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Research questions 

• What impact does cognitive trust elements have on the exchange of information between 
parties in a direct relationship? 

• What impact does affective trust elements have on the exchange of information between 
parties in a direct relationship? 

• What impact does the relationship have on the exchange of information between parties 
in a direct relationship? 

 
Purpose 
This study aims to create an understanding of how affective and cognitive trust elements affect 
the exchange of information in direct relationships. 
 



 
 

Method 
The study applies a qualitative study with a data collection process from the presumption of 
theories. Data were collected through semi-structured interviews. 
 
Conclusion 
• What impact does cognitive trust elements have on the exchange of information between 

parties in a direct relationship? Competence trust puts an emphasis on the access to 
knowledge rather than the possession of it. Competence also lays the groundwork to a 
continuation of the partnership. Contractual trust creates a dialog and exchange, and 
proactive behavior beyond contractual arrangements implicates an investment in the 
partnership.  

• What impact does affective trust elements have on the exchange of information between 
parties in a direct relationship? Affective trust addresses the trust between the contract 
persons and reflects the expectations on the partner’s ability to deliver and how they deliver 
in accordance to previous arrangements than what they deliver. 

• What impact does the relationship have on the exchange of information between parties in a 
direct relationship? The study shows that the respondents preferred the interpersonal contact 
in the relationship. However, the activity dimension had little impact on the resource 
dimension. There was an integration and coordination of the course of action that acted as the 
basis for coordination between the actors. The study also shows that those who have an 
affective relationship with their partner did not put as much emphasis on relationship-
building operations. The relationships that were of a more cognitive character put more 
emphasis on relationship-building operations, in order to deepen the relationship. The 
information that was shared was perceived to be relevant and was adapted to the partner's 
needs. Adaptation regarding the needs of the partner is consistent in more affective 
relationships, while more cognitive relations reflected the reciprocity of the exchange. 
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• Hur påverkar affektiva förtroendeelement informationsutbytet mellan parterna i en direkt 
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Syfte  
Studien ämnar skapa förståelse för hur affektiva och kognitiva förtroendeelement påverkar 
informationsutbytet i direkta relationer inom flygkemikaliebranschen.  
 
 
 



 
 

Metod 
Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod och datainsamlingsprocessen utgick från 
förutsatta teorier. Data samlades in med semistrukturerade intervjuer per telefon.  
 

Slutsats 

• Hur påverkar kognitiva förtroendeelement informationsutbytet mellan parterna i en direkt 

relation? Kompetensförtroendets vikt läggs mer på tillgång till kunskap än innehav av 

det. Kompetens ligger även grund till längre fortsatt samarbete. Kontraktuellt förtroende 

öppnar för dialog och utbyte, och proaktivitet utöver kontraktuella bestämmelser innebär 

en investering i relationen.  

• Hur påverkar affektiva förtroendeelement informationsutbytet mellan parterna i en direkt 

relation? Affektivt förtroende adresserar förtroendet mellan kontaktpersonerna och 

speglar förväntningar på att samarbetspartnern kan leverera, hur de levererar och att det 

levereras än vad de faktiskt levererar. 

• Hur påverkar relationen informationsutbytet mellan parterna i en direkt relation? Studien 

visar att respondenterna föredrog den personliga kontakten i relationen, dock hade 

aktivitetsdimensionen liten påverkan på resursdimensionen. Det fanns en integrering och 

koordinering av tillvägagångssätt som låg till grund för samordningen mellan aktörer. 

Vidare visar studien att de som har en affektiv relation med sin samarbetspartner inte lade 

lika stor vikt vid relationsfrämjande insatser. De relationer som var av en mer kognitiv 

karaktär lade större vikt vid relationsfrämjande insatser för att fördjupa relationen. 

Informationen som delades uppfattades vara relevant och var anpassad efter 

samarbetspartnerns behov. Anpassningen efter behov är genomgående för mer affektiva 

relationer, medan mer kognitiva relationer speglas av ömsesidigheten i utbytet. 
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1 INLEDNING 

 
 

Likt ett äktenskap bygger företagsrelationer bland annat på förtroende. Dock är företagsrelationer 

(B2B-relationer) till skillnad från många äktenskap inte exklusivt mellan två parter. Relationen 

mellan köpare och leverantör inkluderar en relation mellan andra involverade parter (Bengtsson 

& Kock, 1999). Det är en indirekt relation utan direkt kontakt men du som företag påverkas 

fortfarande av deras aktiviteter (Ford et al, 2014).  

 

Svensson (2001) och Ford et al (2010) vill bredda det så kallade dyadiska synsättet i 

företagsrelationer som betyder relation mellan två parter (Anderson et al, 1994), och se på 

relationer som en del av ett nätverk istället för en isolerad relation. I en interaktion mellan flera 

olika företag sker det ett utbyte vars innehåll beror på med vem, hur och var det sker (Ford et al, 

2010). Fortsättningsvis definieras en dyadisk relation som en relation mellan två parter, och 

därför kommer dyadisk relation framöver att kallas för direkta relationer då både dyadiska och 

direkta syftar till en relation mellan två parter.  

 

När samarbetspartners har integrerat kompetenser internt skapas en konkurrensfördel externt. 

Därigenom formas en leveranskedja bestående av två eller fler organisationer mellan vilka det 

finns ett optimalt informations- och resursflöde från källa till slutkund. En optimal leveranskedja 

är uppbyggd av organisationer och aktörer som inte värderar den ena parten högre än den andra 

(Ghosh & Fedorowicz, 2008). Ett företags externa styrka bygger på dess interna styrka gällande 

kärnvärde och vision. För att kunna skapa förtroende externt krävs det att företaget först och 

främst måste vara förtroendeingivande internt och därifrån arbeta utåt mot sina köpare och 

leverantörer (Urde, 2009).   

 

1.1 Bakgrund 
Hur förtroende däremot kan ge en positiv effekt på samarbetspartnerns informationsutbyte är en 

mindre utforskad aspekt av förtroende som ämne. Det som har forskats om ämnet visar bland 
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annat att förtroende i ett företag leder till ett ökat användande av dess tjänster och ökat 

användande av andra tjänster försedda av företaget (Tan et al, 2014).  

 

Två aspekter av förtroende är det kognitiva och affektiva förtroendet inom B2B-relationer. 

Kognitivt förtroende handlar om förtroende för sin samarbetspartners kompetens, integritet och 

goodwill vilka bygger på en rationell grund. Affektivt förtroende är ett förtroende för en annan 

person som byggs på känslor och omsorg och som ligger på en grund av attityd och motivation 

(Dowell et al, 2015).  

 

Informationsutbyte behöver inte ske som en isolerad händelse mellan två parter (Wu et al, 2005). 

Istället kan exempelvis part C agera som mellanhand för informationen mellan part A och B 

även om relationen mellan parterna A och B är direkt. Informationsutbytet definieras av hur 

parternas verksamheter fungerar tillsammans (aktiviteter), vilka personer hos parterna ett utbyte 

sker mellan (aktörer), och vad som delas samt hur det integreras med mellan parterna (resurser). 

Dessa så kallade relationsdimensioner ingår i ARA-modellen (Ford et al, 2014). Fortsättningsvis 

i denna studie kommer relationsdimensionerna att benämnas som enbart dimensioner. 

 

För att förstå förtroendets påverkan på informationsutbytet i praktiken kommer denna studie att 

utgå från företaget Aerochem AB (som hädanefter nämnas som Aerochem), en aktör inom 

flygkemikaliebranschen. Studien kommer även inkludera anställda hos samarbetspartners 

(leverantör och kunder) till Aerochem. 

 

1.2 Problematisering 
Som tidigare nämnt i 1.1 finns det forskning om konsekvenser av bristande förtroende medan 

förtroendets påverkan på informationsutbyte är åsidosatt. Forskning rörande enbart förtroendets 

påverkan på informationsutbyte mellan organisationer är begränsad (Bulent & Cengiz, 2007; 

Brower et al, 2009; Rampersad et al, 2010) medan forskning om förtroendet inom organisationer 

är omfattande (Brower, 2009; Korsgaard et al, 2015; Paliszkiewicz, 2012; Fulmer & Gelfand, 

2012). Informationsutbyte kommer i denna studie att referera till materialflöde, orderflöde, 

orderplacering, social interaktion, skeppningsdokument och fakturor och även samarbetets 

framtidsplaner i enlighet med Tan et als (2014) definition.  
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Vidare har tidigare forskning rört förtroendets påverkan på ett företags supply chain i ett nätverk 

(Capaldo & Giannoccaro, 2015; Handfield & Bechtel, 2002). Tidigare forskning är begränsad 

inom området som rör förtroendets påverkan på relationer inom flygkemikaliebranschen. Baserat 

på de områden tidigare forskning om förtroende och informationsutbyte till viss del har åsidosatt 

ansågs det vara en utgångspunkt för ett bidragande till forskningsområdet. 

 

1.3 Frågeställningar 
• Hur påverkar kognitiva förtroendeelement informationsutbytet mellan parterna i en direkt 

relation? 

• Hur påverkar affektiva förtroendeelement informationsutbytet mellan parterna i en direkt 

relation? 

• Hur påverkar aktörer, aktiviteter och resurser informationsutbytet mellan parterna i en direkt 

relation? 

 

1.4 Syfte 
Denna studie ämnar skapa förståelse för hur affektiva och kognitiva förtroendeelement påverkar 

informationsutbytet i direkta relationer.  
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2 TEORI  
 
     

Nedan förklaras förtroendets aspekter och element som innefattas av begreppet förtroende samt 

informationsutbyte. De kognitiva och affektiva elementen av förtroende förklaras för att 

förtydliga kopplingen mellan dessa och kärnbegreppet förtroende. Följande begrepp och 

fenomen tas upp: förtroende som helhetsbegrepp, elementen kognitivt och affektivt förtroende, 

hur förtroende påverkar informationsutbyte samt ARA-modellen. Teoriavsnittet avslutas med en 

teorikoppling där valet av teorier motiveras. 

 
 

2.1 Tidigare forskning – förtroende och informationsutbyte 
Tidigare forskning inom informationsutbyte baserat på förtroende har lagt stort fokus på 

personliga relationer där direktkontakt mellan samverkande aktörer varit den fokala delen av 

forskningen (Svensson, 2001; Barber, 1996). Forskningen har även främst fokuserat på 

relationen mellan konsument och företag där produkt eller tjänstutbyte inom 

relationsmarknadsföring varit centralt (Grönroos, 2004).  

 

Denna sorts forskning har breddats för en större förståelse för den dynamiska utvecklingen inom 

företagsrelationer, det vill säga hur informationsutbyte påverkar relationen (Abosag & Lee, 

2013; Denize & Young, 2007). Då vikten av förtroendet har undersökts som en medlande faktor 

inom relationer (Levin & Cross, 2004) har kognitiva och affektiva förtroendeelement valts att ses 

som direkt påverkande av förtroende som helhet, och som följd även informationsutbytet inom 

en relation.   
 
 

De positiva effekterna av förtroendet är en fördjupad relation och ökad interaktion (Tan et al, 

2014). Information är en resurs som utbyts på olika sätt genom olika kanaler, både fysiska och 

virtuella. Informationsutbytet behöver dock inte gå genom personerna involverade i den direkta 

relationen. Informationsflödet i ett utbyte kan istället gå genom utanförstående parter som agerar 
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mellanhand. Även om det är en direkt relation måste inte informationsutbytet följa samma väg. 

(Wu et al, 2005) 

 

2.2 Förtroende 

Fig. 1. Egenutformad figure baserad på Dowell et al (2015). 

 

Förtroende i företagskontext definieras som relationen mellan känslor och bedömningar (Young, 

2006) och hur pass stort förtroende företaget har rörande samarbetspartners tillförlitlighet och 

integritet. Förtroende handlar även om tron att samarbetspartnern kommer hålla vad de lovar 

oavsett förmågan att kunna övervaka dem eller inte. Således innebär en investering i en 

samarbetspartner en sårbarhet i och med risken för utnyttjande beteende från en eller flera parter. 

(Ebers & Semrau, 2015)  
 

Graden av förtroende som organisationen känner för sin samarbetspartner påverkar storlek och 

omfattning av investeringen. Ju högre grad av förtroende desto större investering. Förtroende i en 

relation kan även reducera den uppfattade risken av ett utnyttjande beteende och påverka hur 

beslut tas (Ebers & Semrau, 2015). I en företagskontext består förtroende av elementen kognitivt 

förtroende och affektivt förtroende vilka presenteras nedan (Sekhon et al, 2013). 
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Fig 2. Dowell et al, 2015 

 

2.3 Kognitivt förtroende 
Kognitivt förtroende är viljan, utifrån en rationell bedömning, att förlita sig på sin 

samarbetspartner. Den rationella aspekten av kognitivt förtroende grundas i en ömsesidig 

läroprocess mellan företag och samarbetspartner och att det som utlovats levereras, i enlighet 

med fig. 2. (Dowell et al, 2015; Johnson & Grayson, 2005; Sekho et al, 2013).  

 

Det kognitiva förtroendet grundas i samarbetets lönsamhet samt tidigare aktiviteter med 

samarbetspartnern. Det skapar en förutsägbarhet; graden av förtroende går att finna i huruvida 

företaget kan förutsäga samarbetande aktörers beteende i framtida aktiviteter (Johnson & 

Grayson, 2005). Oförutsägbarhet inom en relation innebär ett risktagande. Samtidigt går det inte 

att förutsäga allt i en relation; ett risktagande tas baserat på den försvårade möjligheten att just 

förutsäga framtida handlingar. Förutsägbarheten baseras på den kunskap som går att samla in 

rörande samarbetspartners tidigare handlingar (Dowell et al, 2015; Sekho et al, 2013). Kognitivt 

förtroende delas upp som specificerat enligt fig. 1. Och nedan följer en beskrivning av de olika 

elementen inom kognitivt förtroende.  
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2.3.1 Kompetensförtroende 
Kompetensförtroende kallas även förmågeförtroende och expertisförtroende. 

Kompetensförtroende är den del av kognitivt förtroende som lägger vikt vid att 

samarbetspartnern har tillräckliga kunskaper, kvalifikationer och erfarenhet för att prestera vad 

som utlovats. (Antonucci et al, 2008; Dowell et al, 2015) 

 

2.3.2 Kontraktuellt förtroende 
Kontraktuellt förtroende kallas även integritetsförtroende. Kontraktuellt förtroende baseras på att 

parter inom samarbetet levererar efter vad de har sagt att göra och samtidigt inte utnyttjar 

kortsiktiga möjligheter som kan framträda. Istället ser de till att skapa ett hållbart samarbete över 

längre tid. (Antonucci et al, 2008; Dowell et al, 2015) 

 

2.3.3 Goodwillförtroende 
Goodwillförtroende syftar till att företaget eller samarbetspartnern levererar utöver det som är 

kontraktuellt överenskommet. Goodwillförtroende syftar även till viljan att försöka förebygga 

framtida problem mellan samarbetsparter utan att det finns direkta specifikationer från någon av 

parterna att göra detta. Att försöka förebygga framtida problem och på samma gång anpassa sig 

till eventuella förändringar inom samarbetet minimerar möjligheten till ett utnyttjande beteende 

och det gemensamma samarbetet prioriteras. (Antonucci et al, 2008; Dowell et al, 2015)  

 

2.4 Affektivt förtroende 
Det affektiva förtroendet uppstår genom en emotionell investering som görs i företagsrelationer 

när det kognitiva förtroendet har definierats (Sekho et al, 2013; Johnson & Graysons, 2005). 

Affektivt förtroende utgör på ett emotionellt plan en vilja att förlita sig på andra involverade 

aktörer i relationen. Det är hur båda parter i en direkt relation känner för varandra och de 

ömsesidiga känslor på vilken deras relation bygger på; det emotionella bandet. Det kräver en 

emotionell investering i relationen av båda aktörer. (Dowell et al, 2015; Sekhon et al, 2013) 

  
Affektivt förtroende baseras på det kognitiva förtroendet, i och med att det kognitiva förtroendet 

utgör de mest grundläggande aspekterna av förtroende som förutsägbarhet och pålitlighet 

(Dowell et al, 2015). Om det kognitiva förtroendet sviks skapas en svårighet i att fortsätta den 
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emotionella investeringen i en relation då det affektiva förtroendet baseras på det kognitiva 

(Sekhon et al, 2013).  

 

Det är samspelet mellan känslor och kognitiva bedömningar som utgör affektivt förtroende. De 

affektiva bedömningarna av relationen, uppfattningen om sig själv i relationen och uppfattningen 

av samarbetspartnern påverkar känslorna i relationen och vice versa. Affektivt förtroende 

resulterar i fördelar som transaktionella kostnadsreduceringar, relationskoordinering, utveckling 

och belåtenhet. (Young & Daniel, 2003)  

 

Det affektiva förtroendet kan sedan delas upp i två aspekter: relationellt och intuitivt enligt fig. 1.  

2.4.1 Relationellt förtroende 
Den relationella aspekten utgörs av förhoppningen och tron på att samarbetspartnern kommer 

agera som utlovat på ett pålitligt sätt, det vill säga att samarbetspartnern kommer agera som du 

skulle agerat och att andra kommer att behandla dig som du behandlar dem. Detta är en icke-

rationell metod för bedömning av pålitlighet, baserat på en tro på ömsesidighet och inte på 

kunskap eller en faktisk bedömning av tidigare beteenden. (Dowell et al, 2015) 

2.4.2 Intuitivt förtroende 
Den andra aspekten av affektivt förtroende, det intuitiva, är subjektiva bedömningar baserade på 

känslor rörande den andra aktörens karaktär. Till exempel kan en organisation välja huruvida de 

litar på en samarbetspartner utan att detta grundar sig i någon form av fakta, vilket gör det till ett 

affektivt val baserat på affektivt förtroende. (Dowell et al, 2015) 

 

2.5 Informationsutbyte 
Informationsutbytet definieras av hur parternas verksamheter fungerar tillsammans (aktiviteter), 

vilka personer hos parterna ett utbyte sker mellan (aktörer), och vad som delas samt hur det 

integreras med mellan parterna (resurser). Informationsutbyte definieras vidare som en öppen 

dialog som gynnar båda parter och kommunikation är den underliggande faktorn som gör 

informationsutbyte möjligt (Cannon & Perreault, 1999). Informationsutbytet påverkar relationen 

mellan aktörer, samordning av resurser och vilka aktiviteter som utförs med dess 

samarbetspartner (ibid).   
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Informationsutbyte i en relation är inte en enskild händelse då aktörer inom ett nätverk simultant 

även interagerar med flera direkta utbyten och aktörer. På det sättet bildar informationsutbytet 

ringar på vattnet som påverkar övriga aktörer i ett nätverk. Det vill säga, aktörer utanför en direkt 

relation i ett nätverk blir tvungna att anpassa sina informationsutbyten efter varandra. Detta 

inkluderar verksamheten, fördelning av resurser och relationen till andra organisationer. Att de 

direkta informationsutbytena är kopplade till varandra ger företagslandskapet den karaktär som 

tolkas som ett nätverk. (Ford et al, 2014) 

  
Det här betyder att ett informationsutbyte är ett medel genom vilket företag relaterar och 

kombinerar sin verksamhet och resurser till varandra. Informationsutbyte består av samspelet 

mellan resurser, aktiviteter och aktörer. Detta betyder att ingen självständig aktör i nätverket är, 

eller kan någonsin vara, i kontroll av vad informationsutbytet resulterar i. (Ford et al, 2014). 

 

Den typiska situationen är istället en konstant problemlösning där fler än två parter är 

involverade. Varje aktör tar del av nätverket för att ta hantera individuella problem. Varje direkt 

informationsutbyte påverkas i olika utsträckning av övriga direkta informationsutbyten som sker 

inom nätverket. Detta härleder till följande konceptualisering av utbyte: en process mellan 

aktörer genom vilken verksamheten tar sin form, ändras och omvandlas. (Ford et al, 2014) 

 

2.6 Förtroende och informationsutbyte 
För att förtroende ska kunna byggas upp och utvecklas krävs informationsutbyte mellan de 

involverade parterna då förtroende och informationsutbyte är två begrepp som bygger på 

varandra (Denize & Young, 2007). Informationsutbyte kommer i denna studie att hänvisa till 

materialflöde, orderflöde, orderplacering, social interaktion, skeppningsdokument och fakturor 

och även samarbetets framtidsplaner i enlighet med Tan et al (2014) definition.  

 

Interaktionen mellan informationsutbyte och förtroende bygger på att involverade parter har en 

vilja att dela information med varandra. Informationsutbyte och förtroende mellan 

samarbetspartnerna uppstår genom interaktion och startar med att en av parterna delar 

information. (Biggemann, 2012) Därmed börjar förtroende att ta form. Detta i sin tur leder till en 
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plikt hos mottagande part att besvara och delge information för att förtroendet ska kunna skapas 

på en gemensam grund. Förtroende skapar i detta avseende informationsutbyte och på samma 

sätt skapar informationsutbyte förtroende. (Biggemann, 2012; Denize & Young, 2007) Att ett 

informationsutbyte sker behöver dock inte leda till att ett förtroende skapas utan informationen 

måste även vara relevant för mottagaren (Biggemann, 2012).  
 

Fig. 3 Egenutformad figur baserad på Biggemann (2012). 

 

2.6.1 ARA-modellen 
ARA-modellen beskriver hur interaktioner och innehållet (vad som delas) i interaktionerna 

mellan företag eller organisationer sker utifrån tre relationsdimensioner: aktörsdimensionen, 

aktivitetsdimensionen och resursdimensionen. (Ford et al, 2014).  

 

● Aktivitetsdimensionen (Hur det utförs):  

Denna dimension avser integrationen och samordningen av verksamheten och aktiviteter. 

Med andra ord syftar denna dimension på aktiviteter som kan utvecklas mellan aktörerna 

och leder till effektivisering; aktivitetsdimensionen ligger som grund för integration och 

koordination av resurser som utvecklas mellan olika aktörer. Med resurser i detta 

avseende menas logistik, produktion, administration, leverans och informationsutbyte. 

(Ford et al, 2014) 

● Aktörsdimensionen (Vem det utförs med): 

Denna dimension är vital för kunskapsutbytet företagen emellan. Aktörsdimensionen 

syftar på interaktionen mellan anställda hos företagen och på hur de ser på varandra, 
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känner för varandra och vad de vet om varandra. Personliga kontakter och relationer leder 

till social integrering med bland annat delad förståelse för begränsningar och möjligheter 

med relationen som resultat. Beroende på styrkan i interaktionen har det en påverkan på 

aktörernas uppfattning av interaktionens möjligheter och riktning (Ford et al, 2014). 

Interaktioner kan ske mellan involverade aktörer för att lösa enkla problem eller frågor 

som kräver involvering av fler parter från olika avdelningar inom organisationerna på 

grund av dess komplexitet. Vid enklare problem sker processerna eller interaktionerna på 

rutin och är standardiserade. (Håkansson & Waluszewski, 2013)  

● Resursdimensionen (Vad som delas):  

Resursdimensionen skapas allt eftersom två aktörer i en relation slår samman och 

ömsesidigt anpassar sina resurser efter varandra över tid. Dimensionen avser hur 

aktörernas resurser kan anpassas med varandra och bli ömsesidigt bundna i och med 

utvecklandet av utbytet. Ömsesidig delning mellan samarbetspartners kan involvera 

materiella resurser så som finansiella medel och utrustning, men kan också involvera 

immateriella resurser som kunskap. Resursdelning möjliggör en mer effektiv användning 

av aktörernas resurser än om de skulle bruka dem var för sig. (Ford et al, 2014) 

 

Mellan ovan nämnda dimensioner kan det finnas länkar som gör att de är beroende av varandra, 

men dessa dimensioner av informationsutbyte kan även vara fristående från varandra. (Ibid) 

 

2.7 Teorikoppling 
Förtroende, förtroendeelementen, kognitivt och affektivt förtroende samt informationsutbyte 

ligger till grund för operationaliseringen och analys av empirin. Sambandet mellan 

informationsutbyte och förtroende är av betydelse för att kunna undersöka förtroendets påverkan 

på informationsutbytet och bidra till den kunskap som finns inom ämnet idag men som 

fortfarande är begränsad. 

 

Redogörelsen för affektivt och kognitivt förtroende och dess delar är av vikt för djupare 

förståelse för hur förtroende påverkar informationsutbytet. Kognitivt och affektivt förtroende är 

två element som fått stöd i forskning genom åren rörande förtroende och kunskap och en 

bakgrund finns därför tillgänglig för fortsatt forskning inom ämnet. Därför utgjorde detta en 
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teoretisk grund för denna studie. Det tillåter en mer detaljerad analys av empirin för en djupare 

förståelse av ämnet.  

 

Utifrån definitionen av informationsutbyte (materialflöden, orderflöde, orderplacering, sociala 

interaktioner, skeppningsdokument, fakturor, samarbetets framtidsplaner) görs följande 

koppling:  

● Aktivitetsdimensionen, hur det utförs: fakturor, skeppningsdokument, orderplacering, 

orderflöde, samarbetets framtidsplaner. 

● Aktörsdimensionen, vem det med utförs med: sociala interaktioner. 

● Resursdimensioner, vad som delas: materialflöde 

 

ARA-modellen har valts för att genom en analys av dimensioner i Aerochems relationer utröna 

vilket sorts förtroende som är av störst vikt för informationsutbyte. På så sätt går det att särskilja 

hur förtroende i en direkt relation påverkar informationsutbytet. 
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3 METOD 
 
 

Nedan följer redogörelsen för val av studiemetod, insamlingsmetod för empirin, 

operationalisering, och analysmetod.  

 
 

3.1 Forskningsdesign  
Denzin och Lincoln (2000) och Lincoln och Guba (1987) menar att alla lever och ser allt på sitt 

eget sätt. Med detta som bakgrund syftar denna studie till att undersöka och analysera det 

förhållande förtroende har till informationsutbytet för direkta relationer mellan företag, med 

flygkemikaliebranschen som utgångspunkt. Med en sedan tidigare satt teoretisk referensram som 

ligger till grund för datainsamling, framtida analys och resultat av studien menar Bryman och 

Bell (2013) att detta tillvägagångssätt är utav deduktiv karaktär och således även denna studie. 
 
 

3.2 Studiens til lvägagångssätt 
För att skapa förståelse i hur förtroende påverkar informationsutbyte i en direkt relation har 

studien valts att utföras på ett företag, Aerochem, som referenspunkt inom 

flygkemikaliebranschen. Med Aerochem som referenspunkt avser denna studie att undersöka den 

direkta relationen som finns mellan företaget och samarbetspartners. Begränsningen av studien 

till Aerochem grundas i att förstå det specifika fallets natur (Bryman & Bell, 2013). 

Informationsutbyte i flygkemikaliebranschen ämnas studeras utifrån förståelsen av 

informationsutbytet mellan Aerochem och dess aktörer. 

 

I studien har alla respondenterna intervjuats utifrån samma frågor. Dessa finns redovisade i 

operationaliseringen i avsnitt 3.6. Respondenterna kommer hädanefter hänvisas som R1, R2, R3, 

R4 och så vidare. Insamling av empirin som ligger till grund för denna studie har skett genom 

intervjuer med utvalda respondenter vilket redogörs för i 3.5.4. Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer ämnar tillhandahålla och utforska respondenternas upplevelser och passar väl i 
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situationer där respondenternas upplevelser är i fokus (Granot & Greene, 2015). Vidare 

möjliggör kvalitativa intervjuer en flexibilitet när det kommer till följdfrågor och adderande 

frågor i ämnet som kan uppkomma utanför intervjuformatets ram. (Bryman & Bell, 2013).  

 

Forskningsdesignen som används i denna studie är till för att utröna hur förtroendet påverkar 

informationsutbyte i den direkta relationen. Intervjuerna spelades in för att kunna sammanställas 

och analyseras utifrån valda teorier i kapitel 2. 

 

3.2.1 Intervjudesign 
Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjuguide följts, med specifika och centrala teman 

som tas upp men de kan besvaras fritt. Intervjuaren har en mall att hålla sig till och därigenom 

möjlighet att guida intervjun för att se till att intervjun fortfarande besvarar frågeställning och 

syftet med studien, men tillåter respondenterna stor frihet vid utformning av svaren. 

Intervjuguiden ger ett mer naturligt flöde i intervjun då frågorna i intervjuguiden inte 

nödvändigtvis behöver komma i specificerad ordning utan kan vävas in på ett passande sätt 

beroende på hur intervjun tar form. (Bryman & Bell, 2013) Alla intervjuer utförs enligt samma 

metod det vill säga semistrukturerad intervjuguide. Baserat på ovanstående har semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer valts att genomföras.   
 

  

3.3 Val av metod 
Studien syftar till att undersöka hur förtroende påverkar informationsutbyte i direkta relationer. 

Denzin och Lincoln (2000) påvisar att kvalitativ forskning ämnar att djupgående studera ett 

fenomen i dess faktiska natur. Därför har förtroende i förhållande till informationsutbyte valts att 

studeras med en kvalitativ metod. På samma sätt har Bryman och Bell (2013) ytterligare 

specificerat kvalitativ forskning som mer djupgående i förhållande till kvantitativ forskning.  

Tidigare forskning inom informationsutbyte baserat på förtroendeelement har studerat relationen 

mellan konsument och företag, framförallt med fokus på produkt eller tjänstutbyte inom 

relationsmarknadsföring (Grönroos, 2004). Det finns mindre forskning om hur förtroende 

påverkar informationsutbytet mellan B2B-aktörer, mer specifikt flygkemikaliebranschen. Att 

utforska ett fenomen som redan studerats fyller mindre funktion, vilket poängteras ytterligare av 
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Lincoln och Guba (1987) som hävdar att om det fenomenet placerat i en specifik situation ska 

undersökas redan är utforskat fyller det ingen anledning att vidare klarlägga fenomenet.  

 

För att kunna analysera verkligheten kring problemet behövs det utformas en teoretisk bakgrund 

som sedan testas i fenomenets natur (Lincoln & Guba, 1987). Detta går i linje med de teoretiska 

begreppen kognitivt förtroende och affektivt förtroende samt ARA-modellen, som valts ut för 

denna studie och hur de påverkar informationsutbytet inom direkta relationer inom 

flygkemikaliebranschen.  

 

3.4 Reflexivitet 
Trovärdighet inom kvalitativ forskning är en väl diskuterad och analyserad fråga med flera olika 

skolor för att särskilja trovärdighet inom kvalitativ respektive kvantitativ forskning (Lincoln & 

Guba, 1987; Bryman & Bell, 2013). I litteraturen återkommer variablerna transparens, 

sammanhang och reflexivitet för att påvisa trovärdighet inom kvalitativ forskning. Med 

transparens och sammanhang menas att ett tydligt specificerat tillvägagångssätt för insamling av 

empiri och analys av data måste finnas. Det måste även finnas tydligt formulerade argument för 

den valda metoden. Reflexivitet betyder i detta avseende att ett kritiskt synsätt måste tas gentemot 

den valda metoden. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Tillvägagångssättet vid insamling av empiri måste ifrågasättas och en medvetenhet om 

personliga värderingar, snedheter och andra påverkande faktorer bör adresseras för att återspegla 

respondenternas faktiska svar (Ibid). För att kunna verifiera att frågorna i intervjuerna är 

förstådda på sättet som intervjuaren menat har tre testintervjuer utförts med respondenter utanför 

studien. Detta betyder att dessa testintervjuer ej är inkluderade i studien, utan ämnades enbart att 

utvärdera förståelsen av frågorna. För att ytterligare stärka trovärdighet har de faktiska 

respondenterna i studiens svar spelats in och de transkriberade svaren skickats tillbaka till 

respondenterna, vilket gjorts för att säkerställa att svaren är tolkade på det sätt respondenterna 

menade.  
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3.5 Litteratursökning 
Litteratursökningen innefattar förtydliganden av definitioner, sekundärdata om specifika företag, 

vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur i form av böcker rörande ämnet förtroende och 

informationsutbyte. Inom ämnet förtroende har dels förtroende i sin helhet berörts, likväl som 

olika typer och aspekter av förtroende samt hur de påverkar förtroendet i sin helhet.  
 

Inom ämnet informationsutbyte har både informationsutbyte som ett helhetskoncept berörts, 

likväl som kopplingen mellan informationsutbyte och förtroende. Litteratursökningen ligger till 

grund för den teoretiska referensram i kapitel 2 Teori och har möjliggjort en insikt i ämnet samt 

motiverat varför just detta område behöver ytterligare forskning. 

 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur har databaserna “Google Scholar” och 

“Discovery” via Mälardalens högskolas bibliotek används. De sökord som använts är följande: 

Trust, Cognitive trust, Affective trust, Cognitive and affective trust, Information sharing, Trust 

and information sharing, Business relationships, B2B relationships, Trust in business 

relationships, Affective and cognitive trust in business relationships, Dyadic relationship, 

Affective trust in relationships, Cognitive trust in relationships, Commitment, Trust and 

commitment, Commitment in business relationships, Trust and commitment in business 

relationships, Network, Business network, Trust in business network, Affective trust in business 

network, Cognitive trust in business network, Niche, Niche market, Qualitative interview, 

Qualitiative interview advantages, Uncovering the corporate brand’s core values, Information 

exchange. 

 

3.6 Primärdata 
Primärdata har samlats in via semistrukturerade intervjuer och analyserats baserat på de 

teoretiska begrepp som specificerats i kapitel 2. Val av respondenter (se 3.6.1) är en vital punkt 

för insamlingen av data (Bryman & Bell, 2013) och hur respondenterna har förmåga att svara på 

intervjufrågorna speglar även trovärdigheten och värdet i primärdatan. 
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Då studien syftar till att utforska ett mindre utforskat område skapas en svårighet i att 

generalisera studien (Lincoln och Guba, 1987). Den försvårade möjligheten att generalisera 

utförd studie gör att transparens, samband och reflexivitet betonas för att styrka primärdatans 

trovärdighet. På samma sätt behöver den metod som använts för framställande av primärdata var 

mycket väl beskriven och operationaliseringen måste tydligt återkoppla till valda teoretiska 

begrepp.  

 

3.6.1 Val av respondenter 
Valet av Aerochem som fokalt företag motiveras genom att de har varit aktörer på en marknad i 

över 20 år och har haft relationer som varierat i både längd och omfång. Vidare möjliggjorde 

valet av företag tillgång till djupgående information, både från Aerochem likväl som från deras 

samarbetspartners.  
 

Respondenterna valdes utifrån ett snöbollsurval med Aerochem som fokal punkt. Likt en snöboll 

som blir större när den kommer i rullning har den initiala kontaktpersonen i Aerochem och tillika 

respondent i studien (Bryman & Bell, 2013), R8, lett till ytterligare antal deltagare i studien. 

Initial kontakt togs med Aerochem som sedan hänvisade oss till de respondenter som de faktiskt 

var i kontakt med och som de anser vara relevanta för att utföra en studie av nämnt fenomen 

(Bryman & Bell, 2013).  
 

R1, R7 och R8 som i detta fall är fokala personer i form av grundare av Aerochem har varit de 

som hänvisat oss vidare till relevanta respondenter för denna studie. Vidare utfördes även en 

initial intervju med R8 vid första kontakt för att utröna företagets verksamhet. Även om R8 var 

den första att intervjuas i och med förintervjun, har respondenterna blivit namngivna utifrån den 

ordning de deltog i studien, därav benämningen R8 och inte R1. 
 

Snöbollsurvalet fungerar i detta avseende som en validerande faktor på vilka som faktiskt har 

kontakt med flygkemikaliebranschen, Aerochem. De respondenter som adresserats är baserade 

på rekommendationer och direktkontakt via R8 som gjorde att kontakt skapades med de aktörer 

inom nätverket som det funnits etablerade relationer med av varierande längd från 6 månader till 

21 år (R8, personlig kommunikation, 23 mars 2015). Denna spridning av relationernas åldrar ses 
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som en bidragande faktor till att bidra med större förståelse för hur relationer mellan 

samarbetspartner ser ut.  

 

Då det fanns ett krav hos respondenterna att vara anonyma i undersökningen hänvisas 

respondenterna till som R1-R10. R8 var den enda som kunde bli namngiven och refererade till 

angående vilket företag denna respondent representerade. Att referera till respondenterna på detta 

sätt påverkar inte studien negativt då det är den direkta relationen mellan olika aktörer som 

undersökts och inte specifika aktörers förhållande mellan varandra. Respondenterna är som 

följer: 

 

Respondent Författning Intervjudatum 

T1 Driftansvarig (Aerochem) 25 april 2015 

T2 Produktionsmedarbetare (Aerochem) 26 april 2015 

T3 Säljkonsult (Aerochem) 26 april 2015 

R1 Ekonomi- och administrationsansvarig 
(Aerochem) 

27 april 2015 

R2 Driftansvarig (Kund) 27 april 2015 

R3 Försäljningschef (Kund) 27 april 2015 

R4 Inköpsansvarig (Leverantör) 28 april 2015 

R5 Driftansvarig (Kund) 28 april 2015 

R6 Inköp- och driftansvarig (Kund) 29 april 2015 

R7 Logistikansvarig (Aerochem) 29 april 2015 

R8 Inköp- och försäljningsansvarig 
(Aerochem) 

23 mars 2015, 29 april 2015 

R9 Stationschef (Kund) 30 april 2015 

R10 Inköpsansvarig (Kund) 30 april 2015 

Tabell A. Egenutformad. 
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3.6.2 Intervjuer 
Studien innefattar totalt 14 intervjuer enligt Tabell A ovan. En av dessa är en initial intervju med 

R8, tre stycken är testintervjuer med T1, T2 och T3. De resterande tio med R1-R10 är de 

intervjuer som utgör själva undersökningen. Efter testintervjuerna skrevs frågorna rörande ARA-

modellens tre dimensioner om med mindre fokus på specifika teoretiska termer som 

“koordination”, “integration”, social integration” och ömsesidigt utbyte ” då testrespondenterna 

hade svårt att förstå vad frågorna var ämnade att undersöka. 

 

Telefonintervjuer för 13 av de 14 intervjuerna genomfördes baserat på att det tar mindre tid i 

anspråk hos respondenterna som slipper vara frånvarande från sitt arbete under längre tid. Vid 

personliga intervjuer kan även respondenterna påverkas av intervjuaren och förställa sina svar 

beroende på vad de tror att intervjuaren vill höra baserat på intervjuarens kön, klass, ålder, etnisk 

bakgrund etc. (Bryman & Bell, 2013) Detta gjordes för att underlätta processen för både 

intervjua intervjuarna och respondenterna.  

 
3.7 Operationalisering  
Nedan följer frågorna utformade för studien tillsammans med teorikoppling. Frågorna har 

kategoriserats enligt följande kategorier: introducerande frågor, kognitivt förtroende, affektivt 

förtroende och informationsutbyte. Alla frågekategorier utom de introducerande frågorna har en 

kontrollfråga var.  

3.7.1 Introducerande frågor 

Teorikoppling: ingen. 

1. Titel? 

2. Hur länge har du/ni haft en relation med din samarbetspartner? 

Fråga ett och två syftar inte till en teoretisk koppling utan snarare som en enklare 

introduktion av respondenten och dess förhållande. När samarbetspartnern nämns är det inte 

en specifik samarbetspartner utan att respondenterna ska dra från sin erfarenhet med sina 

samarbetspartners. 

Tabell 1. Egenutformad. 
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3.7.2 Kognitivt förtroende 

Teorikoppling: 2.3 med underrubriker samt 2.6 

1. Hur ser du på den kunskap din samarbetspartner har rörande produkten?   

2. Hur upplever du kompetensnivån hos din samarbetspartner? 

3. Hur upplever du produktens förmåga att leverera det som utlovats? 

- Hur tror du att detta påverkar informationsutbytets innehåll? 

4. Hur upplever du din samarbetspartners förmåga att leva upp till kontraktuella 

överenskommelser?  

5. Hur upplever du att kontraktuella förbindelser påverkar relationen? 

6. Hur anser du att kontrakt påverkar möjligheter för ett samarbete?  

7. Upplever du en risk för att bli utnyttjad av din samarbetspartner? Om Ja/Nej Varför? 

- Om ja hur påverkar den potentiellt upplevda risken informationsinnehållet av det 

som delas? 

- Om Nej varför inte?  

8. Hur upplever du förväntningarna på dig att uppfylla kontraktuella förbindelser?  

9. Sker det informationsutbyten utöver det som är kontraktuellt bundet? Om ja; hur? Om 

nej; varför inte? 

10. Hur ser du på din samarbetspartners goodwill gällande kontraktuella 

överenskommelser?  

11. Hur uppfattar du din samarbetspartners arbete för förebyggande av potentiella problem? 

Dessa frågor ställdes för att utröna hur kognitiva förtroendeelement påverkar 

informationsutbytet i en direkt relation. Det kognitiva förtroendet har delats upp i följande 

förtroendeelement för att skapa förståelse för aspektens djupgående dimensioner: 

Kompetens, integritet och goodwill.  

Fråga 1-3 ämnar utröna hur respondenten bedömer kompetensförtroendets påverkan på 

informationsutbytet i relationen. Fråga 1-3 ämnar även fånga upp hur pass troligt det är att 

det som utlovats av samarbetande partner levereras –baserat på de förutsatta kvalitetskrav 

som specificerats- och därigenom koppla till kompetensförtroende och se hur detta sorts 

förtroende påverkar informationsutbytet.  

Fråga 4-8 avser att undersöka hur kontraktuella förbindelser påverkar samarbetspartners 
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informationsutbyte. Vidare undersöker frågorna huruvida energi, tid och resurser är 

ömsesidiga i relationen. Fråga 4 till 9 ämnar även till att se huruvida det finns ett motiv 

rörande att utnyttja en partner i samarbetet eller om det kontraktuella förtroendet finns i 

syfte att bygga vidare på relationen och informationsutbytet. 
 

Fråga 9-11 ämnar ta reda på hur goodwill hos samarbetspartnern uppfattas utifrån de 

kontraktuella förbindelser företagen emellan och dess påverkan på informationsutbytet. 

Frågorna specificerar även om det finns en vilja att gå förbi vad som är kontraktuellt 

bestämt för att förstärka förtroende och relationen vilket i sin tur visar på till 

goodwillförtroende. Dessa frågor ämnar skapa en enhetlig bild av de kognitiva 

förtroendeelementens påverkan på informationsutbytet, vilket resulterar i att de 

framträdande aspekterna av kognitiva förtroendeelement kan ställas mot de affektiva.  

Kontrollfråga: Fråga 10 är kontrollfråga för fråga 9 för att utröna respondentens 

trovärdighet, att de svarar konsekvent samt täcka upp det fråga 9 inte lyckas fånga upp 

gällande de element som adresseras. 

Tabell 2. Egenutformad. 

 

 3.7.3 Affektivt förtroende 

Teorikoppling: 2.4 med underrubriker samt 2.6 

1. Vad förväntar ni er av relationen till er samarbetspartner? 

2. Hur lever de upp till förväntningarna?  

3. Hur tror du att de förväntningar du har på er samarbetspartner påverkar 

informationsutbytet ni har? 

4. Hur ofta är du i kontakt med din samarbetspartner?  

a. Sker kontakten bara då det verkligen behövs?  

5. Hur uppfattar du att frekvensen av kontakt påverkar informationsutbytets innehåll?  

6. Vad för sorts förarbete gjordes innan första kontakten med samarbetspartnern?  

7.  Hur viktiga anser du att kontaktpersonerna är hos samarbetspartnern för er relationen? 

8. Hur upplever du din kontaktpersons karaktär hos er samarbetspartner?  
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9. Hur upplever du att kontaktpersonerna påverkar samarbetsrelationen? 

10. Uppfattar du att ditt företag och samarbetspartnern delar värdering? På vilket sätt? 

11. Hur anser du att delade, eller avsaknad av, värdering påverkar relationen och 

informationsinnehållet? 

Dessa frågor ställdes för att få en förståelse för hur affektiva förtroendeelement påverkar 

informationsutbytet i en direkt relation. Affektivt förtroende har delats upp i följande element 

för att skapa en förståelse för aspektens djupgående dimensioner: Relationellt och intuitivt.  

Fråga 1-6 berör de relationella aspekterna av affektivt förtroende. Dessa frågor ställs för att 

ta reda på hur och om affektiva handlingar anses påverka förtroendet i relationen och 

därigenom informationsutbytet parterna emellan. Dessa frågor ser även till den subjektiva 

aspekten av relationellt förtroende då de ämnar utröna hur respondenternas förväntningar 

besvaras beroende på hur samarbetspartnern levererar, relationellt förtroende.  

Fråga 7-11 berör de intuitiva aspekterna av affektivt förtroende. Dessa frågor ställdes för att 

utröna den upplevda karaktären utifrån samarbetspartnerns subjektiva bedömning samt hur 

den upplevda karaktären påverkar informationsutbytet i relationen. Genom att ta reda på hur 

respondenten ställer sig till förväntningar, frekvens och kvalitet i kontakten samt 

samarbetspartnerns karaktär kan de affektiva förtroendeelementens påverkan på 

informationsdelningen utrönas. De framträdande aspekterna av affektiva kontra kognitiva 

förtroendeelement kan därefter ställas mot varandra.  

Kontrollfråga: Fråga 9 är kontrollfråga för fråga 7 för att utröna respondentens 

trovärdighet, att de svarar konsekvent samt täcka upp det fråga 7 inte lyckas fånga upp 

gällande de element som adresseras. 

Tabell 3. Egenutformad. 

 

3.7.4 Informationsutbyte 

Teorikoppling: 2.5 och 2.6 med underrubrik. 

1. Med vilka kommunikationsmedel delar ni information med er samarbetspartner? 

2. Hur föredrar ni att kommunicera med er samarbetspartner?  

3. Hur delar ni fakturering, orderläggning och övriga dokument med er samarbetspartner? 
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4. Hur sker planering inför framtida samarbeten med er samarbetspartner? Varför?  

5. Hur anser du att kontaktpersonen hos er samarbetspartner påverkar innehållet i 

informationsutbytet? 

6. Hur arbetar ni för att öka samspelet mellan era kontaktpersoner?  

7. Hur löser ni enkla problem mellan ditt företag och er samarbetspartner?  

8. Hur löser ni komplexa problem mellan ditt företag och er samarbetspartner? 

9. Hur upplever du informationsinnehållet du får av din samarbetspartner? 

10. Hur upplever du informationsinnehållets betydelse för dig?  

11. Hur upplever du den information du ger avspeglar den information du får? 

12. Upplever du ett utbyte av kunskap mellan dig och din samarbetspartner?  

- Om ja: Vad för typ av kunskap? 

- Om nej: Varför tror du att det ej finns? 

Fråga 1-4 ställdes för att ta reda på integrationen och samordningen av verksamheten och 

aktiviteter, det vill säga hur det utförs, Aktivitetsdimensionen. 

Fråga 4-8 ställdes för att ta reda på interaktionen mellan anställda hos företagen och hur de 

ser på, känner för och vet om varandra, det vill säga vem det utförs med, Aktörsdimensionen. 

Fråga 9-11 avses svara på hur aktörernas resurser kan adapteras med varandra och bli 

ömsesidigt bundna till varandra i och med utvecklandet av utbytet, det vill säga vad som delas. 

Dessa frågor ställdes utifrån ARA-modellens tre dimensioner; aktivitet, aktör och resurs. De 

möjliggör en koppling mellan affektiva och kognitiva förtroendeelement till 

informationsdelning för att se hur de påverkar informationsdelningen. 

Kontrollfråga: Fråga 8 är kontrollfråga för fråga 6 för att utröna respondentens trovärdighet 

och  att de svarar konsekvent samt täcka upp det fråga 6 inte lyckas fånga upp gällande de 

element som adresseras. 

Tabell 4. Egenutformad. 
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3.8 Analysmetod 
Kategoriseringarna av insamlad data sker utifrån de förtroendeaspekter som specificeras i 

operationaliseringen, se 3.7. Kategoriseringsvariabler används som ett verktyg för bedömning av 

respondenternas relationers karaktärer som mer affektiva alternativt kognitiva (Connaway & 

Powell, 2010). Dessa variabler har bestämts utifrån de valda teorierna i kapitel 2 Teori och 

förklaras närmare i 3.7.1 Kategoriseringsvariabler nedan. En analys kring relationens påverkan 

på informationsinnehållet görs utifrån ARA-modellens dimensioner (se fig. 4 nedan). 

Dimensionerna inom ARA-modellen överlappar varandra och kan vara beroende av varandra 

enligt 2.5.1 men ur analytiskt syfte ses dessa som separat dimensioner i denna studie.  

 

Fig 4. Analysmetod - Egenutformad 

Den insamlade empirin kategoriserades 

antingen som affektivt eller kognitivt 

förtroende utifrån förvalda variabler 

med teorin som ram. Kategoriseringen 

av varje intervju gjordes alltid av två 

kodare. Den tredje kodaren agerade 

som majoritetsskapare endast i de fall 

de två huvudkodarnas värden för 

kognitivt respektive affektivt var lika. 

Annars skedde alltså kategoriseringen 

endast av två kodare. Därefter 

analyserades relationens karaktär mot 

informationsutbytets dimensioner i 

ARA-modellen och därigenom drogs 

slutsatser. 
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3.8.1 Kategoriseringsvariabler 
Kategoriseringsvariablerna har valts utifrån teorin i kapitel 2 Teori. För denna studie utgick 

kategoriseringsvariablerna från förtroendeelementen affektivt och kognitivt förtroende. 

Kategoriseringsvariablerna inom samma kategori kan vara ord, meningar eller paragrafer som 

delar en central betydelse för kognitivt och affektivt förtroende och deras olika aspekter 

(Connaway & Powell, 2010).  

 

När intervjuerna genomförts analyserades och kategoriserades svaren utifrån utvalda 

kategoriseringsvariablerna i tabellen nedan. Efter utförd intervju lyssnade kodare 1 och 2 på 

intervjun igen och tilldelade varje respondent mellan ett till tio kategoriseringsvariabler per 

förtroendeelement. Det gav varje respondent ett värde mellan 0,1 och 1,0 per förtroendeelement 

beroende på hur många av kategoriseringsvariablerna som respondentens svar adresserade.  
 

Exempel: om endast en kategoriseringsvariabel inom affektiv förtroende adresserades av 

respondenten blev värdet för affektivt förtroende således 0,1. Om 7 kategoriseringsvariabler 

adresserades gavs ett värde av 0,7. De värden som tilldelades ställdes sedan mot varandra för att 

urskilja vilket av förtroendeelementen som hade högst värde. Därefter definierades relation som 

affektiv eller kognitiv beroende på vilket värde som var högst. Kategoriseringen av relationen 

som antingen affektiv eller kognitiv möjliggör att distinktioner på hur dessa sorters förtroende 

påverkar informationsutbytet.   
 

Kategoriseringsvariablerna ska endast kunna placeras i antingen kategorin för affektivt eller 

kognitivt förtroende. Vad det betyder är att variablerna inte ska kunna uppfattas som mångtydiga 

samt vara väldefinierad (Connaway & Powell, 2010). Utifrån litteraturstudien som gjorts och den 

insamlade teoridelen valdes centrala aspekter som karaktäriserade de valda förtroendeelementen: 
 

 

Kognitiva variabler Affektiva variabler 

1. Få risktagande aktiviteter 

2. Uppmärksammar utnyttjande beteende 

3. Det som utlovas levereras (förväntningar) 

1. Emotionell investering i relation 

2. Vilja att förlita sig på andra parten utan 

förkunskap 
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4. Samarbetets ekonomiska lönsamhet 

5. Har tidigare erfarenheter av/om varandra 

6. Förutsägbarhet av framtida handlingar 

7. Förtroende för kompetens 

8. Positivt med kontraktuell bindning 

9. Levererar utöver det som är kontraktuellt 

överenskommet 

10. Förebygger problem 
 

3. Medvetenhet om sig själv i relationen 

4. Medvetenhet om andra i relationen 

5. Medvetenhet om samspel mellan 

kontaktpersonernas känslor 

6. Förhoppning som inte härleds till tidigare 

transaktioner, upplevelser eller 

prestationer 

7. Fokus på relationsbyggande 

8. Uppfattning om kontaktpersonens karaktär 

9. Vikten av kontaktpersonen inom 

relationen. 

10. Delade värderingar 

Tabell 5. Egenutformad. 

 

  



 
 

29 

4 EMPIRI 
 
 

Nedan följer den sammanställda empirin som baseras på initiala intervjun med R8, och de 10 

kvalitativa intervjuer gjorda med respondenter R1 till R10 som har utförts med Aerochem och 

deras samarbetspartners. När samarbetspartnern nämns är det inte en specifik samarbetspartner 

utan att respondenterna ska dra från sin erfarenhet med sina samarbetspartners. 

 
 

4.1 Företagsbeskrivning Aerochem 
Aerochem startade år 1996 med affärsidén att leverera de miljömässigt bästa 

avisningsprodukterna för flygplan och kringtjänster till kunder i Skandinavien. Avisningsvätska 

används för att ta bort is och snö på flygplanskroppen och vingarna då detta påverkar flygplanens 

flygförmåga. De kringtjänster Aerochem erbjuder sina kunder är centrerade kring 

leveranssäkerhet; kunder ska aldrig stå utan produkt. Då företaget växte och beslut togs att ta sig 

in på den norska marknaden bildades ett norskt dotterbolag, Aerochem AS. (R8, personlig 

kommunikation, 23 mars 2015).  

 

År 2012 byggdes en produktionsanläggning i Uddevalla, vars funktion är att tillhandahålla 

central hantering, lagring och tillverkning av avisningsvätska för en mer flexibel distributionsväg 

genom hela Norden. I och med uppförandet av anläggningen i Uddevalla möjliggjordes en 

strategisk planering då många avtal inom branschen har kort kontraktstid och företaget måste 

vara beredd på en snabb anpassning till en förminskad försäljning. Aerochem agerar på en 

marknad som är i hög grad nischad med ett fåtal aktörer, vilket gör relationen mellan aktörerna 

viktiga. (R8, personlig kommunikation, 23 mars 2015) 

 

Avisningsvätskorna som Aerochem erbjuder är nästan identiska med konkurrerande företags. 

Det är på grund av att det i stort sett bara finns ett sätt att framställa dessa produkter, då 

flygbranschen är hårt reglerad med diverse regler och säkerhetskrav. På grund av det har 
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Aerochem valt att fokusera på service, leveranssäkerhet och kringutrustning för att skapa en 

differens gentemot andra företag. (R8, personlig kommunikation, 23 mars 2015) 

  

Innehållet i avisningsvätskan regleras av bestämmelser och standard utförda av SAE 

International (Society of Automotive Engineers). Dessa bestämmelser och standards ligger till 

grund för vad som är i vätskan, hur den ser ut, vad den ska göra, hur den ska appliceras etc. 

Avisningsvätskan måste efter produktion testas av SAE International som avgör huruvida 

vätskan lever upp till de satta bestämmelserna och standarden eller inte. (R8, personlig 

kommunikation, 23 mars 2015) 

 

4.2 Kognitivt förtroende  
Nedan redovisas frågor rörande kognitivt förtroende. Svaren är kategoriserade utefter 

kompetensförtroende, kontraktuella förbindelser och goodwill. 

 

4.2.1 Kompetensförtroende 
Hur ser du på den kunskap din samarbetspartner har rörande produkten?   

Alla respondenter ansåg att deras samarbetspartners hade god till hög kunskap rörande 

produkterna som utbyttes i relationen. R7 utvecklade med att det på grund av produktens natur 

måste finnas minimikrav gällande kunskap om produkterna. Det betyder att alla har kunskap men 

att nivån kan variera. R2 svarade att om deras samarbetspartner inte besitter önskad kunskap kan 

samarbetspartnern utnyttja sina kontakter för att hitta kunskapen. På liknande sätt svarade R8 att 

deras samarbetspartners har en stab som har en bred kunskapsbas som kan tillgås om 

kontaktpersonen inte har kunskapen. R10 svarade att “De (samarbetspartnern) besitter kunskap 

som vi i vår organisation inte har. Det är på detta sätt man bygger bra relationer” (Personlig 

kommunikation, 30 april 2015). 

 

Hur upplever du kompetensnivån hos din samarbetspartner? 

R1, R2, R3 och R9 menade att en god kompetens varit en förutsättning för en god relation. R4 

svarade att det finns god kompetens och utvecklar med att den kompetens som finns hos 

samarbetspartnern leder till större tillit och mångårig kontakt. R5, R6 och R8 svarade att det är 
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viktigt att kunna ställa frågor, få svar från sin samarbetspartner och att information finns att 

tillgå.  

 

R7 och R8 sade att de upplevde kompetensnivån hos samarbetspartnern som positiv och att den 

fungerade som en underlättande faktor i relationen och dess informationsutbyte. R10 såg 

kompetensnivån som en bidragande faktor till den transparens både samarbetspartnerna hade till 

varandra och det påverkade informationsutbytet positivt.  

 

Hur upplever du produktens förmåga att leverera det som utlovats? 

Alla respondenter förutom R4 svarade att produkten som utbyttes levererar vad som utlovats. R4 

förklarade att de istället förlitar sig på myndigheters testresultat av produkten i och med de 

regleringar som finns inom branschen. Testresultaten från myndigheterna fyllde för R4 en 

jämförande funktion för att kunna konstatera att det som produkten levererar lever upp till 

förväntningar. På grund av regleringarna i industrin svarade R1 att de inte skulle kunna 

rekommendera produkten till sina samarbetspartners om den inte uppfyllde kraven från 

myndigheter.  

 

R7 och R10 svarade att ett uppfyllande av löften och förväntningar gällande produkten är 

avgörande för informationsutbytets fortgående och innehåll. R8 svarade i kontrast till detta att 

produktens prestationsförmåga är en konsekvens av ett informationsutbyte.  

 

4.2.2 Kontraktuella förbindelser 
Hur upplever du din samarbetspartners förmåga att leva upp till kontraktuella 

överenskommelser?  

R1, R2, R3 och R5 svarade att det inte funnits problem med att leverera efter kontraktuella 

överenskommelser R4 uppfattade att sin samarbetspartner hade en god förmåga att leva upp till 

kontraktuella förbindelser. R6 sade att samarbetspartnern hade insyn i deras företag tack vare ett 

system som tillåter dem att se och uppfylla behov från distans. R7 och R9 ansåg att 

samarbetspartnern lever väl upp till sina kontraktuella förbindelser och att detta skapar en 

trygghet för potentiella problem i framtiden. R8 och R10 ansåg att kontraktuella förbindelser 

följdes och att proaktivitet mot icke-kontrakterade företeelser skapar tillit.  
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Hur upplever du att kontraktuella förbindelser påverkar relationen? 

Alla respondenter ansåg att kontraktuell bindning mellan företag är underlättande för relationen. 

R5, R7, R8, R9 och R10 sade att kontraktuella förbindelser kan underlätta om det finns oklarheter 

kring vad som gäller ifall det skulle uppstå problem. Enligt R4 underlättar kontraktuella 

förbindelser på sikt utvecklingsarbete. R3 och R10 resonerade att kontrakt är en grund att stå på. 

För R3 minskade vikten av kontraktuella förbindelser i och med relationens utveckling.  

 

Hur anser du att kontrakt påverkar möjligheter för ett samarbete?  

Gällande kontraktets påverkan på samarbetet skiftade svaren mellan respondenterna. R1, R3 och 

R10 svarade att kontrakten fungerar som en bas som ger upphov till goodwill. R2, R3, R5, R6 

och R9 menade istället att kontrakt kräver goodwill på grund av industrins påverkan av väder och 

eventuella väderomslag, som kan ske snabbt och utan förvarning vilket påverkar behovet av 

produkten. R2, R5, R7 och R9 ansåg även att kontrakt är en grund för en hållbar och långsiktig 

relation. R4 och R8 gick mot strömmen genom att påstå att relationen istället kan bli mer flexibel 

utan kontrakt och att det är diskussionen om utveckling som är viktigast. Dock menade R4 att 

“Det kan på sikt vara nödvändigt med kontrakt för att slippa kontroverser vid förändringar. Kan 

även innehålla åsiktsförklaringar om gemensam utveckling” (Personlig kommunikation, 28 April 

2015). 

 

Upplever du en risk för att bli utnyttjad av din samarbetspartner? 

R1 och R3 såg att det alltid finns en risk av att bli utnyttjade. R1 förklarade att den tidigare 

samarbetspartnern försökte gå bakom ryggen på R1s företag vilket ledde till ett avslutande av 

relationen. R2 och R5 svarade att de aldrig haft anledning att oroa sig för detta och att det därför 

inte påverkat informationsutbytets innehåll. R4 resonerade både ja och nej vid uppfattad risk att 

bli utnyttjad av samarbetspartnern; ja för att kontaktpersonen är knuten till produkten och nej för 

att R4 är medveten om att det finns alternativa samarbetspartners. R6 ansåg att myndigheternas 

insyn i miljöaspekterna rörande produkterna gör all information tillgänglig. Det fanns därmed 

inga affärshemligheter och ingen risk för att bli utnyttjad. R7 och R8 ansåg att det fanns en risk 

att det gavs ut för mycket information vilket påverkar informationsutbytet. R9 och R10 ansåg 

inte att det fanns någon risk att bli utnyttjad då relationen är baserad på långvarigt samarbete och 

tillit. 
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Hur upplever du förväntningarna på dig att uppfylla kontraktuella förbindelser?  

De genomgående förväntningarna för samtliga respondenter var betalning i tid och leverans inom 

utlovad tidsram. R3 upplevde att deras förmåga att leverera låg som förutsättning för att 

samarbetet ska nå nya nivåer medan R1 svarade att de är i ett beroende samarbete med 

samarbetspartners där alla har något att förlora om de inte lever upp till förväntningarna de har 

på varandra. R5 tyckte inte att samarbetspartnern lägger mycket fokus på detta och säger att det 

beror på de kontraktuella bestämmelser som finns.  

 

4.2.3 Goodwillförtroende 
Sker det informationsutbyten utöver det som är kontraktuellt bundet?  

För att relationen ska utvecklas förklarade R3 att det krävs information utöver det som är bestämt 

och sade “det är en förutsättning för att samarbetet ska förbättras” (Personlig kommunikation, 27 

april, 2015). R2 menade att de nyttjar samarbetspartnerns nätverk för att få tillgång till 

exempelvis utrustning som de kan ha svårt att få tag på själva. R1 tillhandahöll service av 

utrustning och hantering av kemikalier åt sina samarbetspartners. Med samarbetspartnern kunde 

R1 få tillgång till råvaror.  

 

R4 ansåg att det var nödvändigt med ett informationsutbyte utöver det som är kontraktuellt 

bundet för att hitta utvecklingsmöjligheter samt för planering inför framtiden. R5 kunde inte 

svara eftersom personen i fråga inte var insatt gällande kontraktuella bestämmelser. R6 och R7 

svarade att det sker mycket informationsutbyte i början av en relation då det inte finns kontrakt 

på allt. Istället försöker båda parter hitta enighet i relationen. R8 och R9 kontaktade sina 

samarbetspartners och fick information och besked om tekniska frågor utöver det som var 

kontraktuellt bundet. R10 sade att marknadsinformation och prisförändringar utbyttes utöver 

kontraktuella bestämmelser för att kunna få billigare priser.  

 

 

 

Hur ser du på din samarbetspartners goodwill gällande kontraktuella överenskommelser?  

Alla respondenter utom R5 ansåg att deras samarbetspartners är flexibla, detta då R5 inte var 

insatt nog i det administrativa arbetet för att avgöra samarbetspartnerns goodwill. R7 och R8 sade 
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att god och lång kontakt fordrar goodwill men R8 noterade dock att i och med sin 

samarbetspartners storlek försvårar det för goodwill dem i mellan. I och med 

flygkemikalieindustrin påverkas av väder sade R1 att en relation med dem kräver goodwill. För 

R2 var goodwill viktigt då problem uppstår. R3 såg goodwill som ett mervärde och sade sig 

tänka ett steg längre; goodwill gentemot deras kund fordrar goodwill för kundens kund. 

 

Hur uppfattar du din samarbetspartners arbete för förebyggande av potentiella problem? 

R3 ansåg att om samarbetsparterna gör kontinuerliga marknadsanalyser kan potentiella problem 

förutses och kommuniceras till R3. Detta ansåg R3 vara ett aktivt sätt att motverka potentiella 

problem som kan uppstå på marknaden. R1, R2, R6, R9 och R10 ansåg att sina respektive 

samarbetspartners arbetade proaktivt för att motverka potentiella problem och såg till att det 

aldrig var en brist av produkt hos dem. R9 förklarade “Blir det brist på produkt, i och med att ett 

snöoväder blåser in, har vår samarbetspartner redan sett ovädret komma och ser till att vi har en 

leverans med produkt innan vi är medvetna om att vi behöver det” (Personlig kommunikation, 30 

april 2015). 

R5 uppfattade att det i grund och botten handlade om kompetens och att samarbetspartnerna vet 

vad de gör. R4 uppfattade att deras samarbetspartner arbetade förbyggande, då de kontinuerligt 

uppdaterade R4 med prisändringar och bolagsändringar på marknaden. Det finns hårda krav vid 

produktion och leverans av produkten och dessa aspekter blev aldrig ett problem hävdade R7. 

Enligt R8s uppfattning fanns det inga förbyggande åtgärder, då de handskades med företag där 

arbetet var kontraktuellt bundet.  

 

4.3 Affektivt förtroende  
Nedan redovisas frågor rörande affektivt förtroende. Svaren är kategoriserade utefter relationella 

aspekter och intuitiva aspekter. 

 

4.3.1 Relationellt förtroende 
Vad förväntar ni er av relationen till er samarbetspartner? 

Av relationen förväntade sig R1 att samarbetspartnern dels köper produkten och är nöjd. R2, R7, 

R8, R9 och R10 förväntade sig att det som utlovades uppfylldes. R8 uttryckte även en förväntan 

på en öppen dialog och förståelse av att problem kan uppstå medan R9 också sökte en prisvärd 
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produkt. Även R6 nämnde en prisvärd produkt som en förväntning av relationen och menade 

sedan att förväntningar på produktens kvalitet var låg då det finns industrispecifika krav på 

produktens kvalitet som de inte hade någon kontroll över. R4 och R5 förväntade sig förmågan att 

hitta gemensamma lösningar som var lönsamma för bägge parter utan dold agenda. För R5 och 

R9 fanns förväntningar att dokumentation över vad som levererats fanns för att kunna möta de 

säkerhets- och miljökrav som finns. R3 förväntade sig att sina samarbetspartners utvecklades och 

anpassade sig utefter förändringar på marknaden. 

 

Hur lever de upp till förväntningarna?  

R1, R2 och R3 svarade att det inte fanns några problem med att samarbetspartners skulle leva 

upp till förväntningarna. R4 och R5 ansåg sina samarbetspartners leva upp till förväntningarna 

med hög kvalitet. R6 sade att de ansåg att deras samarbetspartner lever upp till de förväntningar 

som ställts gällande en prisvärd och kvalitativ produkt. R7 ansåg att de levde upp till de 

förväntningar som ställts då relationen var baserad på ömsesidig inställning till vad de ville ha ut 

av relationen. R9 och R10 sade att deras samarbetspartner levde upp till förväntningarna och att 

de hade förtroende för att det skulle fortsätta så. R8 ansåg att förväntningarna de hade på 

samarbetspartner uppfyllts acceptabelt men i de flesta fall över förväntningar.    

 

Hur tror du att de förväntningar du har på er samarbetspartner påverkar informationsutbytet ni 

har? 

R1, R2 och R4 antydde att positiva förväntningar underlättar problemlösning och gemensamma 

förhållningssätt. R3, R5 och R10 svarade att förväntningar leder till ett underlättande av 

informationsutbyte mellan parterna då båda parter vet vad de vill få för sorts information. R6, R7 

och R9 ansåg att förväntningar inte spelar roll utan lade större vikt på öppen dialog och 

gemensamma mål. R8 sade att de förväntningar de hade kunde påverka informationsutbytet på så 

sätt att samarbetspartnern delgav information som inte var kontraktuellt bundet för att uppnå de 

förväntningar R8 hade. 

 

Hur ofta är du i kontakt med din samarbetspartner?  

Samtliga respondenter svarade att de var i kontakt med sin samarbetspartner under vinterhalvåret 

då behovet av produkten som utbyttes var som störst. Frekvensen varierade mellan 
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respondenterna och befattningarna av personerna i fråga. Innehållet i kontakten hade för alla 

respondenter en koppling till produkten som utbyttes oavsett vinter- eller sommarhalvår. För R1, 

R6 och R10 var frekvensen av kontakt även stor vid kontraktsförhandlingar och prisjustering. R5 

kommenterade att det finns en strävan för dem att kommunicera oftare än vad de gör nu för att 

behålla relationen.  

 

Hur uppfattar du att frekvensen av kontakt påverkar informationsutbytets innehåll? 

R1, R2, R5, R9 och R10 ansåg att eftersom kontakten handlar om produkten har inte frekvensen 

någon påverkan av informationsinnehållet. R4 såg på kontaktfrekvensen som en påverkande 

faktor och såg ett samband mellan en ökad frekvens och ett mer socialt samtal som inte kretsar 

kring produkten som utbyttes. R3 och R8 svarade att kontaktfrekvensen är utvecklande för 

relationen och informationsinnehållet som utbyttes. R3 svarade att “(…) det är viktigt med den 

röda tråden i den här kontakten, för att alla ska känna det som meningsfullt (…)” (personlig 

kontakt, 27 april, 2015). R6 och R7 var nöjda med den kontaktfrekvens de hade med sina 

samarbetspartners, men såg behov av högre frekvens vid problem. 

 

Vad för sorts förarbete gjordes innan första kontakten med samarbetspartnern?  

För alla respondenter utom R2 och R5 var information om pris, produktutbud och 

leveransförmåga det avgörande vid förarbetet inför första kontakten med en ny samarbetspartner. 

Utav dessa angav R1, R3, R6, R7 och R8 att de även utnyttjade referenskontakter. För R2 och R5 

var deras relation med sina samarbetspartners ärvda från tidigare kollegor och de kunde därför 

inte svara om det funnits något förarbete innan kontakt. R9 gjorde en bedömning utefter pris och 

förmåga att leva upp till en trygg leverans utan hjälp av referenspersoner. 

 

4.3.2 Intuitivt förtroende 
Hur viktiga anser du att kontaktpersonerna är hos samarbetspartnern för er relationen? 

Alla respondenter svarade att den mänskliga kontakten via kontaktpersonerna är mycket viktig. 

R1 och R2 upplevde den mänskliga kontakten som det viktigaste oavsett vem i organisationen de 

pratar med. Enligt R8 var kontaktpersonen inkörsporten till företaget. Dessa personer kan ta reda 

på information eller skicka vidare ärendet till rätt person. R3 och R7 sade att personkemi är en 

viktig faktor för att skapa ett långsiktigt samarbete och relation. R7 utvecklade sitt svar med att 
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ett kompetent bemötande ger intryck av ett kompetent företag. R4, R5, R6, R9 och R10 sade att 

kontaktpersonen var mycket viktigt då de såg mer på relationen än produkten; utan förtroende 

skulle de byta samarbetspartner.  

 

Hur upplever du din kontaktpersons karaktär hos er samarbetspartner? 

Alla respondenter angav sina kontaktpersoner som förtroendeingivande med stor social 

kompetens och med hög expertis rörande produkten. R7 tillade i sitt svar att de märkte vilka som 

har kompetens genom hur de agerade i stressade situationer samt att de inte enbart hade kontakt 

med en person hos samarbetspartnern. 

 

Hur upplever du att kontaktpersonerna påverkar samarbetsrelationen? 

Alla respondenter utom R6 såg att kontaktpersonen har en positiv påverkan på relationen. R6 

angav inget svar till varken hur eller varför relationen påverkas som den gör. Enligt R1 och R8 

var det kontaktpersonens kompetens de själva inte har som påverkade relationen positivt medan 

R2, R3, R4, R5, R10 angav kontaktpersonens förtroendeingivning som en påverkande effekt på 

relationen. R7 utvecklade med att “(…) man märker vilka som har kompetens. Personkemin 

spelar också stor roll, och man ser på vilka man passar med” (Personlig kommunikation, 29 april 

2015).  

 

Uppfattar du att ditt företag och samarbetspartnern delar värdering? På vilket sätt? 

Alla respondenter ansåg sig dela värderingar med sina samarbetspartners. R1, R4 och R10 angav 

att de delade värderingarna med samarbetspartnerna var ekonomiska. För R2, R3, R7 och R8 

handlade värderingarna om uppförande och hänsyn i relationen. R5, R6 och R9 angav av de 

delade värderingarna rörde produktprestanda och säkerhetsaspekter kring produkten som 

utbyttes.  

 

Hur anser du att delade, eller avsaknad av, värdering påverkar relationen och 

informationsinnehållet? 

R1 och R6 såg att delade värderingar påverkade informationsinnehållet i ett utbyte.  

Enligt R3, R8 och R9 innebar delade värderingar säkerhet, förståelse och mindre konflikter i 

relationen och informationsutbytet medan avsaknad leder till försvårande av informationsutbyte. 
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R4 och R10 påstod att delade värderingar hade en påverkan på vad samarbetsparterna fick ut av 

utbytet i jämförelse med målsättning. R5 påpekade att olika värderingar kan ha en positiv 

påverkan på utvecklingsmöjligheter och informationsinnehållet i längden. R7 konstaterade i 

motsatts till R5 att dem som inte delar värderingar görs inga affärer med.  

 

4.4 Informationsutbyte 
Nedan redovisas frågor rörande informationsutbyte. Svaren är kategoriserade utefter 

aktivitetsdimensionen, det vill säga hur informationsutbytet går till, aktörsdimensionen, det vill 

säga med vem informationsutbytet sker och resursdimensionen, det vill säga vad 

informationsutbytet består av.  

 

4.4.1 Aktivitetsdimensionen 
Med vilka kommunikationsmedel delar ni information med er samarbetspartner? 

Gällande kommunikationsmedel vid delning av information sade R1 att det främst skedde genom 

mail och telefon, dock kan deras samarbetspartners ha olika krav på kommunikationssätt vilka 

måste mötas. R2 menade med att det främst var via telefon och e-mail, dock kunde fysiska möten 

ske, men i mindre utsträckning. R3 sade att de delade information via e-mail, telefon och 

videokonferenser. R3 menade vidare att friheten att välja kanal bidrog till ett förenklat 

informationsutbyte. R4 och R5 hade telefon- och mailkontakt med sin samarbetspartner. R6 sade 

att den informationsdelning som skedde gjordes så exklusivt via telefon. R7 och R8 använde sig 

av telefon och e-mail, och R8 utvecklade och beskrev att e-mail skickas när konversationen 

behövde vara dokumenterad. R9 lade ingen vikt vid hur information delades utan påpekade att så 

länge informationsdelningen sker på ett effektivt sätt är R9 nöjd. R10 sade att merparten av 

kontakten skedde via telefon och e-mail men att möten förkommer vid större förhandlingar. 

 

Hur föredrar ni att kommunicera med er samarbetspartner?  

R1 och R5 menade att både telefon och e-mail fungerade som kommunikationskanaler, dock är 

en personlig kontakt att föredra. R2 sade att då det handlade om kontraktuella bestämmelser bör 

det ske via papper, medan problemlösning bör ske via telefon då det går fortare. R3 hävdade att 

det inte spelar någon roll vilket medium som användes då friheten att välja mellan olika 

kommunikationskanaler möjliggör en högre grad av transparens gentemot samarbetspartners. R4 
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föredrog personlig kontakt. R6, R8 och R9 ansåg att telefon är att föredra, R8 utvecklade och 

sade att vid behov av dokumentation är e-mail eller papperskorrespondens det mest effektiva. R7 

och R10 ansåg att en kombination av telefon och e-mail är att föredra.  

 

Hur delar ni fakturering, orderläggning och övriga dokument med er samarbetspartner? 

R2 och R3 sade att fakturering, orderläggning och övriga dokument hanteras genom 

gemensamma system. R8 använde sig av direkta system som skickar fakturor och dokumentation 

till samarbetspartnern, dock delade de inga system med samarbetspartnern.  R1 sade att det 

skedde både via pappersform och elektroniskt via e-mail eller olika system. Autofakturering 

förekom och vid specialfall för länder utanför EU krävs en papperskopia bifogad med leveransen 

likväl som elektronisk kopia. R4 hade ett integrerat system med sin samarbetspartner.  R5 visste 

inte hur det skedde men trodde att det är genom någon form av datorsystem. R6 och R7 

hanterade sina fakturor med sin samarbetspartner genom e-mailfakturor och 

pappersdokumentering, R6 utvecklade att produktspecifik information skedde via utskick av 

USB-minnen från samarbetspartnern. R9 sade att de använde fysiska dokument för att kunna 

uppvisa tidigare transaktioner med sina samarbetspartners. Fakturering skedde via huvudkontoret 

och endast produktspecifika dokument och leveransdokumentation skedde via fysisk form. R10 

sade att de hade ett integrerat system där hanteringen av fakturering, orderläggning och övriga 

dokument skedde. R10 utvecklade och sade att viss dokumentation som behövde nå en specifik 

person hos samarbetspartnern skickades via e-mail.  

 

4.4.2 Aktörsdimensionen 
Hur löser ni enkla/komplexa problem mellan ditt företag och er samarbetspartner? 

Vid lösning av enkla problem angav alla respondenter att de löses genom telefonkontakt och e-

mail. R1 och R2 löste komplexa problem på samma sätt de hanterar enkla problem. Vid mer 

komplexa problem angav R3, R5, R7, R8 och R10 att fysiska möten föredrogs för minimering av 

missförstånd. R4 samt R8 angav även att komplexa problem också sköttes via e-mail för att ha 

allt dokumenterat.  R6 och R9 angav att diskussioner angående lösning av problem skedde via 

telefon oberoende av problemets omfattning skedde.  

 

Hur sker planering inför framtida samarbeten med er samarbetspartner? Varför?  
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För planering av framtida samarbeten angav samtliga respondenter att det skedde genom 

kontinuerliga utbyten under året genom telefon, e-mail och ibland fysiska möten. R9 svarade att 

planeringen sker på managementnivå. 

 

Hur anser du att kontaktpersonen hos er samarbetspartner påverkar innehållet i 

informationsutbytet? 

Gällande kontaktpersonens påverkan på informationsinnehållet svarade R1, R2 och R4 att 

kontaktpersonen alltid levererat det som förväntats av dem. Enligt R3, R7, R8, R9 och R10 hade 

en kompetent kontaktperson en stor påverkan inte bara på informationsinnehållet men även 

relationen. R9 angav att en kompetent kontaktperson är en förutsättning för en bra relation 

medan R10 utvecklade sitt svar med att i och med relationens utvecklande kan kontaktpersonen 

lära sig vad företaget vill ha ut av informationsutbytet. Kontaktpersonen påverkan kunde R5 och 

R6 inte ge något svar på. 

 

Hur arbetar ni för att öka samspelet mellan era kontaktpersoner?  

Gällande aktiviteter för ökat samspel mellan kontaktpersonerna var det skilda åsikter mellan 

respondenterna. R1, R3, R7 och R9 hade aktiviteter under året för ökat samspel i form av fysiska 

möten, öppen och tydlig kommunikation samt utbildning av personal. R2, R4, R5, R6, R8 och 

R10 svarade att det inte finns några aktiviteter för ökat samspel. R2, R4 och R5 hävdade att det 

inte behövdes medan R8 angav att det var vanligare förr. 

 

4.4.3 Resursdimensionen 
Hur upplever du informationsinnehållet du får av din samarbetspartner? 

Alla respondenter angav att de upplevde den information de fick av sina samarbetspartners inte 

innehöll onödig information.  

 

Hur upplever du informationsinnehållets betydelse för dig? 

Alla respondenter svarade att informationsinnehållet i utbytet med sina samarbetspartners var av 

hög relevans för dem. R10 utvecklade med att den låga kontaktfrekvensen var orsaken till den 

höga relevansen av informationsinnehållet. 
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Hur upplever du den information du ger avspeglar den information du får? 

Rörande frågan om informationen respondenterna ger avspeglar den de får svarade R1, R2, R3, 

R6 och R7 att utbytet är ömsesidigt med få skillnader. Respondenterna R4, R5, R9 och R10 angav 

istället att de fick mer information än vad de delar med sig till sina samarbetspartners med 

förklaringen att de bedrev en verksamhet som kräver en stor kunskapsbas hos samarbetspartnern.  

R8 angav istället att de gav mer information än vad de fick.  

 

Upplever du ett utbyte av kunskap mellan dig och din samarbetspartner?  

R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8 och R10 angav att den kunskap som de delar med sina 

samarbetspartners är relaterad till marknadsutveckling såsom pris samt kunskap som rör 

produktens tekniska egenskaper. R6 och R8 svarade även att det sker ett utbyte av kunskap. R6 

fick kunskap om nya produkter och de delade med sig av kunskap om sina kunder och 

volyminformation. R8 gav produktspecifik teknisk kunskap och fick marknadsinformation. R5 

och R9 angav att de endast delade med sig av produktspecifik kunskap. 
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5 ANALYS 
 
 

I analysen analyseras den insamlade empirin och tolkas med den teoretiska referensramen som 

bakgrund och besvarar frågeställningen och syftet med studien. Analysen kommer även att ligga 

till grund för de slutsatser som dras av studiens undersökning.  

 
 

Baserat på de valda kategoriseringsvariablerna har relationerna R1- R10 klassificerats som 

antingen mer affektiva eller mer kognitiva. Baserat på hur deras svar matchar de 

kategoriseringsvariabler som tidigare angetts i 3.7.1 Variabler för Kategorisering. 

Klassificeringarna är som följer (se Bilaga 2 för redovisning av kategorisering av 

respondenterna): 

 

Respondenter Kognitiv 
variabel 

Affektiv 
variabel 

Relationsklassificering 

R1 1,5 1,1 Mer kognitiv  

R2 1,1 1,2 Mer affektiv  

R3 1,2 1,3 Mer affektiv 

R4 1,3 1,4 Mer affektiv  

R5 0,9 1,4 Mer affektiv  

R6 1,1 1,2 Mer affektiv  

R7 1,5 1,2 Mer kognitiv  

R8 1,2 1,4 Mer affektiv  

R9 1,0 1,4 Mer affektiv  

R10 1,2 1,3 Mer affektiv  

Tabell 6. Egenutformad. 
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I syfte att förenkla för läsaren kommer fortsättningsvis de relationer som är mer affektiva än 

kognitiva att hänvisas som affektiva relationer. På samma sätt kommer de relationer som är mer 

kognitiva än affektiva att hänvisas till som kognitiva relationer. 

 

5.1 Kognitivt förtroende 
Avsnittet har strukturerats efter de kognitiva förtroendeaspekterna kompetensförtroende, 

kontraktuellt förtroende och goodwillförtroende.  

 

5.1.1 Kompetensförtroende 
Kompetens handlade inte om att kontaktpersonen skulle ha rätt kunskap, utan att de hade tillgång 

till rätt kunskap, kunskapstillgång; att kontaktpersonen kunde leverera relevant kunskap 

oberoende om kunskapen kom direkt från kontaktpersonen eller via deras kontakter. R8 svarade 

till exempel att deras samarbetspartner hade en stab med en bred kunskapsbas inom företaget 

som kontaktpersonen hade tillgång till. Likaså svarade R2 om kontaktpersonens förmåga att hitta 

rätt kunskap via sina kontaktpersoner är av stor vikt. Kompetensen var en grund för ett fortsatt 

längre samarbete i linje med Sekhon et als (2013) och Johnson & Greysons (2005) konstaterande 

att kognitivt förtroende utgör en grund.  

 

I flygkemikaliebranschen var minimikraven för adekvat kompetensnivå kopplade till produktens 

innehåll som regleras av myndigheterna. Den kontrollfunktion myndigheterna innehade i frågan 

om huruvida produkten var acceptabel eller inte agerar som en kontrollfunktion av kompetens. 

Med andra ord fanns det en faktor som bestämmer om produkten över huvud taget fick finnas på 

marknaden. Därigenom speglades aktörernas kompetens i en kontroll vilket förstärkte deras 

förtroende så länge deras produkt nådde upp till myndigheternas krav. 

 

Kunde det inte redovisas vad produkten innehöll enligt krav baserade på myndighetstester som 

gjorts, gick det inte att göra en bedömning att den produkt som utlovats är den som levererats. 

Kompetens var inte bara en grund för relationen utan även en underlättande faktor för relationens 

utvecklande. Om det inte fanns kompetenstillgång gällande vad produkten innehöll, vad den fick 

och inte fick innehålla brister förtroendet för företaget och relationen i fråga.  
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5.1.2 Kontraktuellt förtroende 
R2, R5, R9 och R10 upplevde ingen risk att de skulle bli utnyttjade av sin partner. Värt att notera 

var att alla dessa förutom R9 ärvde sina relationer till sina samarbetspartners från tidigare 

medarbetare inom företaget. Antonucci (2008) och Dowell et al (2015) påvisade att 

“(kontraktuellt förtroende) baserar sig på att parter inom samarbetet levererar efter vad de har 

sagt att göra och samtidigt inte utnyttjar kortsiktiga möjligheter som kan framträda. Istället ser 

(aktörerna på marknaden) till att skapa ett hållbart samarbete över längre tid“. I motsats till detta 

visade respondenterna i flygkemikaliebranschen att långt hållbart samarbete i kombination med 

kontraktuella uppfyllelser leder till minimerad uppfattning för risk att bli utnyttjad. 

 

Kontrakt i flygkemikaliebranschen var en nyckel som öppnar upp för dialog och utbyte mellan 

parterna. Kontraktet var inte en statisk och restriktiv ram utan tillät spelutrymme för båda parter; 

ett kontrakt satte i denna industri en miniminivå som tillåter samarbetspartners att sätta en gräns 

för prestationer som kan anses underleverera det som parterna kommit överens om. I 

flygkemikaliebranschen, som är beroende av väderleken, krävs goodwill för att kunna leverera 

enligt samarbetspartnerns behov. Förväntningar på leverans utöver kontraktuellt bundna aspekter 

som mängd och leveranstid kan i sin tur vara olika och variera då behov skiftar i och med 

väderlekens förändringar och intensitet.  

 

5.1.3 Goodwillförtroende 
R3 svarade om denna aspekt att “(flexibilitet) är en förutsättning för att samarbetet ska 

förbättras”. Återigen krävde denna bransch goodwill i form av flexibilitet; en situationsbaserad 

bransch som påverkas av väderleken. Att enbart leverera det som var kontraktuellt bestämt räckte 

inte då branschen är just situationsbaserad. Goodwill var i denna bransch en förutsättning för att 

kunna vara en aktör inom den.  

 

Goodwill gick hand i hand med parternas förmåga och vilja att förebygga problem. 

Förebyggande av problem minimerade uppfattningen om att bli utnyttjad på grund av att 

aktörerna investerade i relationen genom att arbeta proaktivt för att minimera problem. Med 

andra ord ledde parternas arbete för att minimera problem till en prioritering av relationen 

(Antonucci, 2008; Dowell et al, 2015) som i sin tur ledde till att den upplevda risken att bli 
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utnyttjad minimeras (ibid). Av respondenterna svarade alla utom R7 och R8 att deras 

samarbetspartners på något sätt arbetar för att proaktivt förbygga problem som kan uppkomma 

på grund av väderlekens skiftningar under högsäsong på vinterhalvåret. R7 och R8 ansåg ur ett 

produktperspektiv att allt var kontraktuellt bundet och där fanns det därför ingen goodwill. I 

denna bransch var därmed goodwill inte relaterat till produkten utan av hantering av 

kringtjänster.  

 

5.2 Affektivt förtroende 
Avsnittet har strukturerats efter de affektiva förtroendeaspekterna relationellt förtroende och 

intuitivt förtroende.  

 

5.2.1 Relationellt förtroende 
Respondenterna förväntade sig ett underlättande av informationsutbyte i relationen gällande 

dokumentation, miljöpåverkan och säkerhet; vad samarbetsparterna förväntade sig bygger inte 

bara på de säkerhets- och innehållskrav som är satta för produkten då det är myndigheter som 

sätter dessa för produkterna. Istället sattes det återigen förväntningar på kringtjänster och 

förmågan att leverera dem. Informationsinnehållet var därför inte enbart produktspecifikt utan 

handlade även om kringtjänster och det var där förväntningarna låg mellan samarbetsparterna i 

flygkemikaliebranschen.  

 

Alla respondenter svarade att deras samarbetspartners lever upp till dessa förväntningar. 

Samtidigt var det omöjligt att sälja en produkt som inte fyller dessa krav. Att leverera en produkt 

som uppfyller kraven var i sig ett krav för att kunna vara aktiv i branschen. Eftersom allt var 

reglerat gällande produktens egenskaper begränsar det vad som kunde efterfrågas av produkten. 

Detta satte istället krav på att företagen kunde leverera produkten på ett pålitligt sätt, än att de 

levererade en produkt som levde upp till krav och bestämmelser satta av myndigheterna. R5 och 

R9 förväntade sig även därför att få dokumentation som påvisar att produkten uppfyller dessa 

krav.  
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5.2.2 Intuitivt förtroende 
Eftersom produktinnehållet var reglerat blev den mänskliga kontakten viktig och en avgörande 

faktor för vilken samarbetspartner du som företag hade. R4, R5, R6, R9 och R10 svarade till 

exempel att de utan kontaktpersonen inte skulle fortsätta relationen med samarbetspartnern och 

att de såg mer på relationen än produkten. Att samtliga respondenter utom R6 ansåg att 

kontaktpersonen hos samarbetspartnern hade en positiv påverkan på relationen påvisade 

ytterligare vikten vid kontaktpersonens karaktär för relationen. Återigen var det fokus på vad 

som sker kring produkten än att fokus skulle ligga på produkten. Personkemin i denna bransch 

stod över produktens egenskaper; relationen hängde inte enbart på kontaktpersonens kompetens 

utan även dess karaktär i enlighet med Dowell et al (2015) och den personkemi som fanns mellan 

parternas kontaktpersoner.  

 

R5, R6 och R9 svarade att de delade värderingar gällande produktprestanda och 

säkerhetsaspekter. Dessa värderingar bör egentligen alla företag i flygkemikaliebranschen dela i 

och med att produktens miljö- och säkerhetsaspekter är reglerade av myndigheter. Samtliga 

respondenter svarade att det fanns delade värderingar mellan dem och deras samarbetspartner. 

Delade värderingar sågs som en förutsättning för att kunna behålla ett samarbete samtidigt som 

det bidrar till ett underlättande i relation där delade värderingar minimerade konflikter, skapade 

en säkerhet och en förståelse för varandra. Upplevelsen av säkerhet, förståelseförmåga och 

konflikter är aspekter som sker via mänskliga uppfattningar vilket i sin tur påvisar att den 

personliga relationen mellan samarbetspartner är den relationen som adresserats. Detta tyder i sin 

tur tyder på att den interpersonella relationen mellan företagens kontaktpersoner var den 

avgörande faktorn för att bestämma huruvida företagen delar värderingar eller ej.   

 

5.3 Informationsutbyte 
Avsnittet har strukturerats efter de tre dimensionerna i ARA-modellen: aktivitetsdimensionen, 

aktörsdimensionen och resursdimensionen.  

 

5.3.1 Aktivitetsdimensionen 
I enlighet med Ford et al (2014), som sade att aktivitetsdimensionen ligger till grund för 

integration och koordinering av resurser, kunde alla respondenter påvisas ha ett samband där 
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aktivitetsdimensionen ligger till grund för den samordning som respondenterna hade med sina 

samarbetspartners.  

 

Alla respondenter föredrog någon form av personlig kontakt, antingen via telefon eller fysiska 

möten. Samtliga respondenter föredrog även någon form av koordinerad kommunikation vid 

utbyte av dokument och lösning av problem. Aktivitetsdimensionen hade liten påverkan på 

resursdimensionen i flygkemikaliebranschen då mängden information som utbyttes mellan 

respondenterna och deras samarbetspartners varierade, trots de gemensamma nämnarna; R4, R5, 

R9 och R10 fick mer information än vad de gav, R8 gav mer information medan resterande 

respondenter ansåg informationsutbytet ömsesidigt. 

 

5.3.2 Aktörsdimensionen 
Sex av åtta respondenter med affektiva relationer till sina samarbetspartners svarade att det inte 

fanns några aktiviteter för att främja samspelet mellan kontaktpersonerna och endast R3 och R9 

hade denna sorts aktiviteter. Tvärtemot svarade alla kognitiva relationer (R1 och R7) att de hade 

aktiviteter för att öka samspel mellan kontaktpersonerna.  

 

Av de tidigare nämnda respondenter som hade samarbetsfrämjande aktiviteter svarade R3, R7 

och R9 att kontaktpersonen inte bara hade påverkan på informationsinnehållet men även på 

relationen; de såg betydelsen av kontaktpersonen. Därför arbetade de aktivt för att förbättra 

samspelet i deras relation, i enlighet med Håkansson & Waluszewski (2013) som menar att 

mänsklig kontakt och relationen leder till social interaktion med bland annat delad förståelse för 

begränsningar och möjligheter med relationen som resultat. I aktivitetsdimensionen föredrog de 

en personlig kontakt via telefon eller fysiska möten vid lösning av problem; social interaktion 

påverkar relationen. 

 

R1 svarade inte på kontaktpersonens påverkan på relationen men ansåg ändå att kontaktpersonen 

levererat som förväntat. Med tanke på att R1 svarade att samarbetspartnerns kontaktperson har 

levererat det som förväntas av dem bygger detta på förväntningar och krav från R1. Detta 

betyder att samarbetspartnern anpassar informationsinnehållet efter de förväntningar som R1 har 

på dem och levererar utifrån dem, vilket i sig kan ses som en påverkan kontaktpersonen från R1 

hade på relationen i och med förväntningar och krav de ställde på samarbetspartnern. 
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5.3.3 Resursdimensionen 
Av de affektiva relationerna fick R4, R5, R9 och R10 mer information än vad de gav sin 

samarbetspartner på grund av att deras verksamhet krävde det. Samtidigt sade resterande 

affektiva relationer att det var ett ömsesidigt utbyte i mängd. Detta tyder på att mängden 

information som utbyttes i relationerna, oavsett om det var lika mycket eller varierande mängd, 

var helt beroende på vad företagen behövde för att kunna hålla sin verksamhet igång; det 

speglade alltså inte huruvida relationen mellan parterna var positiv eller negativ. 

 

Enligt Ford et al (2014) avser resursdimensionen hur aktörernas resurser kan anpassas med 

varandra och bli ömsesidigt bundna i och med utvecklandet av utbytet. Det stämde för 

respondenterna med affektiva relationer; R3, R5, R6, R8 och R9. R3, R6 och R8 angav att de 

delade och fick information som var relevant. R5 och R9 angav dock att de endast delade med 

sig av produktspecifik kunskap till sina samarbetspartners. För dem var det en anpassning, dock 

inte en ömsesidig anpassning eftersom deras verksamhet, som tidigare nämnt, krävde mer 

kunskap än deras samarbetspartners. Det går att härleda till att både R5 och R9 angav att de 

värderingar de delar med sin samarbetspartner rör produktrelaterade värderingar; 

produktprestanda och säkerhetsaspekter. Produktrelaterade värderingar leder till ett 

produktspecifikt kunskapsutbyte. 

 

R3 och R8 delade värderingar med sin samarbetspartner som rörde uppförande och hänsyn i 

relationen. Samtidigt angav de att de delade och fick information som var relevant för båda 

parter. Eftersom de delade dessa värderingar kan det förklara att de var måna om att det skedde 

ett kunskapsutbyte istället för att kunskap skickades enkelriktat från en part till en annan. 

 

För de kognitiva relationerna R1 och R7 var informationsdelningen ömsesidig och de fick lika 

mycket som de gav. Oberoende av mängden kunskap R1 och R7 delade kan det ömsesidiga 

utbytet härledas till vikten av ömsesidighet för utbytets utveckling. Ömsesidigheten krävde 

goodwill då utbytet inte är kontrakterat och oförutsedda skeenden kunde uppkomma. Detta går i 

linje med Antonucci et al. (2008) och Dowell et al. (2015) som hävdade att genom förebyggande 

och anpassning till eventuella förändringar minimeras risken för ett utnyttjande eller skadligt 

beteende inom relationen då det gemensamma samarbetet prioriteras. 
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Eftersom kontraktuella bindningar i flygkemikaliebranschen var av produktspecifik karaktär, 

som nämnt i 5.1.2, kan de kunskapsutbyten som finns mellan samarbetspartners ses som en form 

av goodwill, då det inte behövde finnas med i kontraktet. Det krävdes därför goodwill mellan 

parterna att kunna leverera relevant information eftersom branschen krävde goodwill i och med 

vädret, men även på grund av myndigheternas säkerhetskrav på produktinnehållet. Med andra 

ord betyder det att myndighetskraven kan komma att förändras med åren vilket i sin tur kan leda 

till att kunskap från samarbetspartnern som var relevant idag, i koppling till dessa tester, inte var 

det om ett eller fler år då förutsättningarna för verksamheten har förändrats.  
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6 SLUTSATSER 
 
 

Slutsatserna som presenteras nedan baseras på analysen av insamlad empiriska data. Dessa 

slutsatser kommer även att ligga till grund för den föreslagna fortsatta forskningen.  

 
 

Hur påverkar kognitiva förtroendeelement informationsutbytet mellan parterna i en direkt 

relation i flygkemikaliebranschen?  

Det kognitiva förtroendet speglas i den kompetens som samarbetspartnern anses ha eller kunna 

införskaffa genom kontakter i sitt nätverk; kompetensen behöver inte innehas av den direkta 

partnern utan baseras på den kompetens som de kan tillgå och delge. Vidare är 

kompetensförtroende en grund för ett längre fortsatt samarbete. 

 

Kontraktuellt förtroende fungerar som en nyckel som i sin tur öppnar för dialog och utbyte 

mellan parterna. Kontraktuellt förtroende är produktbaserat och eftersom branschen är 

situationsbaserad krävs goodwill och ett proaktivt förhållningssätt hos samarbetspartnerns inom 

samarbetet. Proaktiviteten hos samarbetsparterna leder till en prioritering av relationen och det 

investeras således i relationen.  

 

Hur påverkar affektiva förtroendeelement informationsutbytet mellan parterna i en direkt 

relation i flygkemikaliebranschen? 

Det affektiva förtroendet bygger på det kognitiva förtroendet och därför finns det redan ett 

förtroende för det som levereras. Därmed läggs förväntningar på hur det levereras och att det 

levereras. Det gör att den personliga relationen till samarbetspartners kontaktperson är viktigt för 

att kunna lita på och ha förtroende för vad som utlovats av denne i utbytet. Personkemin i 

relationen står över produktens egenskaper bland respondenterna. 

 

Affektivt förtroende adresserar mer personliga relationer och förtroendet mellan kontaktpersoner. 

Förtroendet inom en affektiv relation speglar förväntningar på att samarbetspartnern skall kunna 
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leverera och inte på vad de faktiskt levererar. Därmed är förväntningarna inte produktbaserade 

förväntningar som i kognitivt förtroende. 

Hur påverkar aktörer, aktiviteter och resurser informationsutbytet mellan parterna i en direkt 

relation inom flygkemikaliebranschen? 

 

• Aktivitetsdimension. I aktivitetsdimensionen föredrar respondenterna den personliga 

kontakten i relationen och de kommunikationsmedel som används speglar denna 

preferens. Aktivitetsdimensionen hade liten påverkan på resursdimensionen då mängden 

informationen som utbyttes mellan respondenterna och deras samarbetspartners varierade 

trots den gemensamma nämnaren som är ett föredragande av personlig kontakt. Det fanns 

det en integrering och koordinering av tillvägagångssätt som i sin tur ligger till grund för 

samordningen mellan aktörerna. 

• Aktörsdimensionen. De som innehar en affektiv relation med sin samarbetspartner har 

nått så pass långt i sina relationer att relationsfrämjande insatser inte var av lika stor 

betydelse som vid kognitivt förtroende. De respondenter som definierades att ha en 

kognitiv relation använde sig av denna sorts insatser för att kunna skapa en djupare 

relation med deras samarbetspartners. 

• Resursdimensionen. Informationen som delas mellan samarbetsparterna är relevant för 

varandras verksamheter. Den specifika information som delades var varierade för att 

anpassas efter samarbetspartners behov. Anpassningen av information till 

samarbetspartner är genomgående för affektivt förtroende och en ömsesidighet inom 

utbytet speglade de kognitiva relationerna. Inom kognitiva relationer finns det en vikt vid 

ömsesidighet för att relationen skall fortgå. Värderingar påverkar informationsinnehållet 

för de affektiva relationerna. 
 

Kognitivt förtroende påverkar vilken information som utbyts. Affektivt förtroende påverkar 

mängden information som utbyts. I det kognitiva förtroendet är goodwill en stor del av 

relationen. Det handlar om vad du som samarbetspartner kan leverera utöver produktspecifik 

information som är förväntad av dig att leverera. Eftersom affektivt förtroende bygger på 

kognitivt förtroende som grund (se 2.3.3) blir goodwill till förväntningar, en relationell aspekt i 

affektivt förtroende (se 2.4.1). När relationen nått det steget blir det alltså förväntat att du som 
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samarbetspartner ska leverera vad som tidigare sågs vara över förväntan; goodwill. Därmed blir 

det mindre vikt på vad som utbyts och istället viktigare hur mycket av denna information du kan 

delge din samarbetspartner och vice versa med tanke på att förtroendet rörande vad som utbytts 

redan uppfyllts. Kompetensens relevans, och framförallt att samarbetspartnern har tillgång till 

informationen än att de själva har den, är viktigare vilket diskuteras i 5.1.1. Det kognitiva 

förtroendet och dess element ligger till grund för relationen och därför är återigen vad som 

delges viktigare än mängden. När förtroendet utvecklats från kognitivt till affektivt har det skett 

en inlärning om varandra och en förståelse för varandra som nämnt i 5.2.2. När du som företag 

har en förståelseförmåga om din samarbetspartner och deras informationsbehov kan du per 

automatik ge dem den utan att de specifikt frågor om det. Därigenom blir det mindre fokus på 

vad och mer på mängd. 
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7 DISKUSSION 
 
 

Indirekt kunskapstil lgång påverkar den direkta relationen.  Om din samarbetspartner inte 

kan uppvisa information och kunskap gällande produktinnehåll brister förtroende för företaget 

och relationen. Eftersom branschen är hårt reglerad av myndigheter måste din samarbetspartner 

vara säker på den information och kunskap de delger till dig, annars faller verksamheten då 

branschen är beroende av tillgång till rätt kunskap och information än att det finns kunskap inom 

företaget. Direkta relationer i flygkemikaliebranschen är inte isolerade från varandra; den 

samarbetspartner det finns en direkt relation till måste i sin tur ha en god relation till sina externa 

samarbetspartners för att kunna få tillgång till kunskap.  

 

Personcentrerade förväntningar.  Då kraven på produkten är de samma i branschen oavsett 

aktör i och med myndighetsregleringar är det mindre förväntningar på produktens egenskaper 

och mer på leveransförmågan. I ett led ligger förtroendet för samarbetspartnerns leveransförmåga 

i kontaktpersonens förmåga att inge förtroende att de kan leverera i tid och med rätt volym. Det 

är i aktörsdimensionen som det aktiva valet spelar in, i och med att det är ett aktivt val huruvida 

kontaktpersonen ser till att ta fram och delge relevant information eller inte till sin 

samarbetspartner.   

 

Personkemi är viktigare än resurserna som utbyts.  Personkemin mellan samarbetspartners 

spelar stor roll i flygkemikaliebranschen där det proaktiva arbetet för minimerande av risker är 

av stor vikt.  I flygkemikaliebranschen leder hållbart samarbete i kombination med kontraktuell 

uppfyllelse till en minimerad uppfattning av utnyttjande beteende i ärvda relationer. Detta strider 

mot Dowell et al (2015) och Antonuccis (2008) uppfattning om att kontraktuell uppfyllelse och 

minimerad uppfattning av utnyttjande beteende leder till ett hållbart samarbete. Den personliga 

relation som uppstår mellan samarbetsparternas kontaktpersoner baserar sig på huruvida 

samarbetsparterna ger ett intryck av kompetens och trovärdighet men även att personkemin 

mellan kontaktpersonerna är god. Kontaktpersonernas relation är en avgörande faktor för att 

samarbetet skall fortgå eller avslutas.   
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Dimensionsamband mellan aktivitets- och aktörsdimensionen.  Aktörs- och 

aktivitetsdimensionen påverkar varandra i och med den mänskliga faktorn som gemensam 

nämnare. I aktivitetsdimensionen är den mänskliga kontakten viktig för respondenterna. Därmed 

skapas en svårighet i att separera aktivitetsdimensionen från aktörsdimensionen. 

Resursdimensionen åsidosätts i förhållande till dem eftersom det inte är ett aktivt val på en 

interpersonell nivå vilken kunskap som delas, då detta sker på en högre organisatorisk nivå då 

dels verksamheten styr informationsbehovet samt för att myndigheterna reglerar 

produktinnehållet.  

 

7.1 Vidare forskning 
Vidare forskning kan göras om kognitivt och affektivt förtroende i andra branscher då denna 

studie är avgränsad till flygkemikaliebranschen. Eftersom denna studie är specifik för 

flygkemikaliebranschen med en metod som tog avstånd från generalisering finns därför utrymme 

för en liknade studier i andra branscher. 

 

Ytterligare forskning kan göras om det finns specifikt informationsinnehåll som kognitivt 

förtroende påverkar i olika branscher. En av studiens slutsatser angav att kognitivt förtroende 

påverkar vad som utbyts och återigen eftersom studiens slutsatser inte appliceras på övriga 

branscher då de hänvisar till flygkemikaliebranschen. 

 

Eftersom denna studie var ämnad att skapa förståelse för ett fenomen inom B2B-relationer kan 

liknande studie göras inom andra sorters relationer som C2C (Customer-to-Customer), B2C 

(Business-to-Customer) eller C2B (Customer-to-Business). 
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Bilaga 1 – Initial intervju med R8, 23 mars 2015 
 

1. När startades Aerochem? 

2. Vad är er affärsidé? 

3. Vad för produkter erbjuder ni? 

4. Vad för krav finns det på produkterna ni erbjuder? 

5. Vad för kompetens besitter Aerochem gentemot konkurrerande företag



 

Bilaga 2 – Kategorisering av relationerna 
 

R1 Kategoriseringsvärde R2 Kategoriseringsvärde 

Kodare 1  Kodare 1  

Värde, kognitivt 0.8 Värde, kognitivt 0.5 

Värde, affektivt 0.6 Värde, affektivt 0.6 

Kodare 2  Kodare 2  

Värde, kognitivt 0.7 Värde, kognitivt 0.6 

Värde, affektivt 0.5 Värde, affektivt 0.6 

R3 Kategoriseringsvärde R4 Kategoriseringsvärde 

Kodare 1  Kodare 1  

=Värde, kognitivt 0.4 Värde, kognitivt 0.8 

Värde, affektivt 0.7 Värde, affektivt 0.7 

Kodare 2  Kodare 2  

Värde, kognitivt 0.8 Värde, kognitivt 0.6 

Värde, affektivt 0.6 Värde, affektivt 0.7 

Tabell 8. Egenutformad. 

 

R5 Kategoriseringsvärde R6 Kategoriseringsvärde 

Kodare 1  Kodare 1  

Värde, kognitivt 0.5 Värde, kognitivt 0.6 

Värde, affektivt 0.7 Värde, affektivt 0.5 

Kodare 2  Kodare 2  

Värde, kognitivt 0.4 Värde, kognitivt 0.5 

Värde, affektivt 0.7 Värde, affektivt 0.7 

R7 Kategoriseringsvärde R8  Kategoriseringsvärde  

Kodare 1  Kodare 1  



 

Värde, kognitivt 0.8 Värde, kognitivt 0.7 

Värde, affektivt 0.6 Värde, affektivt 0.7 

Kodare 2  Kodare 2  

Värde, kognitivt 0.7 Värde, kognitivt 0.5 

Värde, affektivt 0.6 Värde, affektivt 0.7 

Tabell 9. Egenutformad. 

 

R9 Kategoriseringsvärde R10 Kategoriseringsvärde 

Kodare 1  Kodare 1  

Värde, kognitivt 0.5 Värde, kognitivt 0.6 

Värde, affektivt 0.6 Värde, affektivt 0.7 

Kodare 2  Kodare 2  

Värde, kognitivt 0.5 Värde, kognitivt 0.6 

Värde, affektivt 0.8 Värde, affektivt 0.6 

Tabell 10. Egenutformad. 

  



 

Bilaga 3 - Testintervjuer 
 

T1 Kategoriseringsvärde T2 Kategoriseringsvärde 

Kodare 1  Kodare 1  

Värde, kognitivt 0.8 Värde, kognitivt 0.8 

Värde, affektivt 0.7 Värde, affektivt 0.4 

Kodare 2  Kodare 2  

Värde, kognitivt 0.2 Värde, kognitivt 0.7 

Värde, affektivt 0.6 Värde, affektivt 0.5 

T3 Kategoriseringsvärde  

Kodare 1  

Värde, kognitivt 0.5 

Värde, affektivt 0.6 

Kodare 2  

Värde, kognitivt 0.7 

Värde, affektivt 0.5 

Tabell 11. Egenutformad. 

  



 

Bilaga 4 - Intervjumall som skickades ut 
1. Förtroende till samarbetspartnern. 

2. Vad detta förtroende baseras på eller vad brist på förtroende grundar sig i. 

3. Kontraktets påverkan på relationen. 

4. Kontaktpersonen hos dina samarbetspartners. 

 o Dess påverkan på informationsutbytet och relation 

5. Informationsdelning 

 o Hur det delas mellan er och samarbetspartnern. 

 o Vad som delas. 

 o Vem det sker med. 

6. Förarbetet innan val av samarbetspartner. 

7. Delade värderingar med samarbetspartnern. 

 

 


