella kommunikationen inte räcker till. I det 
interorganisatoriska samarbetet mellan serviceavdelningen och leverantörerna finns inte 
samma förutsättning för en informell vardagskommunikation som det gör inom 
organisationer. Den informella kommunikationen behöver inte heller tyda på att den formella 
kunskapsöverföringen brister utan kan i detta fall ses som ett komplement som inom 
samarbetet måste skapas och aktivt underhållas, då denna inte uppstår lika spontant mellan 
företag. Den informella interaktionen kan ses som en förutsättning för att skapa tillit och 
öppenhet i relationen samt tillåter kreativitet och innovation, vilka är viktiga faktorer i 
samarbetet. Den informella kontakten är även psykologiskt viktig för att parterna ska våga 
ställa frågor och uttala förväntningar, något som även ger utrymme för ett utbyte av tyst 
kunskap, samt för en reducerad tvetydighet i informationen.  
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Detta visar att även om det formella kunskapsflödet är stommen i kunskapsöverföringen 
mellan serviceavdelningen och leverantörerna så spelar den informella interaktionen en 
väldigt viktig roll. Dock måste någon ta initiativ till den informella kontakten för att den ska 
uppstå. 
 
För en effektiv kunskapsöverföring krävs att parterna är överens om vad som är en lämplig 
kanal för en viss typ av kunskap, samt att valet anpassas till hur snabbt kunskapen måste 
överföras. Att använda sig av e-post eller annan formaliserad dokumentation får ses som det 
mest effektiva sättet att överföra kunskap vid mindre akuta ärenden eller då det finns ett 
behov av att dokumentera eller nå ett större antal personer, vilket också stöds av Jacobsen & 
Thorsviks (1997) och Jordan & Jones (1997) teorier. För brådskande ärenden eller 
angelägenheter som kräver interaktiv kommunikation är en informell interaktion såsom över 
telefon, eller genom ett personligt möte, bättre lämpad. Vid telefonkontakt mellan 
serviceavdelningen och leverantörerna så finns det för- och nackdelar med både en personlig 
kontaktperson och ett generellt telefonnummer, det viktiga är att båda parter är överens om 
vad som gäller. 
 
För att det viktiga kunskapsutbytet mellan PTS serviceavdelning och leverantörerna ska 
fungera krävs alltså en kunskapsöverföring som omfattar både en formell och en informell 
interaktion. De teorier som behandlar den formella och informella kommunikationen 
illustrerar framförallt hur den informella kommunikationen liksom en självklarhet växer fram 
när den formella inte räcker till. Genom att undersöka kunskapsöverföringen mellan PTS 
serviceavdelning och dess leverantörer ser vi att den informella kommunikationen i detta 
samarbete inte skapas utan en medveten ansträngning från åtminstone ena parten, samt att den 
är nödvändig oavsett hur väl den formella kommunikationen fungerar. Detta förstår vi som till 
stor del beroende av att det mellan företag saknas ett naturligt informellt kunskapsutbyte som 
ofta tas för givet inom organisationer. Därav bör denna studie gå att applicera även på andra 
liknande interorganisatoriska samarbeten mellan kund och leverantör. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Den påverkan som andra faktorer såsom företagskultur, organisationsstruktur och 
maktförhållanden har för samarbetets kunskapsöverföring kan vi inte uttala oss om då detta 
ligger utanför studiens undersökningsramar. Vi uppfattar dock dessa områden som 
betydelsefulla och skulle därför finna det intressant att undersöka dess koppling till formen för 
kunskapsöverföring. Detta lämnar vi emellertid för vidare forskning. 
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Muntliga källor: 

Fallföretaget, Servicechef. (Löpande 081102-090111) 

Fallföretaget, Servicetekniker. (Personlig intervju 081120) 

Fallföretaget, Koordinator. (Personlig intervju 081120) 

Leverantör 1, International Technical Support Manager & Sales Manager. (Telefonintervju 

081201) 

Leverantör 2, Director Global Sales. (Telefonintervju 081127) 

Leverantör 2, Head of Service & Support. (Telefonintervju 081202) 

Leverantör 3, Business Director. (Telefonintervju 081125) 

Leverantör 4, International Sales & Marketing Director. (Telefonintervju 081126) 

Leverantör 5, Export Manager. (Telefonintervju 081202) 

Leverantör 6, Manager Service Centre. (Telefonintervju 081204) 

Leverantör 7, Manager Director. (Telefonintervju 081125) 

Leverantör 8, Distribution Sales Manager Nordic. (Telefonintervju 081127) 

 

Elektroniska källor: 
Fallföretaget och leverantörernas hemsidor, vilka dock inte listas på grund av anonymitet. 
 
http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/Sokrates/15 (090111 18.30) 
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Intervjuguide Leverantör Bilaga 1 

 
The interview will revolve around questions in the areas of allocation of responsibility, role 
in collaboration, communication, knowledge sharing and feedback. 
 
General 

• How long have you been working with PTS? 
• How do you perceive your role towards PTS? 

 
Allocation of responsibility/role in collaboration 

• How does the collaboration with PTSs service department work? (Feedback, 
allocation of responsibility?) 

• Has the collaboration changed? (If so what did it look like before? Is it better/worse 
now?) 

• What do you feel is your company’s responsibility towards the distributors and what is 
their responsibility towards you? (Allocation of responsibility, relationship, inform 
about old products to be discontinued?) 

• How do you handle when a product is about to be discontinued? 
• What importance does the knowledge/information from PTS have for you and 

(company name)? 
• When the knowledge sharing is not working correctly, what problems /effects occur? 
• How is it decided what information or further training PTS will be given? 
• In the collaboration, what role would you like for PTS to have? (Knowledge sharing, 

feedback, responsibility, further education, formal/informal?) 
 
Knowledge sharing/ Communication 

• What kind of information would you like to have from PTS? 
• How would you like to get the information? (written notification, oral report, through 

further education) 
 
Feedback 

• How does the feedback between you and PTS work? (Both ways, what could stop the 
feedback; does it contribute to product development and improvements?) 

• What feedback would you like for PTS to give you? 
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Intervjuguide Servicetekniker Bilaga 2 

 
Allmänt 

• Vilket ansvarsområde har du i företaget? 
• Hur länge har du arbetat för företaget? 

 
Ansvarsfördelning/roll i samarbetet 

• Hur ser en vardag ut för dig? (kunskap, kontakter osv.?) 
• Hur ser samarbetet ut med leverantörerna? (formell, informell, kommunikationsforum, 

ansvar, hur ser de på er?) 
• Hur såg det ut förr? (bättre/sämre?) 
• Hur tycker du att det fungerar? (vad fungerar/fungerar ej, betydelse för ditt jobb?) 
• Hur fungerar ansvarsfördelningen mellan er och leverantörerna? (vem sköter vad, 

förväntningar?) 
• Vilken är din roll mot leverantören? 
• Hur skulle du beskriva relationen till leverantörerna i form av flexibilitet? 
• Vart skulle du säga att kunskapen finns inom serviceavdelningen? 

(personen/organisationen/leverantören?) 
• Hur ser kunskapen ut? (form, dokumentation?) 
• Vilken kunskap bär du på som skulle gå förlorad om du skulle lämna företaget idag? 

(hur skulle man kunna förhindra det?) 
• Hur har du fått den kunskapen? 
• Vad händer om kunskapsflödet/ kunskapsspridningen inte går som tänkt? 
• Vad är din roll när det gäller att sprida kunskap mellan kollegor och leverantörer? 

(uppmuntras/belönas det?) 
• Vilken roll skulle du tycka var bra att leverantören hade? (formell/informell, 

personlig) 
• Vem är det som bestämmer vilka produkter som ska tas in och hur påverkas du av det? 
• Vem/vilka bestämmer vem som ska få gå på vidareutbildning och vems ansvar är det 

att information från leverantörerna sprids i organisationen? (ledning, chef, kollegor?) 
 
Kommunikation 

• Hur ser kommunikationsprocessen ut - från felmeddelande eller begäran om service 
från kunderna till er kontakt med leverantörerna och tillbaka? (typ av info, vem som är 
inblandad, vilken form) 

• Vilken roll har du? 
• Hur ser kommunikationen ut mellan dig och koordinatorn respektiver leverantörerna? 

(språkbarriärer, formalitet osv.) 
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Kunskapsflöde 
• Vilken slags information och vidareutbildning får du? (om produkter, leverantörer, för 

att sprida kunskap osv) 
• Är den tillräcklig? 
• I vilken form skulle du vilja få informationen? (Vill ni ha den skriftligen? Muntligt? 

Genom vidareutbildning?) 
 
Feedback 

• Hur fungerar feedback mellan er och leverantörerna? (båda hållen, vad skulle kunna 
stoppa feedback, känner ni att ni bidrar till produktutveckling och förbättringar, 
uppmuntrar till feedback & kunskapsutbyte?) 

• Upplever du att ni uppmuntrar leverantörerna till kunskapsutbyte/feedback? 
• Upplever du att leverantörerna uppmuntrar kunskapsutbyte/feedback? 
• Vilken återkoppling skulle du vilja ha från leverantörerna? 

 
Förtroende i samarbetet 

• Hur ser relationen ut mellan PTSs serviceavdelning och leverantörerna? Har ni 
förtroende för varandra? 

• Finns det några leverantörer som det fungerar bättre med än med andra? (varför, på 
vilket sätt?) 
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Intervjuguide Koordinator Bilaga 3 

 
Allmänt 

• Vilket ansvarsområde har du i företaget? 
• Hur länge har du arbetat för PTS? 

 
Ansvarsfördelning/roll i samarbetet 

• Hur ser en vardag ut för dig? (kunskap, kontakter osv.?) 
• Hur ser samarbetet ut med leverantörerna? (formell, informell, kommunikationsforum, 

ansvar, hur ser de på er?) 
• Hur såg det ut förr? (bättre/sämre?) 
• Hur tycker du att det fungerar? (vad fungerar/fungerar ej, betydelse för ditt jobb?) 
• Hur fungerar ansvarsfördelningen mellan er och leverantörerna? (vem sköter vad, 

förväntningar?) 
• Vilken är din roll mot leverantören? 
• Hur skulle du beskriva relationen till leverantörerna i form av flexibilitet? 
• Vart skulle du säga att kunskapen finns inom serviceavdelningen? 

(personen/organisationen/leverantören?) 
• Hur ser kunskapen ut? (form, dokumentation?) 
• Vilken kunskap bär du på som skulle gå förlorad om du skulle lämna företaget idag? 

(hur skulle man kunna förhindra det?) 
• Hur har du fått den kunskapen? 
• Vad händer om kunskapsflödet/ kunskapsspridningen inte går som tänkt? 
• Vad är din roll när det gäller att sprida kunskap mellan kollegor och leverantörer? 

(uppmuntras/belönas det?) 
• Vilken roll skulle du tycka var bra att leverantören hade? (formell/informell, 

personlig) 
• Vem är det som bestämmer vilka produkter som ska tas in och hur påverkas du av det? 

 
Kommunikation 

• Hur ser kommunikationsprocessen ut - från felmeddelande eller begäran om service 
från kunderna till er kontakt med leverantörerna och tillbaka? (typ av info, vem som är 
inblandad, vilken form) 

• Vilken roll har du? 
• Hur ser kommunikationen ut mellan dig och serviceteknikerna respektive 

leverantörerna ut? (språkbarriärer, formalitet osv.) 
 

Kunskapsflöde 
• Vilken slags information och vidareutbildning får du? (om produkter, leverantörer, för 

att sprida kunskap osv.) 
• Är den tillräcklig? 
• I vilken form skulle du vilja få informationen? (Vill ni ha den skriftligen? Muntligt? 

Genom vidareutbildning?) 
 
 
 



48 
 

Feedback 
• Hur fungerar feedback mellan er och leverantörerna? (båda hållen, vad skulle kunna 

stoppa feedback, känner ni att ni bidrar till produktutveckling och förbättringar, 
uppmuntrar till feedback & kunskapsutbyte?) 

• Upplever du att ni uppmuntrar leverantörerna till kunskapsutbyte/feedback? 
• Upplever du att leverantörerna uppmuntrar kunskapsutbyte/feedback? 
• Vilken återkoppling skulle du vilja ha från leverantörerna? 

 
Förtroende i samarbetet 

• Hur ser relationen ut mellan PTSs serviceavdelning och leverantörerna? Har ni 
förtroende för varandra? 

• Finns det några leverantörer som det fungerar bättre med än med andra? (varför, på 
vilket sätt?) 

 
 

 


