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Sammanfattning 
I en allt starkare konkurrens väljer fler och fler företag att samverka för att skapa fördelar. Att 

samarbeta i grupp för att nå ett gemensamt mål kallas nätverk. En sådan samverkan kallas ofta 

för ett strategiskt nätverk. I denna typ av nätverk anses nätverksledningen vara ansvarig för 

utvecklingen av den samverkande delen av nätverket. Företagen står själva för den 

individuella utvecklingen genom delaktighet i aktiviteterna. Delaktigheten i ett strategiskt 

nätverk är frivilligt vilket ger nätverksledningen en svag formell makt att styra utvecklingen 

med. Syftet med denna uppsats är att visa på framgångsfaktorer och hinder för 

nätverksutveckling, uppsatsen skall vidare visa vilka roller och hur dessa kan påverka 

nätverksföretagen för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i nätverket. Frågeställningen 

besvarades med hjälp av en litteraturstudie och därefter följde intervjuer med ledamöter från 

tre nätverksledningar och nätverksföretag i ett nätverk. Studien visar att framgångsfaktorer rör 

sig om klara ansvarsområden i utvecklingen, delaktighet bland medlemmarna och att möta 

medlemmarnas behov. Hinder är kortsiktighet hos företagen, ej uppfyllda, andra eller låga 

förväntningar. Nätverksledningens roll som samordnare/koordinator befästs, ytterliggare en 

roll som marknadsförare lyfts fram i studien, informationsflödet i och ut ur nätverket påverkar 

förväntningar och externa intressenter. 
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Abstract 
As competitiveness grows stronger companies explore new ways to improve their own. 

Joining others and developing with the help of the group is popularly called networking. 

Strategic networks see their administrative organisation as responsible for developing the 

network as such. Affiliation with the network is strictly voluntary which implies difficulties 

for the administrative entity to impose management control over the member-firms. This 

thesis explores success factors and barriers to sustainable network development. It also looks 

at the administrative entities ways of imposing control over network-members and what 

characters it will use for this purpose to accomplish successful network development. 

Literature provided theory and interviews were the basis of an empirical study to achieve the 

above stated purpose. Success factors were clear areas of responsibilities in the development 

process, active members and meeting member needs. Barriers include short-term 

expectancies, none fulfilled, other or low expectations. The administrative entity’s character 

as coordinator is acknowledged, a role as marketer of the network was seen in the study, 

internally controlling the flow of information as to create expectations of the network 

internally as well as externally.  

h
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1. Inledning 
Detta kapitel behandlar problemområdet och presenterar syftet med rapporten. Till sist 

definieras vissa uttryck som kommer att användas i arbetet.  

1.1 Bakgrund 
En kraftigt förändrad marknadssituation kräver allt mer av dagens företag. Små och 
medelstora företag påverkas avsevärt då gamla konkurrensfördelar som geografisk närvaro, på 
grund av den tekniska utvecklingen, i det närmaste försvunnit. Håkansson & Johansson 
(1992) pekar på att den snabba tekniska utvecklingen och internationaliseringstakten påverkar 
företagets konkurrenskraft negativt. Detta driver företagen att söka nya alternativ för att öka 
sin konkurrenskraft. En möjlighet är att nyttja sina affärsrelationer för att utveckla den egna 
organisationens kompetens. 
 
Bengtsson et al (1998) beskriver utvecklingen i termer av ett landskap som är i förändring. 
Tidigare var företagen omgärdade av murar, idag blir dessa allt lägre och i vissa fall 
försvinner de helt och hållet. Istället byggs det idag broar och företagen försöker skapa öppna 
landskap med samarbetsfält där företagsutvecklingen sker genom samverkan i dynamiska 
nätverk. Idéen med allianser och nätverk har årtionden på nacken men det är först på senare 
tid som verktyget tilldelats ett så högt strategiskt värde.(Ibid) Utbult (2000) tar upp ett 
perspektiv på nätverk. Utbult utgick från hur nätverket skapades och benämnde dem 
organiska eller syntetiska nätverk. Organiska nätverk har vuxit fram, upprepade utbyten 
övergår till nära samarbeten. Det syntetiska nätverket är organiserat och är skapat för ett 
specifikt syfte. Det har ett tydligt mål och nätverket har klara gränser, aktörer och intressenter 
är väl definierade. En form av nätverk som har fått allt mer uppmärksamhet på senare tid är 
SME-nätverk. Små och medelstora företag som tillsammans försöker nå skalfördelar och 
skapa förutsättningar som var och en för sig inte förmår att skapa (Porter, 1998).  

1.2 Problemdiskussion 
Human & Provan (1997) beskriver SME-nätverk som ett väldefinierade och organiserade 
nätverk. Nätverken skapas för speciella uppgifter eller för att nå vissa mål. Lundberg (2005) 
säger vidare att projekten ofta är tidsbestämda. Human & Provan (1997) skriver att ett viktigt 
steg i nätverkets utveckling är när det tillsätts en administrativ ledning. En definierad 
nätverksledning med uppgift att leda nätverksutvecklingen och koordinera dess aktiviteter och 
samverkan (ibid).  
 
Powell (1990) genom Human & Provan (2000) säger att varje nätverk är unikt och att 
nätverksledningarna därför kommer att ställas inför olika problem och situationer i sin roll 
som samverkansutvecklare. Human & Provan (2000) kommer fram till samma slutsats i sin 
studie. Håkansson & Snehota (1995) visar detta i en nätverksmodell; aktörer, resurser och 
aktiviteter länkar samman nätverket i flera plan.  Byts det till exempel ut en aktör kommer det 
att påverka både aktiviteter och resurser då olika aktörer har olika förutsättningar i fråga om 
resurser och kompetens. 
 
Nilsson & Nilsson (1992) ger en bild av hur nätverket genomgår ett antal faser under sin 
utveckling; varseblivnings-, utkristalliserings- och tillväxtfas. Under varseblivningsfasen 
uppfattar aktörer att en förändring i omgivningen sker, lösa kontakter och diskussioner om hur 
företagen skall tackla dessa inleds. I utkristalliseringsfasen skapas en klarare bild av hur 
förändringen påverkar aktörerna och hur man skall hantera den. Fasen har karaktären av en 
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enda stor förhandling. Hur skall nätverksledningen organiseras, vilken sammansättning och 
vilka befogenheter ska den få är exempel på frågeställningar som skall besvaras.  I 
tillväxtfasen fortgår flertalet projekt parallellt och visar resultat. Diskussioner om hur 
företagen kan utveckla samarbetet inom nätverket och vilka ytterliggare områden man kan 
nyttja nätverkets möjligheter till att exploatera. 
 
Nätverksledningen har enligt Burns (1999) fyra olika maktdimensioner, makt över mening 
resurs-, besluts- och institutionell makt att påverka nätverket med för att nå de utsatta målen. 
Dessa dimensioner skall användas av ledningen i olika roller som till exempel koordinator, 
inspiratör (Lundberg, 2005) eller som resursutvecklare (Lorenzoni & Baden-Fuller, 1995). 
Human & Provan (2000) ser nätverkslednings främsta uppgift som att skapa legitimitet, intern 
som extern. Legitimitet kan likställas med att bygga upp ett varumärke. I detta arbete stöter 
man på hinder som försvårar legitimtetsarbetet, till exempel kan en kortsiktighet hos 
medlemmarna skapa målkonflikter, förväntningar som inte införlivats och att man inte ser 
vinsten med delaktighet (Halme & Fadeeva, 2001).   
 
En nyligen utförd undersökning av Joakim Wincent visar att det finns 51 SME-nätverk i 
Sverige. Intresset för samverkansformen stiger och då även för hur man som ledning skall 
arbeta för en effektiv och framgångsrik styrning av nätverkets utveckling. Enligt Lundberg 
(2005) är delaktigheten i nätverket frivillig, nätverksledningen formella maktposition är därför 
svag. Av Burns (1999) fyra maktdimensioner är ledningens starkaste kort makt över mening 
och därigenom påverka och förmå medlemmarna att sluta upp bakom nätverkets mål. En 
intressant fråga som uppstår är vilka roller nätverksledningen använder och med vilka medel 
man påverkar med för att skapa legitimitet för nätverket. Hur skapar man framgång och hur 
avvärjer man de hinder som kan uppstå under nätverksarbetet.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att 

- visa på framgångsfaktorer och hinder i utvecklingen av SME-nätverk. 

- identifiera genom vilka roller och vilket agerande nätverksledningen kan 
påverka utvecklingen av SME-nätverk. 

1.3 Definitioner 
SME-nätverkets styrande funktion kommer i denna uppsats att kallas för projektledning eller 
nätverksledning.   

Begreppet SME (small and mediumsized enterprises) följer EU:s definition för SME, de skall 
ha mindre än 250 anställda och omsättningen får ej överstiga 40 miljoner € 
(http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm). 
  

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för arbetet, detta för att belysa och motivera 

beslut som påverkar utfallet och för att andra skall kunna följa mitt resonemang från 

problemställning till resultat.  

2.1 Perspektiv 
Syftet med uppsatsen är att belysa nätverksledningens roller och styrmetoder samt att visa på 
framgångsfaktorer och hinder under nätverkets utveckling. För att uppfylla detta så kommer 
jag att arbeta ur ett aktörsperspektiv då det handlar om hur aktörerna ser på nätverket, 
ledningen och dess uppgifter. 

2.2 Litteratursökning 
Det finns en ansenlig mängd litteratur i ämnet ekonomistyrning vilket komplicerar 
litteratursökningen av volymskäl. I ett tidigt skede av uppsatsarbetet var litteraturstudien 
dominerande, det var ett tidskrävande arbete att hitta en angreppspunkt för att snäva in mot 
syftet med uppsatsen. Ekonomistyrning var det övergripande ämnet och jag har ett förflutet av 
arbete med organisationsformer av ideell karaktär. När möjligheten gavs att studera 
ekonomistyrning på ett SME-nätverk som till viss del påminner om en ideell förening 
(anslutningsmässigt) dök upp tog jag chansen direkt. 
 
För att komma in i ämnesområdet och hitta teorier kring problemet så började 
litteratursökningen med att fråga Mats Westerberg (lektor vid LTU, uppsatshandledare) om 
han hade några författare som han kunde rekommendera. Vidare söktes litteratur via 
universitetsbibliotekets databaser, under ämnet ekonomi, Ebsco och Emerald. Ord som 
användes i sökandet var ”kluster”, ”klusterutveckling”, ”styrning”, ”samverkan”, ”nätverk”, 
”strategiska nätverk”, ”nätverksledning”, ”SME-networks”, ”strategic network”, ”network 
governance” och ”network management”, branding och ekonomistyrning. Dessa sökord 
användes även i LTUs biblioteks sökmotor för den egna boksamlingen, jag har även sökt 
bland LTUs egna publikationer, då främst bland C och D-uppsatser. Jag har följt upp 
referenser och tips på vidare läsning i de böcker och uppsatser jag tagit del av. Författare till 
relevanta teoriområden har jag sökt vidare på för att se om de skrivit mer i eller omkring 
ämnet. Ämnet nätverk är väl representerat i skriven form och jag blev lite förvånad över att 
inte mer arbete har skett runt frågan om styrning av nätverkets utvecklingsprocess. 

2.3 Vetenskaplig metod och synsätt 
I detta arbete används ett kvalitativt synsätt, jag valde det kvalitativa synsättet då ämnet 
kräver att läsaren får en detaljerad beskrivning av situationen för att kunna avgöra om 
tolkningen av frågan är riktig och relevant Geertz (1973) genom Denscombe (2000). Det 
kvalitativa synsättet passar i denna situation bättre, synsättet uppfattar ord som den centrala 
analysenheten och inte siffror som det kvantitativa synsättet gör. Arbetet syftar till att belysa 
framgångsfaktorer och hinder samt hur man söker påverka organisationen vilket ledde till att 
en kvalitativ metod är att föredra i denna uppsats. 
 
Forskningsdesign kan vara öppen eller förutbestämd, och Denscombe (2000) säger att den 
öppna ansatsen ofta bygger på idén att teorier och metoder kommer att visa sig under arbetets 
gång. I processen har man alltså inte begränsat teorin till något fast och förutbestämt utan den 
kan utvecklas och prövas under tiden som arbetet går vidare. Den öppna designen kopplas 
ofta till en kvalitativ forskningsansats (ibid). Thurén (1991) beskriver två olika sätt att dra 
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slutsatser. Induktivt tänkande bygger på empiri och deduktion på logik. I denna uppsats 
används ett deduktivt förfarande i analysen. Logiska slutsatser kommer att dras ur empirin för 
att sedan jämföras med befintlig teori.  

2.4 Undersökningsstrategi 
I denna studie utreds hur aktörerna i SME-nätverket BIW uppfattar att utvecklingsprocessen 
fortgår och vilket utfall den röner. Stake (1995) lyfter fram fallstudien som lämpligaste 
modell för att skapa förståelse för en social process. Fallstudien lämnar mycket öppet, till 
exempel kan flera olika informationskällor användas och det samma gäller 
datainsamlingsmetoder. Vidare är fallstudien ett bättre alternativ då det gäller att extrahera det 
speciella, den betonar mer det beskrivande och detaljrikedomen än det generella och fokuserar 
mer på processer och relationer än på slutprodukter och resultat. (Denscombe, 2000) En 
fallstudie ger möjlighet att gå in på djupet och beskriva till exempel en process eller en 
relation mycket noggrant. Detta passar syftet med denna uppsats som är att se hur 
nätverksledningen styr nätverkets medlemmar samt att finna framgångsfaktorer och barriärer 
och hur ledningen skall arbeta runt dessa. 

2.5 Urval 
Att det blev nätverket Build In Wood som studerades för denna uppsats är en tillfällighet. 
Möjligheten att studera BIW kom från dem själva, de sökte kontakt med min handledare och 
det var därigenom jag kom i kontakt med nätverket. Denscomb (2000) lyfter ett varningens 
finger för tillfällighetsurvalet, bekvämlighet i sig är inget som rättfärdigar ett urval. BIW 
valdes delvis av bekvämlighet. Men även för att nätverket passade för studiens syfte. BIW är 
ett SME-nätverk under utveckling och nätverket har en uttalad ledning som skall driva 
utvecklingen framåt. Denscomb (2000) säger att bekvämlighet får avgöra om det finns flera 
likvärdiga alternativ. Stake (1995) förklarar att det finns ett mått av bekvämlighet i de flesta 
urval. Stake fortsätter med att förklara varför bekvämlighet är av mindre betydelse för 
fallstudien, i fallstudien är forskarens primära åtagande att förstå det utvalda fallet. Det finns 
inget urval att representera utan varje fall är unikt (ibid). BIW visade även ett eget intresse för 
att delta i studien, detta tillsammans med nätverkets geografiska närhet och lämplighet i 
förhållande till syfte var grundförutsättningarna i urvalet av BIW som fall för studien. 
 
Nätverken Träinnova och Ywood rekommenderades av Mats Westerberg som referenser till 
nätverksledningen för BIW. Nätverken är mycket lika varandra, de bedriver samma 
verksamheter och samtliga ligger i Norrland. Ett rekommendationsurval kan skapa ett 
trovärdighetsproblem eftersom den som rekommenderar kan ha andra motiv än studien 
(Denscomb, 2000). Någon sådan koppling finns inte i detta fall. 

2.6 Empirisk studie  
Fallstudien som valdes till undersökningsstrategi ger en möjlighet att använda flera verktyg 
för datainsamlingen. Insamlingsmetod i denna fallstudie blev en kombination av personliga 
intervjuer och telefonintervjuer. Först intervjuades en person ur respektive nätverksledning 
från nätverken Träinova och Ywood. Intervjuerna användes som referens för att kalibrera 
frågeställningen till nätverksledningen för själva fallstudien. Referensnätverken kommer även 
att användas i analysen för att jämföra ledningarnas arbetssätt. Efter intervjuer med 
nätverksledningen för Build in wood användes materialet från de tre nätverksledningarna i 
utformningen av ett frågeformulär som användes vid telefonintervjuerna med 
nätverksföretagen. Denscombe (2000) tar upp ett antal former av intervjuer, i denna studie 
använder jag mig av den ostrukturerade formen vid intervjuer med nätverksledningarna och 
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en väldigt strukturerad intervju i min frågeställning till nätverket. Den ostrukturerade formen 
ställer stora krav på intervjuförrättaren att hålla intervjun inom ämnesramen men ger 
samtidigt den intervjuade möjlighet att lämna mycket uttömmande svar. Intervjuformen 
neutraliserar till en hög grad en eventuell inverkan på svaren som intervjuförrättaren kan 
tänkas påföra vid en striktare strukturering av intervjun. SME-nätverkets medlemsföretag får 
tillfälle att beskriva sin uppfattning av nätverksledningens insats. Att fråga nätverkets 
medlemmar om deras uppfattning visar hur nätverket vuxit och hur nätverket ser på 
utvecklingen, detta för att jämföra medlemmarnas och ledningens syn på utvecklingen i 
nätverket. I frågeställningen fick medlemsföretagen bedöma hur väl vissa påståenden stämde 
överens med den egna uppfattningen av nätverket. Ett lågt svar indikerar att påståendet inte 
överensstämmer med den egna uppfattningen. En intervjuguide skickades med e-post för att 
förbereda medlemsföretagen. En kortare telefonintervju genomförs, detta för att säkerställa en 
snabb och hög svarsfrekvens. Intervjun blir väldigt strukturerad. Informationsmängden från 
djupare intervjuer med samtliga medlemmar skulle bli ohanterligt stor i förhållande till 
undersökningens tidsram, storlek och resurser. 
 
Intervjuerna med projektledningen för Build in wood skulle ske på deras kontor, bokning 
skedde via email och en intervjuguide skickades via e-mail för att ge deltagarna en möjlighet 
att förbereda sig inför intervjuerna. Intervjuresultaten användes som stöd i framtagandet av 
frågeformulären som nätverksmedlemmarna sedan svarade på. Nätverket förbereddes inför 
frågeställningen genom att i förväg få tillgång till formuläret. För att deltagandet skulle bli så 
högt som möjligt genomfördes denna del som en strukturerad intervju över telefon. 

2.7 Uppsatsens tillförlitlighet 
Trots den grundliga litteraturstudien som inledde arbetet med uppsatsen är det inte omöjligt 
att teorier och frågeställningar förbisetts. Teorierna påverkar arbetet i grunden och man 
bygger upp strategier och genomförandet efter dessa. Den ingående litteraturstudien är det 
säkraste verktyget för att minimera risken för att så skulle vara fallet. 
 
Metodvalet kommer till viss del att påverka utfallet, det har direkt påverkan på den strategi 
man kommer att föra. Valet kommer i sin tur att påverkas av vilka förutsättningar forskaren 
har för sitt arbete, tid, resurser och tillgång till material och försöksobjekt. 
 
Fallstudiens största svagheter när det gäller tillförlitligheten är frågan om hur pass säkra 
generaliseringarna är från en sådan ansats. Likheter eller skiljaktigheter mellan det egna fallet 
och andra tidigare studier bör framhållas för att minska misstänksamhet mot resultatet. I 
denna uppsats kommer nätverket att jämföras mot två andra liknande nätverk i samma 
bransch vilket för att höja trovärdigheten för de generaliseringar som görs i det nya materialet, 
särskilt om det överensstämmer med tidigare resultat. Ett annat problem som kan uppstå är att 
man inte lyckas definiera gränserna för fallstudien, problemet uppstår när man inte kan 
bestämma vilka datakällor man skall räkna till fallet och vilka som inte skall räknas med. 

2.7.1 Validitet 

Validitet är enligt Denscombe (2000) att data och metoder är riktiga. Med det menas hur 
insamlad data beskriver sanningen, verkligheten och om data täcker de avgörande aspekterna i 
frågeställningen. Tittar man på metoden och dess validitet så handlar det mer om hur väl 
tillvägagångssättet mäter frågeställningen, använder man till exempel rätt indikatorer och hur 
pass exakta är resultaten? 
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Validiteten har varit i fokus under arbetet med denna rapport. Ämnet studerades genom en 
litteraturstudie och ur denna så skapades en öppen frågeställning för de intervjuer som följde. 
Jag höll två personliga intervjuer och två telefonintervjuer av ostrukturerad karaktär. De 
personliga intervjuerna spelades in och anteckningar fördes under samtalen, tyvärr hade jag 
inte möjlighet att spela in telefonintervjuerna. Jag sammanfattade intervjuerna nära inpå de 
faktiska samtalen för att få med eventuella detaljer som inte blivit nedtecknade under 
intervjun. För att ytterliggare säkerställa informationen har samtliga intervjuade fått tillgång 
till det färdiga materialet för genomläsning och redigering.  
Händelser som kan ha haft en negativ effekt på validiteten är bland annat att en av 
intervjuerna ägde rum på universitetet, dock valdes en neutral miljö för att inte påverka 
personen i större utsträckning. Universitetet valdes på grund av byggnadsarbeten som utfördes 
på den intervjuades kontor. Den andra respondenten intervjuades på sitt kontor. Våra 
kunskaper i ämnet skiljer sig markant åt, de intervjuade har lång praktisk erfarenhet av ämnet 
och jag en teoretisk kunskap från litteraturstudien. Detta kan skapa glapp i diskussionen där 
informationen skulle kunna tolkas på olika sätt. För att hantera dessa osäkerhetsfaktorer har 
jag och de intervjuade haft en öppen kommunikation efter intervjuerna för att säkerställa att vi 
har samma uppfattning av svaren.  
Nätverksföretagen undersöktes med hjälp av en strukturerad intervju. Svarsfrekvensen var 
hög, 93 % av dem som nätverksledningen anser vara medlemmar har svarat på intervjun. Det 
höga deltagandet stärker studiens validitet. 
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3. Referensram 
I följande kapitel redovisas de teorier som tillsammans skapar referensramen för detta 

arbete. Syftet med uppstatsen är att  

 

- visa på framgångsfaktorer och hinder i nätverksutveckling. 

- identifiera genom vilka roller och vilket agerande nätverksledningen kan  

påverka utvecklingen av SME-nätverk. 

 

Jag anser följande teorier som relevanta för att uppfylla uppsatsen syfte.  

3.1 Nätverk 
Nätverk är ett ord som används i många sammanhang och användandet har accelererat på 
senare år då det blivit något av ett modeord. I uppslagsverket på www.Wikipedia.org beskrivs 
nätverk som en samling noder som kopplas samman via någon form  av relation, detta ger ett 
mönster som kallas för nätverkets struktur. 
 
Jag utgår ifrån Aldrich (1979) definition av nätverk, ett nätverk är ett antal organisationer vars 
interaktion med varandra kan variera från starka till mycket svaga band. Relationerna kan 
vara strikt affärsmässiga, sociala eller både och (Aldrich, 1979 genom Axelsson & Easton, 
1992). 

Utbult (2000) beskriver två ansatser till nätverksskapande, först det syntetiska nätverket, det 
är organiserat och är skapat för ett specifikt syfte. Det syntetiska nätverket har ett tydligt mål 
och nätverket har klara gränser och dess aktörer och intressenter är väl definierade. Exempel 
på syntetiska nätverk är strategiska allianser, joint ventures och franchise. Organiska nätverk 
har uppkommit över tiden och är exempelvis nätverk som utvecklats från enkla 
affärstransaktioner till komplexa affärsrelationer för att öka den egna konkurrenskraften.  
 
Porter (1990) beskriver ett organiskt nätverk som han kallar kluster. Ett kluster är ett nätverk 
med liten geografisk spridning som består av aktörer inom ett speciellt affärsområde (ibid). 
Övriga tjänster som inte faller inom det egna expertkunnandet handlas i allt större takt upp av 
utomstående som har detta som sina kunskapsområden (ibid). Porter (1998) beskriver detta 
som ett nytt sätt att organisera värdekedjan, ett nytt sätt att skapa mervärde. Ett lyckat kluster 
skapar större mervärde än ett fristående företag även om företaget anses vara lyckat. Ett 
kluster ger medlemmarna skalfördelar genom samverkan med andra aktörer. Kluster utvecklar 
inte bara samarbete, utan även konkurrensen blir starkare. Kluster stödjer 
produktivitetsförbättringar, driver på riktning och tempo i utvecklingen och till sist stimulerar 
samarbetsformen nya affärskonstellationer.  

3.1.1 Strategiska nätverk 

Human & Provan (1997) beskriver vad de kallar för SME-nätverk, small and medium sized 
enterprise network, denna nätverksform har enligt författarna många likheter med kluster. 
Bland annat gäller att de inte ersätter konkurrens utan löper parallellt med konkurrerande 
relationer och tillåter medlemmar att samarbeta på ett projekt för att samtidigt konkurrera i ett 
annat. Vanhaverbeke (2001) fyller på med att påtala den starka kopplingen SME-nätverk har 
med den lärande regionen som klusterteorin beskriver. Till skillnad från kluster så har SME-
nätverket mer struktur, det finns bakomliggande skäl till uppkomsten. Aktörerna är väl 

http://www.Wikipedia.org
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definierade samt att projekten ofta är tidsbegränsade på olika sätt, det är vanligt med projekt 
som varar upp till 4 år (Lundberg, 2005). 
 
Enligt Human & Provan (1997) finns det aspekter som skiljer olika former av 
samverkansprojekt. Här skönjer man SME-nätverkets likheter med kluster, det är främst 
bransch och den geografiska tillhörigheten som ligger till grund för vilka som får delta i 
gemenskapen. En annan likhet är att man är beroende av de andra aktörerna för att som 
nätverk uppnå till exempel skalfördelar som man inte klarat att åstadkomma på egen hand. 
Beroendet är alltså starkare och skapat ur det man annars kallar marknadssynen, där man som 
aktör är beroende av alla andra aktörer som finns i ens närhet (ibid).  
 
Ett stort steg i nätverkets utveckling är enligt Human & Provan (2000) det ögonblick då en 
definierad ledning skapas i nätverket. En ledning som har en tydlig roll som 
nätverksutvecklare, koordinator och som skall administrera nätverkets aktiviteter (ibid). 
Lundberg (2005) går längre och säger att medlemmarna ser ledningen som den drivande 
kraften i nätverksutvecklingen och lämnar därför helt ansvaret för samverkansaktiviteter till 
nätverksledningen. En nätverksledning byggs upp i ett tidigt stadium i processen. Denna 
grupp skall i första läget skapa en legitimitet för nätverket. Detta arbete förenklas om det i ett 
tidigt stadium finns, bland medlemsföretagen erkända, företagsledare med i styrgruppen. En 
formell bindning till styrgruppen är att föredra men även informella bindningar till starka 
aktörer i nätverket förenklar arbetet med att skapa legitimitet (Human & Provan 2000; 
Williams 2004).  

3.2 En utvecklingsmodell för samverkansprojekt 
 Nilsson & Nilsson (1992) presenterar i en avhandling en teori om ett nätverks tillkomst och 
hur det utvecklas över tiden. Teorin beskriver tre faser i ett nätverks utveckling och påtalar i 
korthet att det finns ytterliggare två faser, stabiliseringsfas och nedgångsfas, som man inte 
behandlar djupare i denna avhandling. De tre utvecklingsfaserna är varseblivningsfasen, 
utkristalliseringsfasen och slutligen tillväxtfasen. De två tidiga faserna är tidsmässigt mycket 
korta i förhållande till tillväxtfasen. Värt att uppmärksamma är att Nilsson & Nilsson i sin 
studie kunde konstatera att nätverket i sin utveckling kunde gå direkt till nedgångsfasen utan 
att passera tillväxtfas och stabiliseringsfas. Nätverksledningens agerande kommer att variera i 
art efter vilken fas nätverksutvecklingen befinner sig i (ibid). 

3.2.1 Varseblivningsfasen 

Nilsson & Nilsson (1992) beskriver varseblivningsfasen som en period av förändringar i 
omgivningen av en bransch eller region. Förändringar som skapar möjligheter eller framtida 
hot för berörda aktörer. Fasens innefattar även att dessa aktörer skall ha blivit varse om 
förändringen och vad den medför. Aktörerna påbörjar relationsskapandet och kontakter knyts 
mellan några aktörer som berörs av förändringarna. En diskussion om hur man skall hantera 
den nya situationen påbörjas. De aktiva i detta tidiga stadium är ofta entreprenörer, eldsjälar 
som driver frågan framåt. Nätverket i sig är i detta tidiga skede mycket löst sammansatt och 
det är egentligen endast den kommunikativa funktionen som aktiverats. Nilsson & Nilsson 
(1992) talar i detta skede om ett embryo till ett nätverk, graden av formalisering är i det 
närmaste obefintlig detsamma gäller för centraliteten (ingen central ledningsfunktion). 
Intensiteten i nätverket är nära noll, utbytet är de första trevande kommunikationsförsöken 
som nämnts ovan (ibid). 
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3.2.2 Utkristalliseringsfasen 

I denna fas menar Nilsson & Nilsson (1992) att aktörerna börjar diskutera hur man skall möta 
förändringarna i nätverkets omgivning. Nätverkets målsättningar och samverkansområden 
diskuteras bland de inblandade. Fasen har karaktären av en stor förhandling, då det nu är fler 
medlemmar som anslutit sig till nätverket, och alla har sin åsikt och agenda. För nätverket 
gäller det att man hittar ett gemensamt mål att sträva mot. Nya företag sluter sig till nätverket. 
Företag som är rädda att hamna på efterkälken hoppar på. Nilsson & Nilsson (1992) kallar för 
medlöpare, dessa företag kan kliva av samarbetet lika snabbt som de klev på. Denna fas 
avslutas med en stark formalisering. Val av samverkansform och hur det formella samarbetet 
skall organiseras diskuteras. Vidare förs diskussionen om resursinsatser, 
styrelsesammansättning, formell makt, relationerna; medlem – ledning –verkställande organ. 
Interaktionen tar fart och med den ökar formaliseringsgrad, centralitet, komplexitet och 
intensitet avsevärt. Gränsdragningen för samarbetet och den riktning nätverket skall sträva i 
blir allt tydligare och en nätverksledning börjar ta form. Samma aktörer, eldsjälarna, som tog 
initiativet till samarbetet är fortfarande de drivande krafterna i utvecklingsarbetet (ibid). 

3.2.3 Tillväxtfasen 

När nätverket går in i tillväxtfasen menar Nilsson & Nilsson (1992) att de grundläggande 
målsättningarna har uppnåtts eller är på god väg. Samarbetet mellan aktörerna har påbörjats 
och en gemensam strävan mot nästa målsättning är i full gång. Med detta menas att ett eller 
flera samverkansprojekt fortgår och visar resultat. Det är nu läge att utveckla samarbetet och 
titta på hur ytterliggare områden kan operationaliseras i nätverket. Diskussioner förs om vad 
som kan vara av nytta och i vilken riktning man skall utveckla nätverket. Eventuella 
förändringar bör stödjas av samtliga nätverksföretag för bästa genomslag. Fasen rymmer även 
en rörelse mot mindre intern konkurrens, varje medlem fokuserar mer på sin kärnkompetens 
och hur man kan bygga ett nätverk där friktionen blir minimal och kompletteringsgraden 
mellan medlemmarna maximeras. Samarbeten med externa aktörer ökar i denna fas, antalet 
aktörer som är delaktiga i projekten ökar och fler eldsjälar kommer att dyka upp. I denna fas 
ökar graden av komplexitet, nätverksledningens uppgift blir att hitta arbetsformer för att 
hantera detta så det inte blir ett hinder för det fortsatta arbetet. Antalet aktörer i projekten gör 
att intensiteten ökar då fler samverkansområden aktiveras. Resursflöden, kommunikation och 
sociala relationer ökar och de två förstnämnda kategorierna ger en något starkare 
centralisering då flödena skall organiseras och distribueras (ibid). 

3.3 Nätverksmodell 

Håkansson & Johansson (1992) beskriver nätverket med hjälp av en modell med tre 
hörnstenar. Hörnstenarna är aktörer, resurser och aktiviteter, den övergripande strukturen är i 
första hand en fråga om definition. I denna modell definieras en aktör som någon som skapar 
eller deltar i aktiviteter eller som på något vis kontrollerar resurser. Vid aktivitetsdeltagande 
använder aktörer vissa resurser för att påverka andra resurser för att producera eller skapa ett 
fördelaktigare läge för framtida bruk. Resurser är medel som används av aktörerna när de 
utför aktiviteterna. Genom dessa definitioner genereras ett nätverk av aktörer, ett av 
aktiviteter och ett av resurser som alla relaterar till varandra (se bild 1). Håkansson och 
Snehota (1995) beskriver de administrativa rutinerna i nätverket som en av de starkare 
bindningarna mellan samtliga aktörer. Dessa system är kostsamma och integrerar 
medlemmarna vilka ofta kan räkna med vissa ökade privilegier på grund av delaktigheten i 
det administrativa systemet (ibid). 
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Figur 1 Nätverksmodell1 

Aktörer besitter och kontrollerar aktiviteter och/eller resurser. En aktör söker utöka det egna 
inflytandet och kontrollen över ett nätverk. Genom att nyttja sina resurser i olika aktiviteter 
skapar man nya relationer och utvecklar den egna organisationen. Att öka den egna kontrollen 
betyder att en annan aktör kommer att tappa kontroll, det finns således både gemensamma 
intressen att arbeta med men även en konkurrenssituation där varje aktör söker det bästa för 
sig (Håkansson & Johansson, 1992). Varje relation är unik i nätverket och bygger på 
medlemmens roll i nätverket, resurser och förutsättningar. Dessa är viktiga attribut i 
skapandet av en förtrolig atmosfär i nätverket. (Håkansson och Snehota, 1995). 

Aktiviteter är i Håkansson & Johansson (1992) mening en händelse som uppstår när en eller 
flera aktörer kombinerar sina resurser för att utveckla, byta eller skapa nya resurser. Det finns 
två typer av aktiviteter, transaktions och förändringsaktiviteter. Som namnen antyder så byter 
en resurs ägare eller förändras beroende på typ av aktivitet. De båda aktivitetstyperna bygger 
upp aktivitetscykler, en aktivitetscykel kontrolleras aldrig av enbart en aktör. 
Aktivitetsnätverket kan alltid förbättras, nya, förbättrade och eller omorganisering i 
aktivitetskedjan kan effektivisera det. Det finns inte ett optimalt system för aktiviteter. 
Håkansson och Snehota, (1995) påpekar att skillnader i kunskapnivåer inom nätverket kan 
skapa problem i interaktionen. Kunskap är en allt viktigare resurs och den individuella 
medlemmen blottar ogärna sin viktigaste resurs vilket kan skapa friktion (ibid). 

Resurser ägs av en eller flera aktörer tillsammans. Resurser är i likhet med aktiviteter 
omöjliga att ge ett optimalt samband eller utnyttjande. Detta då en resurs är heterogen, den har 
egenskaper som kan kombineras i oändlighet. (Håkansson & Johansson, 1992) Resurser kan 
bland annat vara teknologi, kapital, material och kunskap (Håkansson & Snehota, 1995). 
Tekniska bindningar i nätverk kan vara olika typer av system som öppnar för eller begränsar 
samverkan mellan medlemmarna (ibid).  

                                                 
1 Nätverksmodell ur Håkansson & Johansson (1992). 

AKTIVITETER RESURSER 

AKTÖRER 

Nätverk av 
aktiviteter 

Nätverk av 
resurser 

Nätverk av 
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3.4 Styrning 
Organisationer står under ständig förändring, man arbetar mot utsatta mål av olika slag. Målet 
beskriver var organisationen vill vara, oftast vid en förutsagd tid, ett mål i sig. Ax et al (2002) 
definierar begreppet mål som ett tillstånd, en situation eller en position som organisationen 
önskar befinna sig i vid en bestämd tidpunkt. Ax et al (2002): 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål” 

Med ekonomiska mål menas även icke finansiella mål såsom kvalitetsmål, flexibilitet och 
olika former av utveckling, till exempel produkt, marknads och resursutveckling. Styrning 
kan vara av formell eller informell karaktär, till de mer formella formerna handlar 
budgetering och kalkylering, organisationsform och personalstruktur. Informell styrning 
handlar bland annat om företagskultur och medarbetarskap. (Ibid) 

Nirel et al (1994) kommer i en studie fram till att informell styrning är bättre när det kommer 
till att skapa en innovativ och kreativ miljö, och skapar bättre förutsättningar för 
organisationen att hantera en förändring. 

3.5 Möjligheter till påverkan 
Enligt Burns (1999) finns det fyra maktdimensioner som en ledning kan utöva makt över, för 
att styra ett beteende i den önskvärda riktningen. Dessa är resurser, mening, beslut och 
slutligen den institutionella makten (makt över organisationens uppfattning och värderingar). 

• Makt över resurser, är starkt kopplat till resultatorientering och anses av Burns (1999) 
inte tillräckligt för att skapa en uthållig förändring eller utveckling. Skärs resurserna 
av så upphör beteendet och de nya rutinerna bryter samman för att slutligen återgå till 
det som var innan. 

• Makt över beslut, kan skapa en medvetenhet inom organisationen om varför en 
förändring är nödvändig och på detta sätt förbättra möjligheten att förändringen förblir 
över tiden. Dock anses denna dimension för svag att för sig själv orka med att lyfta 
fram och bibehålla en förändring i en organisation. 

• Makt över mening, denna maktdimension skriver Burns (1999) har en högre 
sannolikhet att bibehålla en förändring. Makt över mening är makt över varför man 
utför en viss aktivitet. Att endast utöva makt i denna dimension anses inte heller skapa 
en hållbar förändring eller utveckling.  

• Institutionella makten, den befintliga kontexten inom organisationen är en barriär som 
måste besegras. Att mobilisera alla tre tidigare dimensioner i en integrerad ”attack” 

kan förmå den institutionella barriären att förändras. Institutionell makt är att kunna 
påverka individens uppfattning och värderingar.  

 
Makt över resurser, beslut och mening kommer inte att var för sig ge en hållbar utveckling 
eller förändring. En integrerad ansträngning som bryter sönder gamla system och för in nya 
tankegångar i den institutionella kontexten skapar däremot en bestående utveckling och 
förändring (ibid). 

För nätverkets operativa ledning innebär detta begränsade möjligheter att agera. Burns (1999) 
maktdimensioner tillhör inte den operativa ledningen i samma utsträckning som till exempel 
en företagsledning. Meningen med nätverket styrs av medlemmarna, meningen med nätverket 
bestäms före det tillsätts en operativ nätverksledning (Nilsson & Nilsson, 1992). 
Beslutsmakten ligger även den på medlemmarna, skall en förändring ske ligger makten att 
förändra på nätverket och inte ledningen, Lundberg (2005) säger att nätverk lämnar över 
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ansvaret för utvecklingen till nätverksledningen som därigenom får makten över 
beslutsfattandet. Även resurserna ägs av medlemmarna, de för med sig resurser in i nätverket 
och delas under samverkansprojekt (Håkansson & Snehota, 1995). Nätverksledningen är inte 
helt utan resursmakt men ledningens största möjlighet att påverka är med makt över mening. 
Det handlar om att påverka medlemmen och dess syn på nätverk som utvecklingsgrund och 
nätverkets aktiviteter. Det är viktigt att skilja på makt över denna mening och meningen med 
nätverkets exitsens.. En nätverksledning är lite som en marknadsavdelning, uppgiften är att 
sälja en förutbestämd produkt. 

3.6 Nätverksledningen och dess roller 
Nätverksledningen har tilldelats en del olika roller av nätverket, dessa är av mer eller mindre 
formell karaktär och utgör själva grunden i och strukturen för ledningens arbete. Isett & 
Provan (2002), Human & Provan (2000) talar om nätverksledningens roll, en roll som 
administratör och koordinator av nätverkets aktiviteter. Ett verktyg som skall hjälpa nätverket 
i sin utveckling. Lundberg (2005) påpekar att nätverkets samverkansaktiviteter konkurrerar 
om tid och resurser med medlemmarnas egna verksamheter. Vidare lyfter Lundberg fram 
ledningens roll och beskriver den som att den skall vara en kreatör och inspiratör. 

3.6.1 Projektledning 

Gaunt (2004) beskriver projektledning som uppgiften att skapa och genomföra en strategisk 
plan för att sammanbinda människor och resurser för att uppfylla projektets mål. Ledningen 
skall skapa en operationell plan där resurs och finansiella behov för att nå de utsatta målen 
beskrivs. Detta är vad som avgör när projektet är avslutat, att tillsammans med 
uppdragsgivaren komma fram till vilka kriterier som skall uppfyllas.  En projektledares roll 
sammanfattas av Turner & Müller (2005) till att bland annat skapa en effektiv arbetsmiljö för 
projektledningen. Vidare gäller att olika typer av ledarskap är bättre lämpade vid olika stadier 
under projektets livscykel (ibid).  

3.6.2 Koordinator  
Human & Provan (2000) ger närverksledningen en roll som koordinator och samordnare. 
Ledningen är ansvarig för nätverkets uppbyggnad och dess huvudaktiviteter samt för 
nätverkets informationshantering. I en artikel från 1997 beskriver samma författare 
nätverksledningen som samordnare och skapare av nätverkets mötesplats Med mötesplats 
menas till exempel de system som skapats för informationsutbyte och interaktion mellan 
medlemmarna. 

3.6.3 Kreatör, motivatör 
En nätverksledning skall skapa mervärde för medlemmarna anser Lorenzoni & Baden-Fuller 
(1995). Genom att skapa strukturer, strategier och utveckla befintlig samt skapa nya 
kapaciteter. Nätverkets medlemmar skall förmås ta en större aktiv roll som initiatörer till 
projekt och aktiviteter, vara problemlösare och genomförare (Ibid). Lundberg (2005) ger 
nätverksledningen en roll som inspiratör, detta då medlemskapet i SME-nätverk är frivilligt 
och nätverksledningens enda möjlighet att påverka blir marknadsföring av de 
utvecklingsaktiviteter nätverket anordnar. Rollen kräver en diversifierad kompetens av 
nätverksledningen; marknadsföring, processhantering, hantering av mål och medel samt 
konfliktlösning är några (Ibid). Kanet & Faisst (1999) genom Wallenklint 2001 lyfter fram 
nätverksledningen som moderator och konfliktlösare i nätverket. Ledningen är det första 
externa aktörer möter när de söker kontakt med nätverket som organisationsform. 
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3.6.4 Resursutvecklare 
Lorenzoni & Baden-Fuller (1995) beskriver nätverksledningen som en värdeskapare. Den 
skall arbeta med aktiviteter som hjälper medlemmarna utveckla sina resurser och att 
rekognosera möjligheter till utveckling genom att länka samman enskilda resurser till kedjor 
som skapar nya möjligheter. Human & Provan (1997) beskriver det som att hjälpa 
medlemmarna till att skapa möjligheter och utveckla resurser som man inte hade lyckats med 
som enskilda företag. Detta kan gälla gemensamma insatser inom produkt-, marknads eller 
organisationsutveckling (Ibid). 

3.7 Nätverksledningens uppgift 
Ovan har det diskuterats vad som är nätverksledningens roller. I följande kapitel behandlas 

mer konkreta uppgifter som dessa roller kommer att arbeta med under utvecklingen av 

nätverket. Vidare kommer det att presenteras ett antal framgångsfaktorer och hinder som 

nätverksledningen kan stöta på under sitt arbete. 

3.7.1 Legitimitetsskapande 

Strategiska SME-nätverk introducerar många nya interaktioner för medlemsföretagen. Det är 
troligt att många av medlemmarna i ett sådant nätverk inte har någon tidigare erfarenhet av 
samarbete med varandra. Inom SME-nätverk finns ofta en ledning som är tillsatt att styra 
projektet, en enhet av mer administrativ karaktär som arbetar för helheten. Detta samarbete är 
också det ofta en nyhet för många av nätverkets medlemsorganisationer. (Human & Provan, 
2000) 
 
Human & Provan (2000) fann i en studie att legitimitet hade störst inverkan på nätverkets 
utveckling, detta gällde såväl i tidiga som senare skeden av nätverkets existens. Nätverkets 
medlemmar kallade detta för kredibilitet och ansåg att detta var det viktigaste för att få lyft i 
ett nytt och oerfaret nätverk, att knyta resurser, nytt kunnande och nya möjligheter till 
nätverket och för att förklara ett nätverks framgångar och även krissituationer. 
 
Meyer & Rowan (1977) m.fl. genom Human & Provan (2000) säger att legitimitet är 
nödvändig för utveckling i sociala system, legitimitetsskapandet är den drivande kraften i 
organisationens strategi- och strukturarbete. Human & Provan (2000) fann tre dimensioner 
där legitimitet är nödvändig att befästa.  

• Legitimitet för nätverk som organisations och samarbetsform. 
• Att skapa en legitim front, något som kan agera för hela nätverket i till exempel ett 

första möte med nya kunder, investerare och externa intressenter. 
• Legitimitet för interaktionen i nätverket, interaktion är speciellt viktigt i SME-nätverk 

då det enda som håller samman nätverket är relationerna mellan aktörerna. Dessa 
måste skapas och sedan vårdas för ett uthålligt nätverk.  

Det finns två strategier man kan arbeta efter när man söker skapa legitimitet. Man kan ta ett 
internt eller externt perspektiv på legitimitetsskapande. Ett bättre sätt att  se det på beskrevs av 
Edstrom et al (1984) återgett av Human och Provan (2000) som inside-out eller outside-in 
strategier. Vilken strategi man väljer visar endast var fokus ligger och inte att man enbart 
skapar legitimitet internt eller externt.  
 
Human & Provan (2000) säger vidare att  projektledningens kredibilitet och dess handlingar 
är en av de avgörande mekanismerna i legitimitetsarbetet. Arbetet med legitimitetsskapande 
sker parallellt inom alla de tre ovan nämnda dimensionerna.  
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Human & Provan (2000) definierar legitimitet som den generella bild som skapas av 
nätverkets aktiviteter, prestationer, struktur och medlemmar. Vidare gäller för legitimitetens 
skull att dessa händelser, av intressenterna, skall anses relevanta och nödvändiga. 
Legitimitetens styrka och nytta är starkt kopplad till relevansen som aktörerna ger nätverkets 
aktiviteter och prestationer.  
 
Arbetet med att skapa legitimitet för ett nätverk kan liknas med att skapa ett varumärke, man 
vill bygga upp ett förtroende för varumärket både inom organisationen men också hos den 
potentiella framtida kunden. Anholt (2003) säger att ett starkt varumärke ger kunden nytta i 
form av vetskap att produkten kommer att utföra det den var tilltänkt för. Ett varumärke blir 
en form av kvalitetsstämpel och inger förtroende hos kunden. Ett starkt varumärke kan man 
som kund räkna med kommer att finnas kvar över tiden. Företaget som äger varumärket 
kommer att arbeta hårt med att lösa eventuella problem som uppstår för kunden. Man är 
mycket noggrann med att behålla sitt goda rykte, ett gott rykte stärker varumärket ytterliggare 
(Anholt, 2003). Armstrong & Kotler (2000) säger vidare att ju starkare varumärke man skapar 
desto fler vill associeras med det och medvetenheten om varumärket ökar samt att det skapas 
positiva åsikter för produkterna och företaget. 

3.7.2 Framgångsfaktorer och hinder 

Halme & Fadeeva (2001) lyfter i en artikel nätverk i turistbranschen fram ett antal faktorer för 
att nätverket skall bli en succé. De beskriver även hinder som ofta uppstår och begränsar eller 
avslutar nätverkets utveckling och existens. Faktorer och hinder är följande: 

Framgångsfaktorer 
• Motivation att arbeta för långsiktighet inom nätverket. 
• En bred medvetenhet om nätverkets långsiktighet bland medlemmarna. 
• Tillräckliga resurser för utveckling genom aktiviteter. 
• Externt erkännande, vilja för internt utvecklingsarbete och framdrivning och viljan att 

investera resurser i nätverket från interna såväl som externa aktörer. 

Hinder  
• Maktrelationer, en stark makthållare kommer att försöka hålla sin maktposition i ett 

nätverk. En uppfattad skev maktbalans gör att vissa aktörer känner att de har mindre 
att säga till om. Detta kan resultera i att man minskar sin aktivitet inom nätverket.  

• Kortsiktighet och likgiltig attityd, att nätverksledningen inte lyckats förmedla den 
långsiktiga synen utan man ser till kortare tidsperspektiv. Man hittar inga kortsiktiga 
vinster för det egna företaget, tror att det skall vara en kortsiktig lösning och ser inte 
alls till det längre perspektivet.  

• Förväntningar, man har andra eller högre förväntningar än vad som införlivats. En 
avsaknad av förväntad utdelning av samverkansarbetet leder till ett minskat intresse 
för att delta. 

• Ingen målöverensstämmelse, mål som står i konflikt med varandra, företagets och 
nätverkets mål överensstämmer dåligt eller inte alls.  

 
Alla dessa punkter kan man härleda till bristande intern eller extern legitimitet, interna 
legitimitetsproblem kan vara kortsiktighet i tron på nätverket och på det egna tidsperspektivet 
för avkastning från projektet. Problem med finansiering från externa aktörer, okänt varumärke 
är signaler på svag extern legitimitet. Extern legitimitet leder till resurs och kompetensflöden 
från externa aktörer. Svårigheter att hitta extern finansiering, kompetens och affärskontakter 
för nätverket kan vara indikatorer på en bristande extern legitimitet.  
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 3.8 Analysmodell 
Syftet med arbetet är att; visa på framgångsfaktorer och hinder, identifiera genom vilka roller 

och vilket agerande nätverksledningen kan påverka utvecklingen i SME-nätverk. 

Analysmodellen beskriver sambanden mellan de olika teoriavsnitten och visar hur jag 
kommer att hantera det empiriska materialet i analysen. Utveckling bygger på nära samband 
mellan ledningens roller, agerande och de omständigheter som motiverar utvecklingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 2 Analysmodell 
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4. Empiriredovisning 
I följande kapitel introduceras de organisationer och personer som deltagit i 

datainsamlingen. Den information som framkommit av intervjuer och enkäter redovisas efter 

respektive aktörs introduktion. Underlaget för intervjuerna återfinns i bilaga 1 för 

nätverksledningarnas intervjuer respektive bilaga 2 för intervjuerna med nätverksföretagen.  

4.1 Träinnova 
Träinnova är ett samverkansprojekt i form av ett strategiskt SME-nätverk. Projektet har som 
huvudmål att stimulera och stötta utvecklingen av träindustrin i Jämtlands län. I första hand 
vänder sig utvecklingsprojektet till företag inom träindustrin i Jämtlands län men nätverket 
bjuder även in företag som ligger utanför regionen förutsatt att deras huvudsakliga 
verksamhet ligger där. 

Träinnovas verksamhet började 1996 och har under projektets livstid medverkat till såväl nya 
produkter som nya etableringar av företag och etableringar på nya marknader. Träinnova har 
till exempel varit framgångsrikt i sina internationaliseringsprojekt. 

Projektledningen består av en referensgrupp, en styrgrupp samt Staffan Carlsson och Berndt 
Öquist, som bägge arbetar som projektledare, deras roll i nätverket är att vara 
sammanhållande och drivande. Nätverket består av allehanda träindustri från sågverk och 
husbyggare till möbel och inredningssnickerier. Produkt, marknad och processutvecklilng 
ligger helt och hållet på medlemmarna. (www.trainnova.se)  

4.1.1 Telefonintervju med Staffan Carlsson 

Staffan berättar att ledningen har en roll som nav, att från yttre aktörer ta emot och sprida 
relevant information till nätverkets aktörer, man får en screeningroll, vad skall vidarebeordras 
och inte. Ledningens goda kunskaper hjälper även att sammanföra kunder som närmar sig 
nätverket med rätt företag i nätverket, längre än så går inte ledningen i rena 
affärssammanhang. Det händer ibland att det kommer förfrågningar av sådan art att inget 
enskilt företag klarar av att möta beställarens behov. Staffan säger att i detta läge går 
ledningen in och koordinerar nätverket som en enhet mot kunden och ser om det som nätverk 
kan skapa en affärsmöjlighet.  

Referensgruppens roll är enligt Staffan att lämna övergripande synpunkter på Träinnovas 
verksamhet. Styrgruppen är det organ som beslutar vilka aktiviteter som skall arrangeras och 
projektledningen är den operativa enheten i ledningen.  

Staffan säger att projektledarnas screeningroll blir inte lika klar internt men aktiviteter och 
information från medlemmar sprids också via ledningen. En del i den interna 
kommunikationen är att medlemmarna skapar idéer som sedan utvecklas av ledningen till 
färdiga projekt. Detta handlar ofta om nätverksbyggande projekt som mässor, seminarier och 
studieresor.  

En viktig faktor enligt Staffan var finansieringen. Finansiering kan arbeta för eller emot 
nätverkets utveckling. Inga institutionella bidrag får gå till enskilda aktörer, till exempel 
medel från strukturfonden kräver att ett projekt skall innefatta minst tre aktörer i samverkan. 
Tyvärr innebär detta att bra idéer kan komma i kläm på grund av dessa regler, projekten drar 
ut på tiden för att finna lösningar på finansieringen eller för att man skall hitta former att 
samverka på för att uppfylla reglerna för stödmedlen berättar Staffan. 

Staffan beskriver sedan att projekt med operativ orientering ofta lyckas bättre än generella 
utvecklingsprojekt. Långsiktigheten har inte varit i fokus, över tiden har projekttiderna kortats 

http://www.trainnova.se
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och de operativa, affärsdrivna, projekten får allt större uppmärksamhet. Det är affärerna som 
driver utvecklingen. Staffan berättar att det är affärsrelationer mellan de medverkande 
företagen skapar lyckosamma projekt och leder till allmänt ökat samarbete mellan företagen. 
Ytterliggare en faktor som Staffan lyfter fram är förväntningarna, medlemmarna söker resultat 
snabbt och arbetar därefter vilket leder till kortsiktighet.  

Träinnova har delat in sina medlemmar i affärsområden. Den första ansatsen tyckte man var 
lite bred och hämmande för utvecklingen av nätverket. Med snävare klasser kunde man rikta 
insatser med mer precis karaktär till olika grupper.  

Vidare kan en viss motvilja i att dela med sig av idéer och kunskap mellan medlemmar vara 
ett hinder säger Staffan, vissa företag känner oro för att andra skall profitera på den egna idén 
vilket kan skapa friktion i nätverket och i projekten. De inaktiva medlemmarna i nätverket kan 
ibland fungera som en broms, man saknar vana och kunskap om hur man samverkar och det 
skapar ytterliggare friktion i projekten som de deltar i.  

Staffan berättar till sist att Träinnova arbetar för att skapa en ekonomisk förening som ledning 
istället, man räknar med att skapa en miljö med en rakare styrning än idag och finansieringen 
skulle lösas via medlemsavgifter. De aktiva företagen i dagens nätverk kommer att vara de 
som tar det största ansvaret i denna organisation tror Staffan. 

Vänskap som bygger på affärer är bättre än affärer som bygger på vänskap 

John D Rockefeller 

Ett citat hittat i en rapport på Träinnovas hemsida, författad av Westerberg et al (2003) passar 
väl in på det Staffan pekar på är en framgångsfaktor för det enskilda projektet och för 
helheten.   

4.2 Ywood 
Ywood är ett SME-nätverk för träindustrin i Västernorrland. Ywoods generella mål är att 
dubbla vidareförädlingen av träprodukter i regionen. För att nå detta mål har Ywood arbetat 
för att skapa bättre samverkan mellan träindustrins aktörer. Nätverket består av ca 100 
medlemmar. Projektet startade 2000 och har idag planer på att starta ett marknadsbolag.  Man 
vill på detta sätt lämna över ansvaret för ledningsarbetet till nätverkets medlemmar. Samtidigt 
får nätverket en långsiktighet genom skapandet av marknadsbolaget. Idag finansieras 
projektet av statliga medel och löper ett eller ett par år utan egentlig vetskap om vad som 
händer sen. (www.ywood.se) 

4.2.1 Telefonintervju med Ingeli Gagnér 

Ingeli Gagnér berättar att Ywood har vuxit fram till vad det är idag, de enskilda företagen har 
tagit till sig möjligheterna till att utvecklas genom nätverket och samverkansprocesserna. 
Projektledningens roller har varit initiativtagare, katalysator, visionär, kontaktskapare och 
pådrivare. Nätverksledningens roller har inte förändrats över tiden, det har däremot karaktären 
på de uppgifter man utför gjort.  
 
Ingeli säger att ledningen i ett tidigt stadium koncentrerade sitt arbete på den interna 
legitimiteten i nätverket. Man befäste nyttan med nätverket och vilket kraftfullt verktyg 
samverkan är som utvecklingsform . Vidare arbetade man med att skapa ett internt förtroende 
företagen emellan.  

http://www.ywood.se
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Man arbetade efter sin femstegs-modell och Ingeli beskriver hur skapandet av mötesplatser 
skapade samverkan, som ledde vidare till tillit som är grunden för legitimitetsskapandet. 
Ywood arbetade från början mycket med bredden på nätverket, man lämnade inte de små 
aktörerna utanför även om de inte dök upp på aktiviteterna, man fortsatte att skicka 
inbjudningar och nya aktörer klev på eftersom. Detta arbete har betalat sig, Ywood upplever 
nu att nätverket skapar egen samverkan, företagen skapar spontant nätverksutveckling utan 
ledningens initiativ.  
 
Projektet finansieras bland annat av strukturfonds medel, 60% av finansieringen kommer från 
externa medel. Dessa medel betalar både ledningens kostnader och företagsdrivna aktiviteter i 
nätverket. Precis som Staffan på Träinnova så anser Ingeli att finansieringen både hjälper 
nätverksutvecklingen men ibland kan verka hämmande på vissa individuella projekt. Hjälp 
med finansiering räcker dock inte för att framgångsrikt skapa samverkan, företagen måste se 
en vinst eller en nytta med samarbetet. De aktiva företagen i projektet står för de kvarvarande 
40 %, sanningen är att deltagare betalar en högre avgift per capita än det var tänkt. 
 
Ingeli berättar att projektets och därmed nätverkets mål läggs fast av projektledningen och de 
företag som finns i styrgruppen. Det är här den övergripande visionära kraften för nätverket 
finns. Framtiden handlar om att i större utsträckning arbeta med extern legitimitet. Man skall 
skapa en identitet mot externa aktörer och marknader. Ett exempel på detta är den 
produktkatalog som tagits fram. I den presenteras företagens produkter så att kunden uppfattar 
bredden i produktfloran och den gemensamma identiteten i Ywood-nätverket. Internt 
fokuseras arbetet till det enskilda företagets behov och utveckling.  
 
Projektet innehåller både strategiska och operativa aktiviteter. Nätverksbyggande är en 
strategisk aktivitet, medan produktutveckling och marknadsföring för mindre 
företagsgrupperingar inom Ywood är exempel på operativa. Ingeli påpekar att trots den 
samsyn som råder för projektets långsiktiga mål har det ibland varit svårt för projektledningen 
att i arbetet med de operativa aktiviteterna även kommunicera och arbeta med de strategiska 
aktiviteterna som exempelvis bildandet av en ekonomisk förening för alla företag i 
Västernorrland. Det är istället en aktivitet som kommer att genomföras i kommande 
Ywoodprojekt.  

4.3 Build in wood 
Build in wood är ett SME-nätverk med cirka 25 företag i Norrbottens län. Nätverket skall 
samverka för marknads, produkt och produktionsutveckling. För att skapa bättre 
förutsättningar för utveckling har man sorterat in medlemmarna i olika affärsområden. 
Medlemsföretaget har mellan 5-20 anställda. Nätverket finansieras av kommunerna, 
länsstyrelsen och strukturfonden. Medlemmarna betalar 50% av aktivitetskostnaden och 
övrigt av de externa aktörerna. Projektledare för Build in wood är Christer André.  
 
IUC norrbotten har anlitats för att driva nätverksledningen, IUC är ett rikstäckande 
konsultnätverk som arbetar med industriell utveckling. I Build in wood arbetar man med ett 
verktyg som heter TBN-matris, det är ett system som är framtaget för att företagens behov 
skall kunna bestämmas. När man intervjuat nätverket ser man vilka aktiviteter man skall 
koncentrera sig på. (www.iucnorrbotten.se)  

4.3.1 Intervju med Anders Wäppling IUC 

Anders Wäppling är Vd på IUC och sitter som ordförande i Build in woods styrgrupp. Anders 
säger att det är styrgruppen som sätter målen för nätverket, i styrgruppen sitter entreprenörer 

http://www.iucnorrbotten.se
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och representanter från de kommuner som är involverade i projektet. Trots detta uppfattar 
Anders att målen kan skapa konflikter, det är inte alltid målen blir klara och enskilda företags 
mål kommer ibland i konflikt med nätverkets.  
 
IUC tillför projektet en struktur, man har en strategisk roll som man påför nätverket via 
ordförandeposten och mer operativt genom projektledningen berättar Anders. Styrgruppens 
roll är att hålla projektet i ”loppet” och korrigera eventuell drift mellan strategi och verklighet.   
 
Som verkställande direktör säger Anders att han får en mer stödjande roll, det blir mycket 
diskussion om idéer fram och tillbaka innan man slutligen lägger fast en aktivitet. IUC:s roll 
är att identifiera nätverkets och enskilda företagens behov och sedan skapa projekt som 
tillfredsställer dessa behov. Styrelsemötena förbereds ofta med Crister Andrés (Build in 
woods projektledare) hjälp, det är han som lägger fram vilka aktiviteter som är aktuella för 
den närmaste framtiden. Styrgruppen beslutar om vilka som blir av och vilka som omarbetas 
eller förkastas. Planerna var tidigare detaljbudgeterade, detta har man frångått för att skapa en 
friare miljö kring aktiviteterna.  
 
Anders har en strategisk roll, nästa steg är att skapa ett marknadsbolag för nätverket. En union 
front mot externa aktörer för att nå en kritisk storlek och tillsammans nå ut på marknader man 
inte orkat ut till som ensamt företag. Ett par tidigare försök har gjorts men avhopp har gjort att 
man inte lyckats hela vägen än.  
 
Christer sitter på en mer operativ roll, han är en motor i aktiviteterna och i projektet berättar 
Anders. Det är inte alltid en enkel resa då målet ibland är lite grumligt och Anders tar på sig 
lite av ansvaret då det är styrgruppens uppgift att sätta dessa mål. Christers huvuduppgift är 
att som projektledare, skapa ett klimat där företagen känner tillit för honom och varandra, 
fånga upp och prioritera de aktiviteter och insatser som företagen vill genomföra inom 
projektets ramar. 
 
I likhet med övriga intervjuade ser Anders finansieringen med strukturmedel som ett hinder, 
kraven på att projekt skall se ut på ett visst sätt hindrar en del projekt. Men kravet på ett visst 
antal aktörer för att projektet skall finansieras med strukturmedel hjälper även till att 
sammanföra företag i samverkansprojekt. Ett annat hinder är företagen själva, entreprenörerna 
har alltid brist på tid och pengar, tiden är dyrbar för entreprenören och att få till seminarier 
och aktiviteter med dessa som deltagare är svårt.  

4.3.2 Intervju med Christer André 

Christer André är projektledare för SME-nätverket Build in wood. Han kom in i bilden strax 
efter det att projektet drogs igång men har varit med i princip hela vägen. I 
projektbeskrivningen finns ett antal definitioner på vad man skall arbeta för. Man ska öka 
lönsamheten hos medlemsföretagen genom; produkt-, produktions- och marknadsutveckling. I 
detta ingår en del intern och extern outsourcing. Vi har en del tidigare erfarenheter med 
projekt av denna karaktär, långsiktighet, förtroende och att lära känna företagen är viktigt. Att 
känna av om de vill ha hjälp eller inte är också en viktig detalj för att lyckas berättar Christer.  
 
Christer säger att medlemmar ofta hör av sig med idéer till aktiviteter, produkter eller en 
studieresa. Hans uppgift är då att utveckla eller planera händelsen så att det passar till 
exempel regelverket för strukturfondsmedel. Det kan röra sig om att lösa en kompetensbrist 
eller att hitta ett arbetssätt så att antalet aktörer blir tillräckliga. En hel del arbete går till att 
söka rätt på seminarier, mässor och andra aktiviteter som passar in på de olika affärsområdena 
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som Build in wood har. Uppfattningen bland medlemmarna är att de inte hade åkt på så 
många tillställningar om inte någon hade planerat dem. Christer säger att dessa träffar skapar 
en kontaktpunkt som förhoppningsvis skall leda vidare till samverkan.  
 
Christer säger att rollen inte har förändrats över tiden, däremot ser uppgifterna annorlunda ut. 
Nätverket har tagit över lite av kontaktskapandet internt, vilket ger mig tid att titta externt 
säger Christer. Mer kunskap om företagen och hur de fungerar har gett en mer rådgivande 
riktning av arbetet. ”Vi är väldigt företagsorienterade i utvecklingsprocessen, vi jobbar med 
TBN-matrisen och då kommer man nära företaget. Men vi arbetar med de behov som 
merparten av medlemmarna behöver i första hand.”  
 
Som framgångsfaktorer ser jag ett aktivt deltagande berättar Christer, det verkar som om 
aktiviteter skapar ett driv att delta i fler händelser. I nätverket har nog 
byggkomponenttillverkarna haft den största nyttan. Husbyggarna har haft en glansperiod och 
har klarat sig utan nätverket, de har dock fungerat lite som draglok och verkat som en 
marknadskanal till en del av nätverkets aktörer och deras produkter. Projekttiden går snabbt 
och en fortsättning är att eftersträva, det har skapats en kunskap och ett förtroende mellan 
medlemmarna och mellan medlemmarna och mig berättar Christer, ett förtroende som han 
skulle vilja exploatera. Som exempel tar Christer upp de nya kontakter som med all säkerhet 
kan sammanbindas på en karta och som svårligen hade uppnåtts annars.  
 
Christer berättar att arbetet fortgår med att skapa en gemensam identitet för externa aktörer. 
Något som presenterar nätverket som helhet och skapar fördelar i storlek som företagen inte 
uppnått på egen hand. Varumärket Build in wood är nytt och inte känt utanför den 
norrbottniska marknaden men det är något man vill ändra på. Att kunna visa upp en 
produktportfölj är något som större inköpsorganisationer kräver, man vill ha ett komplett 
sortiment hos leverantören. Man har skrivit avtal, men då har det handlat om enskilda företag, 
detta har dock hjälpt till med att placera Build in wood på kartan.  
 
Inom nätverket finns ett förtroende som gör att medlemmarna gärna delar med sig av sina 
idéer och bygger projekt runt den. Christer säger att man gärna bjuder in andra företag, tyvärr 
blir dessa ofta samma företag om och om igen vilket skadar nätverksutvecklingen men stärker 
förtroendet på längre sikt.  
 
En klar begränsning fram tills nyligen var den stora spridningen bland medlemmarna, Christer 
berättar hur man under 2004 genomförde en utvärdering och sorterade medlemmarna i olika 
affärsområden för att kunna rikta insatserna ännu bättre. Ett nytt nätverksprojekt blev 
resultatet, de inblandade företagen lämnade inte BIW.  
 
Christer beskriver att tidigare affärsrelationer kan skapa en negativ inverkan på 
nätverksutvecklingen, medlemmarnas storlek gör att de inte gärna låser upp sig mot för 
många kunder. Man är reserverad för att inte kunna leverera det man lovat. Detta gäller 
återförsäljare, marknadskanaler som man har sedan tidigare. Istället för att köra parallellt så 
håller man igen inom nätverket. Christer berättar att storleken ibland har genererat svårigheter 
mot de större inköpsorganisationerna som till exempel Interparez och All Järn. Dessa ser 
gärna att leverantören kan visa en hel produktportfölj. 
 
Christer vill att nätverket skall se honom som en naturlig samtalspartner och att han kan 
hjälpa medlemmarna att utvecklas genom olika aktiviteter, till exempel som kontaktskapare, 
kreatör och koordinator. Vidare vill Christer att de har lärt sig lära sig själv, de har stärkt sina 
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positioner på marknaden, kommit in på nya marknader, hittat nya kunder och har lärt sig att 
kostnader kan vara positiva, att det kostar att utvecklas men att det betalar sig över tiden. 
 

4.3.3 Nätverksföretagen 

De första frågeställningarna gick ut på att jag fällde ett påstående och respondenten fick 
bedöma i vilken grad det överensstämde med respondentens uppfattning. En etta betyder att 
påståendet inte stämmer över huvudtaget och en femma att det stämmer mycket bra. 
Alternativen sex och sju motsvarar vet ej respektive vill inte svara. 
 
Nätverksföretagens svar redovisas fråga för fråga i bilaga 3, nedan har svaren samlats för att 
skapa en bättre överblick och förenkla jämförelser mellan svaren. 23 % av nätverkets 
medlemmar meddelar att de inte är aktiva eller att de inte hunnit delta i sådan omfattning att 
de har något att tillföra studiens syfte. 
 
Under den strukturerade intervjun lämnades företagen möjlighet att med egna ord beskriva 
vad de uppfatta vara det viktigaste bidraget varit, vad de har saknat och vad de tycker 
nätverket skall arbeta med i framtiden. Företagen berättade att de viktigaste bidragen var 
samverkan inom marknadsfrågor. Till exempel den gemensamma utställningen på mässor och 
kundträffar där nya kontakter skapats inom branschen och med kunder. BIW har även 
genererat en övergripande bild av de resurser som finns lokalt, de aktiviteter som skapats har 
gett nya kontakter mellan medlemmarna. Nätverkets funktion som kontaktskapare och som 
spindel i nätet är det företagen lyfter fram. Det är även i denna funktion företagen ser 
nätverksledningen fortsätta. Företagen säger att de vill utöka träffarna med andra aktörer, 
gärna med deras likar i västerbotten. Företagen vill att nätverksledningen strukturerar och 
effektiviserar branschen och informationsflödet. Företagen vill att nätverksledningen 
organiserar en gemensam identitet utåt som vid förhandlingar av inköp, frakt och energi ger 
nätverket skalfördelar. Företagen vill ha ett fortsatt arbete med marknadsprojekt, utbildning i 
marknadsutveckling, marknadskanaler och om vikten av marknadsbearbetning. 
 
Företagen tycker att det de gemensamma utbildningarna har varit för få, fler utbildningar 
efterfrågas och de får gärna handla om försäljning. Behovet av att sälja och att bearbeta 
marknaden ur ett säljperspektiv är något som måste lyftas fram tydligare. Företagarna saknar 
en gemensam identitet utåt som förhandlar med leverantörer och större inköpsorganisationer. 
De mindre aktörerna känner sig lite åsidosatta, även lite större verksamheter anser att 
nätverkets resurser styrts mot en viss typ av företag och viss typ av produktion. Företagarna 
tycker att det satsats stora resurser i nätverket men att det inte genererat resurser i någon större 
utsträckning. Nätverket tycker att för mycket av de externa medlen går till konsulttimmar och 
inte når ut till företagen, nyttan skall tillfalla företagen tycker medlemmarna.  
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Diagram 1 Delaktighet och upplevd nytta 

 
I diagram 1 visas i ljus färg hur nätverken ansåg sig ha deltagit i de aktiviteter som nätverket 
erbjudit. Det genomsnittliga svaret från medlemmarna är 3,1. den mörkare färgen visar vilken 
nytta medlemmarna uppfattar att nätverket bidragit med. Det genomsnittliga svaret för den 
upplevda nyttan är 2,0. 
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Diagram 2 Nätverkets betydelse för utvecklingen 

 
I diagram 2 visas i svart företagens syn på hur väl nätverkets aktiviteter följde företagets 
utvecklingsbehov. De övriga staplarna visar enligt färgschemat i vilken utsträckning företagen 
känt att nätverket  
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Diagram 3 Nätverket som referens 

 
I diagram 3 redovisas hur nätverksföretagen anser att Build In Wood verkar som referens mot 
kunder, leverantörer och internt i branschen. De ljusare staplarna visar hur företagen uppfattar 
att nätverket skapat nya affärskontakter, den vita visar i vilken utsträckning kontakterna hade 
skapats utan nätverkets hjälp. 
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Diagram 4 Förväntningar på nätverket och upplevt utfall 

I diagram 4 redovisas företagens förväntningar på nätverkets förmåga att hjälpa företagets 
produkt-, produktions- och marknadsutveckling. Diagrammet visar även i vilken grad 
nätverket svarat upp till förväntningarna som företagen hade. 
 
Företagen fick även en möjlighet att själva beskriva hur de uppfattade att nätverket hade 
fungerat och vad det bidragit med ur tre perspektiv: Nätverkets viktigaste bidrag, vad 
nätverket hittills inte bidragit med eller gjort dåligt och vad man ville att nätverket skulle ta 
itu med här näst. 
 
Nätverkets viktigaste bidrag har varit de kontaktskapande åtgärderna, en del nya 
kundkontakter har skapats via de mässor som BIW presenterat sina medlemmar på. Den 
ökade träffytan har gett en bättre bild av de resurser som finns i omgivningen och BIW har 
fungerat som en spindel i nätet och skapat kontakter tycker företagen.  
 
Det medlemmarna har saknat mest är en gemensam identitet mot externa aktörer. En medlem 
berättade att det tidigt talades om att gå ihop och förhandla om frakter, el och gemensamma 
råvaruinköp men det har inte burit frukt. Samma funktion saknas enligt medlemmarna även i 
andra änden, en gemensam front mot större kunder och inköpsorganisationer. Till sist tycker 
de mindre aktörerna att de blir lite utelämnade och att nätverket inte ser till deras behov.  
 
Medlemmarna vill att nätverksledningen ska skapa en gemensam front mot kunder och 
leverantörer. De eftersöker mer utbildning och aktiviteter för marknadsutveckling och 
försäljning. Medlemmarna vill att nätverksledningen fortsätter att strukturera branschen och 
skapa mötesplatser mellan företagarna och mellan företagen och kunder. Slutligen eftersöks 
arbete för att öka engagemanget, ett förslag är att skapa mindre grupper. 
 

Korrelation Nytta Förväntningar 
Produktutv. 

Förväntningar 
Produktionsutv. 

Förväntningar 
Marknadsutv. 

Delaktighet 0,62 0,47 0,47 0,48 
Signifikansnivå 0,012 0,053 0,05 0,05 
Respondenter 18 18 18 17 

Tabell 1 Korrelationstabell 

 
Tabellens värden visar ett samband mellan medlemmarnas delaktighet och upplevd nytta samt 
hur deras förväntningar ser ut i förhållande till egna deltagande i nätverkets aktiviteter. 
Beräkningarna är utförda med standard Pearson korrelation.  

                                                 
2 Signifikansnivån 0,01 påvisas med * 
3 Signifikansnivån 0,05 påvisas med ** 
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5. Analys av teori och empiri 
I detta avsnitt analyseras teori och empiri. Jag vill se hur nätverksledningen för BIW ser på 

sin möjlighet att påverka för en stark utveckling av nätverket och dess medlemmar. Jag vill 

även se hur detta arbete har gått till och vilket resultat det har genererat hitintills 

 

5.1 SME-nätverket 
Ett SME-nätverk har en tydligare struktur till exempel kluster säger Lundberg (2005), det 
finns ett uttalat skäl till uppkomsten och aktörerna är väl definierade och har en begränsad 
geografiskspridning. Utbult (2000) beskriver detta som ett syntetiskt nätverk, Träinnova, 
Ywood och BIW är skapta för specifika syften, de har en begränsad geografisk spridning. En 
avgörande tidpunkt är enligt Human och Provan (2000) när nätverket tillsätter en 
nätverksledning som enligt Lundberg (2005) övertar ansvaret för att driva nätverkets 
utveckling och administrera dess aktiviteter. Träinnova har en styrgrupp som beslutar vilka 
aktiviteter som skall företas, till sin hjälp har de en referensgrupp som lämnar synpunkter på 
nätverkets utveckling, projektledningen har det operativa ansvaret. Ywood och BIW har en 
liknande struktur med styrgrupp och operativ ledning där styrgruppen är representanter för 
nätverket. 
 
Träinnova visar en front mot externa aktörer och tar emot information och förfrågningar för 
att sedan vidarebefordra det till företagen. Är en kundförfrågan för stor för en enskild aktör 
går ledningen in och samordnar aktiviteten mot kunden. Nätverksledningen i Ywood har 
arbetat med starkare internt fokus, en produktkatalog för att befästa och påbörja ett mer 
externt riktat arbete har tagits fram. Nätverksledningen i BIW säger att en identitet utåt är på 
gång, nätverket säger att det saknats och ser gärna en gemensam front för att kunna möta 
kraven hos större inköpsorganisationer. Human och Provan (1997) lyfter fram en grundtanke 
med SME-nätverket, det skall tillföra medlemmarna skalfördelar som de var för sig inte klarat 
åstadkomma själv.  
 
I tillväxtfasen minskar den interna konkurrensen, aktörerna fokuserar på respektive 
kärnkompetens och kompletteringsgraden mellan medlemmarna maximeras. Arbete mot 
externa aktörer ökar och allt fler aktörer är delaktiga i projekten. Träinnova berättar hur 
tempot i samverkansprojekten ökar, de individuella projekten blir allt kortare. Affärsrelationer 
skapar grunder för lyckade projekt som skapar en ökad samverkan berättar Staffan Carlsson 
(Träinnova). I Ywood har ett internt upparbetat förtroende och interna samverkansprojekt 
skapat en god samarbetande miljö, nätverket skapar spontant egen utveckling och det nya 
externa perspektivet visar den breda organisation som står bakom den gemensamma 
identiteten. Christer André, projektledare för BIW berättar att företagen övertagit en del av 
kontaktskapandet internt vilket ger honom mer tid att arbeta med den externa identiteten. I 
nätverket BIW är delaktigheten måttlig, snittet är 3,1 på en femgradig skala, företagen 
redovisar måttliga mängder nyskapade affärskontakter, snittet ligger på 2,7. Den låga 
intensiteten tyder på att samverkan ännu inte sker i sådan utsträckning att aktörerna ordnar sig 
i värdekedjor som Porter (1998) beskriver. Ledningen måste finna arbetsformer och system 
för att hantera det ökade informationsflödet, intensiteten och komplexiteten (Nilsson & 
Nilsson, 1992). 
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SME-nätverket består av tre komponenter, aktörer, aktiviteter och resurser, under en aktivitet 
använder aktören resurser för att påverka andra resurser för att skapa ett fördelaktigare läge 
för morgondagen (Håkansson & Johansson, 1992) För stora skillnader i kunskap och/eller 
resurser kan skapa friktion i samverkansarbetet (Håkansson & Snehota, 1995). Träinnova och 
Ywood har lyckats skapa en miljö där de tre komponenterna samverkar och utvecklar 
nätverket. BIW har inte samma starka samverkan mellan de tre komponenterna. 
Nätverksföretagen känner sig inte sammansvetsade i samma utsträckning som redovisas av 
Träinnova och Ywood, de små känner sig åsidosatta och lite större medlemmar anser att 
nätverket riktat sig mot viss typ av verksamhet och produktion.  
 

5.2 Nätverksledningens roller 
Human och Provan (2000) beskriver nätverksledningens roll som en samordnare och som 
informationshanterare. Nätverksledningarna ser sig själva i samma roller som beskrivs av 
Human och Provan. Framförallt i informationshanteringen från externa aktörer där ledningen 
styr rätt information och kontakt till lämpliga mottagare. Ledningen samordnar de 
gemensamma aktiviteterna som bedrivs i nätverken. Träinnovas ledning koordinerar till 
exempel en kundförfrågan som kräver flera samverkande medlemmar. BIW samordnar 
kompetenser med behov eller metod med uppgift. Ywood har arbetat med ett internt 
perspektiv, samordningen har handlat om nätverkets medlemmar och byggandet av en 
gemensam förtroendegrund för samverkan.  
 
Nätverksledningen skall hjälpa medlemmarna skapa möjligheter och resurser som man som 
ensam företagare inte kunnat uppnå, ledningen skall fungera som en värdeskapare för 
nätverkets medlemmar (Lorenzoni & Baden-Fuller, 1995; Human & Provan, 1997). I 
Träinnova handlar detta arbete om att utveckla idéer till fullskaliga projekt och att 
sammanföra externa och interna resurser i affärsmässiga projekt. I Ywood har mötesplatserna 
och det interna förtroendet skapat samverkan som utvecklar medlemmarna och deras resurser- 
BIW utvecklar medlemmarnas idéer och sammanför kompetenser och resurser för att 
företagen ska kunna utnyttja möjligheter som uppkommer. Möjligheterna skapas bland annat 
på mässor, seminarier och andra mötesplatser. BIW och Ywoods ledningar beskriver sig även 
som initiativtagare till samverkan, de skapar och inspirerar till samverkan. Träinnova säger 
inte detta rakt ut, men deras arbetssätt visar att de agerar som initiativtagare och inspiratör. 
Detta följer rollbeskrivningen av Lorenzoni och Baden-Fuller (1995); Lundberg, (2005) som 
lyfter fram ledningens roll som just den av en inspiratör och initiativtagare. 
Nätverksledningarna följer Guants (2004) beskrivning av projektledarens arbete, att 
sammanföra resurser och människor för att nå projektets mål. En skillnad mellan nätverken är 
att Träinnova och Ywood arbetar med att skapa mötesplatser och samverkan medan det 
faktiska utvecklingsarbetet i medlemsföretaget överlämnas åt medlemmen. Här har BIW tagit 
en annan väg och arbetar mycket närmare företagen i utvecklingsarbetet. BIW utvärderar med 
hjälp av sitt verktyg TBN-matrisen företagens utvecklingsbehov. Ledningarna instämmer med 
Turner och Müller (2005) att rollerna är beständiga men karaktären på arbetet skiftar med 
tiden. 
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5.3 Legitimitet 
Human och Provan (2000) fann i en studie att legitimitet hade störst inverkan på nätverkets 
utveckling. Träinnova och Ywood har en central identitet som möter de externa aktörerna, 
BIW har en ledning men nätverket ser inte denna som den centrala enhet som agerar mot 
externa aktörer. En sådan identitet efterfrågas och det har arbetats med att skapa en sådan 
säger nätverksledningen för BIW. Den centrala enheten är en av tre viktiga aspekter att skapa 
legitimitet för, legitimitet för nätverket som organisations och samarbetsform samt legitimitet 
i interaktionen mellan medlemmarna är de övriga (Human & Provan, 2000). Ywood har 
arbetat med att skapa mötesplatser och lära medlemmarna arbeta i nätverk, bland annat att 
genom samverkan skapa förtroende mellan företagen. En ny medlem går igenom en process 
innan den tillåts samverka i skarpa projekt. Hos Träinnova har legitimiteten för nätverket 
skapats genom affärsmässiga projekt som gett medlemmarna projekt som inbjudit till 
samverkan, affärsmässighet har varit centralt och drivande för att skapa förtroende för 
interaktionen i nätverket. Nätverket BIW indikerar att den interna legitimiteten inte är stark, 
ett måttligt deltagande i aktiviteter, låga värderingar rörande nya kontakter och att kontakterna 
troligen hade skapats ändå och låga förväntningar på nätverket är tecken på ett lågt förtroende 
för interaktionen i nätverket.  
 
Legitimitet för nätverket som organisationsform internt innebär att medlemmarna skall få 
förtroende för nätverkets möjlighet att hjälpa den egna utvecklingen (Human & Provan, 
2000). Externt måste nätverket visa sig dugligt, visa en vilja att fungera och svara upp till de 
uppgifter och förväntningar som ställs från omgivningen. Nätverksledningarna måste påverka 
medlemmarnas och de externa aktörernas uppfattningar och syn på nätverket, det som Burns 
(1999) kallar för den institutionella makten. Träinnova har alltid arbetat med affärsmässiga 
projekt, projekten ger direkta synliga resultat för medlemmen och nätverket får visa externa 
intressenter att det är en fungerande enhet. Ywood har samlat sin produktion i en 
produktportfölj för att visa externa intressenter dess kapacitet, internt borgar 
introduktionsutbildningen för att medlemmarna får ett förtroende för nätverket som 
arbetsform. BIW medlemmar visar litet förtroende för nätverkets möjlighet att utveckla det 
egna företaget, det företagen tror mest på, stöd i marknadsutvecklingen, bedöms till 2,2 vilket 
betyder att nätverket antas ha liten förmåga att hjälpa utvecklingen.  
 
Legitimitet har skapats på olika sätt i Träinnova och Ywood, Träinnova har arbetat med 
affärsmässiga projekt medan Ywood arbetat med interaktion och förtroendeskapande inom 
nätverket. De har arbetat efter vad Human och Provan (2000) kallar för en outside-in 
respektive inside-out strategi, detta betyder endast att nätverkets fokus har legat på extern 
(outside) legitimitet, den interna växer i skuggan av den externa. 
 

5.4 Framgångsfaktorer och hinder 
De tre nätverksledningarna lyfter fram finansiering som en möjlig framgångsfaktor men också 
som ett möjligt hinder. Regelverket för stöd från fonder eller statliga organisationer gör att 
vissa idéer inte kan kapitaliseras men på samma gång skapar kravet på flera företag i 
samverkan skapar idéer för samverkan. I BIW är finansiering en broms, bland medlemmarna 
anses viss verksamhet prioriteras och att för lite av de inkommande resurserna kommer 
företagen till nytta. Finansieringen av nätverket och nätverksledningen har också en påverkan 
på legitimiteten, säkerställd finansiering för driften tyder på en långsiktighet i existensen, 
osäker finansiering skapar osäkerhet i huruvida nätverket kommer att vara verksamt 
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kommande dag. Tillräckliga resurser, medvetvetenhet långsiktighet och ett externt intresse att 
satsa i nätverket är faktorer som stödjer en positiv utveckling (Halme & Fadeeva, 2001). 
 
Ett hinder som lyfts fram av Träinnova och BIW är förtroendet mellan medlemmarna och 
viljan att dela med sig av sina kunskaper. Ywood skapar en atmosfär där förtroendet är en del, 
den femstegsmodell varje medlem måste genomgå fungerar som en kvalitetsstämpel och 
företagen visar en långsiktig målsättning med sitt deltagande under processen. Medlemmarna 
i BIW värderar referensen BIW internt till ett snitt av 2,8. Detta skulle kunna tyda på en viss 
motvilja att dela med sig av sina resurser i utvecklingsprojekt. Ett förtroende mellan 
medlemmarna är viktigt då relationerna är det enda som håller nätverket samman (Human & 
Provan, 2000). 
 
Träinnova och Ywood berättar att det är affärsdrivna projekt skapar samverkan i större 
utsträckning än generella utvecklingsprojekt. Träinnova lämnar företagsutvecklingen till 
medlemmarna och arbetar med nätverkets utveckling, Ywood upplever ibland svårigheter att 
kommunicera behovet av strategiska aktiviteter i nätverket. Utvecklingen i BIW börjar i TBN-
matrisen och är väldigt företagsknuten, utveckling av nätverket sker genom 
företagsutveckling istället för att nätverket utvecklas och företagsutvecklingen sker där ur. 
 
Halme och Fadeeva (2001) visar att överensstämmande förväntningar har stor inverkan 
nätverksutvecklingen och viljan att delta i nätverkets aktiviteter. Studien visar att det finns en 
stark korrelation (Pearson, 0,47**) mellan delaktighet i nätverkets aktiviteter och 
medlemmarnas förväntningar på resultat. Träinnova beskriver hur företagen söker resultat 
vilket leder till en kortsiktighet. Delaktighet är en grund till nytta, de medlemmar i BIW som 
anser sig varit mycket delaktiga i nätverket redovisar även att de upplevt en högre nytta än de 
som inte varit lika delaktig. En Pearsonkorrelation visar sambandet som starkt, p=0,62*.  
Träinnova har klassat in sina medlemmar i affärsområden för att bättre kunna tillgodose 
medlemmarnas behov. De tre nätverken ger medlemmarna stor möjlighet att påverka genom 
aktivt deltagande i styrgrupper och referensgrupper som lämnar åsikter på nätverkets 
prestation. BIW har även de strukturerat sina medlemmar i affärsområden, medlemmarna 
visar inte att detta förbättrat nätverkets prestation. Medlemmar meddelar att de känner sig 
åsidosatta, nätverket prioriterar viss verksamhet och de mindre aktörerna känner sig 
bortglömda. Medlemmarnas svar visar starka samband mellan delaktighet och förväntningar. 
En korrelation mellan delaktighet och förväntningar, r-värde 0,47**, visar på ett starkt 
samband mellan produktutveckling. Korrelationen mellan deltagande och produktions- och 
marknadsutveckling har liknande värden.  
 

5.5 Agerande 
Ywood och Träinnova agerar i förhållande till respektive nätverk medan BIW är starkt 
fokuserad på respektive företag. Ywood och Träinnova har befäst sin centrala funktion och 
knutit upp medlemmar genom att skapa en enad front mot externa aktörer. De bägge 
ledningarna Som samordnare agerar Ywood som en entrébarriär, medlemmarna 
kvalitetssäkras som nätverksaktörer innan de släpps in. Träinnova har lämnat detta till 
medlemmarna och koncentrerar sig på att utveckla nätverkets externa legitimitet. Som 
samordnare plockar ledningen ihop ett lämpligt samarbete när en extern aktör tar kontakt med 
nätverket. Ywood och Träinnova är exempel vad Human och Provan (2000) menar med ett 
externt eller internt perspektiv på legitimitetsskapandet. BIW har ingen uttalad strategi för hur 
legitimitet skall skapas. Fokus ligger på företaget och nätverkets utvecklingsinsatser tappar 
udden när insatserna skall koordineras så att alla kan delta.  
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Nätverken Ywood och Träinnova har skapat engagemang och projekt genom att driva fram en 
gemensam produktkatalog. Lorenzoni och Baden-Fuller (1995) säger att ledningen skall ta 
initiativ och inspirera sin omgivning. BIW har försökt att skapa olika former av säljbolag 
under processens gång men utan resultat. Produktkatalogen blir en fysisk kärna som ledningen 
kan skapa uppslutning runt. Ywood och Träinnova arbetar med att skapa affärsdrivande 
projekt och överlämnar dessa till medlemmarna. BIW arbetar med sin utvärderingsmodell 
TBN-matrisen och skapar aktiviteter efter medlemmarnas behov. Detta agerande gör att vissa 
medlemmar får vänta på stöd, aktiviteterna blir för breda i sin karaktär när flera skall 
utvecklas inom samma ämne. Som inspiratör gäller det att skapa en delaktighet och då måste 
den enskilde medlemmen känna att dennes behov blir tillsedda. Studien visar att de delaktiga 
medlemmarna redovisar en högre upplevd nytta. Delaktigheten skapar även högre 
förväntningar på kommande projekt. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
I följande kapitel presenteras de slutsatser jag kommit fram till, en avslutande diskussion 

kring slutsatserna och förslag till framtida studier avrundar denna uppsats. 
 

6.1 Slutsatser 
I en allt högre grad av konkurrens söker sig företag nya vägar att utvecklas. En stark trend 
bland små och medelstora företag är att engagera sig i nätverk för att nå skalfördelar och 
tillvarata de möjligheter som kommer där av.  
 

• Skapandet av en gemensam fysisk identitet för nätverket. 

Identiteten visar att nätverket enas bakom en front.  Nätverket kan genom denna identitet 
tillgodogöra sig skalfördelar vid inköp av till exempel insatsvaror. Identiteten ger även 
medlemmarna större muskler att visa upp mot omvärlden, större kunder och 
inköpsorganisationer kan på detta vis närmas för framtida affärer.  Det räcker med en 
produktkatalog eller annan beskrivning av nätverkets potential. Detta kan sedan växa till ett 
rent säljbolag och en ny framtida nätverksledning. 
 

• Nätverksledningens utvecklingsansvar. 
 

 
Figur 3 Ansvarsfördelning i nätverksutveckling 

 
Nätverksledningens uppgift är att utveckla efter nätverkets behov. Det enskilda företaget 
måste söka sin egen utveckling inom nätverkets verksamhet. Nätverksledningen har inte 
ansvar för den enskilde medlemmens utveckling och behov. Nätverksledningens perspektiv 
kan beskrivas som ”att tillsammans utveckla” medan den enskilda aktören ser det som att 
utvecklas tillsammans. Nätverksledningen måste hålla tungan rätt i mun för det är lätt att 
halka över och agera ur medlemmarnas perspektiv. 
 

• Nätverksledningens bästa redskap för utveckling är att skapa delaktighet. 

Studien visar att delaktighet är en viktig komponent i utvecklingsarbetet. Med delaktighet 
följer nytta för medlemmen och därigenom nätverket. Delaktighet skapar även ökade 
förväntningar på nätverket och dess möjligheter att utveckla den enskilda medlemmens 
affärsverksamheter. Ej införlivade förväntningar minskar tron på nätverkets möjligheter att 
utveckla medlemmens verksamhet. Låga förväntningar minskar viljan att delta i nätverkets 
aktiviteter och nyttan av medlemskapet minskar ytterliggare.  

Nätverksledningens ansvar  

Medlemmens 
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Medlemmens 
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* Affärsdrivna projekt genererar delaktighet. 

Utvecklingen sker bäst genom affärsdrivna projekt, projektet utvecklar nätverket samtidigt 
utvecklas de medlemmar som är direkt delaktiga i projektet. I den koordinerande rollen skall 
nätverksledningen väga in nätverkets behov för den enskilde medlemmens. Ett affärsrelaterat 
projekt erbjuder medlemsorienterad utveckling, resurskoordineringen skall styras av vilken 
kombination som tillför nätverket störst nytta och inte vilka medlemmar som lär sig mest. 
Ledningen skall sälja nätverkets styrka, det vill säga de konkurrenskraftiga kombinationer av 
resurser nätverket har. Internt skall nätverket sälja ett förtroende, medlemmen som inte får 
möjligheten att delta i vissa projekt måste känna att den tillförs nytta trotts allt.   
 

6.2 Avslutande diskussion 
I samverkansformen SME-nätverk är det den tillsatta nätverksledningens uppgift att 
marknadsföra nätverket och dess verksamhet mot nätverkets medlemmar och mot externa 
aktörer. Ledningens uppgift är att administrera nätverkets aktiviteter och skapa förutsättningar 
för medlemmarna att utvecklas genom samverkan med andra medlemmar och externa aktörer.  
 
De roller som framkommit i denna studie är marknadsförare och inköpare, tillsammans med 
de i teorin behandlade rollerna skapas en bild som speglar en helt vanlig företagsledning. 
Undantaget är att ägarna och kunderna är samma individer, resurser och beslut ligger helt i 
kundens/ägarens. Det nätverksledningen kan påverka är uppfattningarna om nätverket och 
dess möjligheter att förbättra medlemmens konkurrenssituation. Förväntningarna på 
nätverkets möjligheter påverkar legitimiteten för nätverket. Låga förväntningar kan påverka 
negativt, varför spendera resurser om det inte ger tillbaka något, nätverket måste uppfylla 
förväntningarna för att bibehålla legitimiteten. Ett sätt att bättre tillmötesgå medlemmarnas 
behov är att strukturera dem i affärsområden. Ett problem som kan uppstå med detta är att 
förväntningarna kan skruvas upp och hela affärsområden kan känna sig åsidosatta av 
nätverket. 
 

 
Figur 4 Balans i nätverksutveckling 

 
För att utveckling skall ske krävs en balans mellan förväntningar och nytta. Delaktighet driver 
både medlemmens nytta och de förväntningar företagen får på nätverket. Ledningens uppgift 
är att skapa projekt, koordinera resurser och skapa förutsättningar för interaktivitet inom 
nätverket och ut mot externa aktörer. Ledningen måste även avväga vilka projekt och 
aktiviteter medlemmarna skall kallas till. Delaktighet skapar förväntningar och engageras 
medlemmen i aktiviteter som inte genererar nytta minskar viljan att vara aktiv. Ledningen 
måste vara selektiv både i vilka projekt och vilka som skall delta i projektet. Här kan det vara 
till hjälp att dela in medlemmarna i affärsområden. På detta vis klargörs behov bättre när 
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Nytta Förväntningar 

Nätverks- 
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enheterna blir mindre och dess verksamheter mer samstämmiga. En interaktion mellan 
affärsområdena är dock viktig, att skapa en ny värdekedja från råvara till färdig produkt 
innefattar ofta flera affärsområden.  
 
En intressant studie för framtiden vore att kartlägga var förväntningarna byggs upp, är de 
skapade av grundarna till nätverket, kommer de från omgivningen, att nätverk hjälper, eller 
har det egna företagets situation något med hur stora förväntningar man har. En annan aspekt 
är att se hur antalet deltagande verksamheter i nätverket påverkar utvecklingen. Slutligen vill 
jag lyfta frågan om finansiering, en studie där finansieringsmodeller jämförs med delaktighet 
och utveckling vore intressant. Har ett självfinansierat nätverk högre grad av uppfyllelse av 
förväntningar till exempel. 
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II 

Bilaga 1  
Intervjuunderlag för nätverksledningarna 
 
 
Vilka roller har du i nätverket? 
 
Vad är nätverkets mål?  -Vem styr målen? 
 
Vad är ledningens främsta / mest centrala uppgifter? 
 
Vad ser du för framgångsfaktorer och hinder för nätverksutveckling? 
 
Vad skall företagen säga för att du skall känna att du lyckats? 
 
Har du en fråga du vill ställa till nätverket? 
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III 

Bilaga 2 
Strukturerad intervju för nätverkets medlemmar. 
 
Fråga 1. 
Vi har varit aktiva och deltagit i nätverkets aktiviteter? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
Vet ej    Vill inte svara 
 
Fråga 2. 
Vi har upplevt nytta av att vara delaktiga i samverkansnätverket? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
Vet ej    Vill inte svara 
 
Fråga 3. 
Samverkansnätverkets aktiviteter följer mitt företags utvecklingsbehov? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
Vet ej    Vill inte svara 
 
Fråga 4. 
Samverkansnätverket har haft betydelse för mitt företags produktutveckling? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
Vet ej    Vill inte svara 
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IV 

Fråga 5. 
Samverkansnätverket har haft betydelse för mitt företags produktionsutveckling? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
Vet ej    Vill inte svara 
 
Fråga 6. 
Samverkansnätverket har haft betydelse för mitt företags marknadsutveckling? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
Vet ej    Vill inte svara 
 
Fråga 7. 
Samverkansnätverket har gett mitt företag nya affärskontakter? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
Vet ej    Vill inte svara 
 
Fråga 8. 
Hade affärskontakterna skapats om ni inte varit delaktiga i samverkansnätverket? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
Vet ej    Vill inte svara 
 
Fråga 9. 
Build in wood är en god referens när man träffar kunder och leverantörer? 
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
Vet ej    Vill inte svara 
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V 

Fråga 10. 
Build in wood är en god referens i samverkansprojekt med andra aktörer i branschen?  
 
Håller inte med   Stämmer överens 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
Vet ej    Vill inte svara 
 
 
 
Fråga 11. 
a) Mina förväntningar på samverkansnätverkets förmåga att hjälpa mitt företag med 
produkutveckling? 
 
Låga    Höga 
  
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
b) Hur väl uppfylldes förväntningarna av sambandsnätverket? 
 
Inte alls    Helt och hållet 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
Fråga 12. 
a) Mina förväntningar på samverkansnätverkets förmåga att hjälpa mitt företag med 
produktionsutveckling? 
 
Låga    Höga 
  
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
b) Hur väl uppfylldes förväntningarna av sambandsnätverket? 
 
Inte alls    Helt och hållet 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
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VI 

 
Fråga 13. 
a) Mina förväntningar på samverkansnätverkets förmåga att hjälpa mitt företag med 
marknadsutveckling?  
 
Låga      Höga 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
b) Hur väl uppfylldes förväntningarna av sambandsnätverket? 
 
Inte alls    Helt och hållet 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
 
 
 
 
Fråga 14. 
Vilket är det viktigaste bidraget som nätverksledningen kommit med? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Fråga 15. 
Har ni saknat något som nätverksledningen borde bidragit med? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Fråga 16. 
Vad vill ni att nätverksledningen koncentrerar sig på för verksamhetsområde härnäst? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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VII 

Bilaga 3 
Fråga 1.  Vi har varit aktiva och deltagit i nätverkets aktiviteter    

 

Snitt: 3,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fråga 2 Vi har upplevt nytta av att vara delaktiga i samveransnätverket   

  

Snitt: 2,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

         

         

Fråga 3 Nätverkets aktiviteter följer mitt företags utvecklingsbehov.   

  

Snitt: 2,1  
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VIII 

 
Fråga 4 Samverkansnätverket har haft betydelse för mitt företags produktutveckling  

  

Snitt: 1,1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

         

         

Fråga 5 Samverkansnätverket har haft betydelse för mitt företags produktionsutveckling 

 

Snitt: 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

Fråga 6 
Samverkansnätverket har haft betydelse för mitt företags 
marknadsutveckling  

 

Snitt: 3,1 
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IX 

 
Fråga 7  Samverkansnätverket har gett mitt företag nya affärskontakter   

  

Snitt: 1,8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Fråga 8 Hade affärskontakterna uppstått om ni inte varit delaktiga i nätverket  

  

Snitt: 2,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

         

Fråga 9 Build in wood är en god referens när man träffar kunder och leverantörer  

  

Snitt: 2,2   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Fråga 10 BIW är en good referens i samverkansprojekt med andra aktörer i branschen 

 

Snitt: 2,8 
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X 

 
Fråga 11 
a) 

Förväntningar på näverkets förmåga att hjälpa mitt företags 
produktutveckling  

b)  Hur väl uppfylldes förväntningarna av nätverket    

          

Snitt:  

a 1,4  

b 1,7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
Fråga 12 
a) Förväntningarna på nätverkets förmåga att hjälpa mitt företags produktionsutveckling 

b)  Hur väl uppfylldes förväntningarna av nätverket    

         

 

Snitt: 

a 1,3 

b 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Fråga 13 
a) Förväntningarna på nätverkets förmåga att hjälpa mitt företags marknadsutveckling 

b)  Hur väl uppfylldes förväntningarna av nätverket    

         

Snitt:  

a 2,3  

b 2,2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

         



Jesper Hardegård C-uppsats Nätverkets svar 
 ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

XI 

Fråga 14: 
Vilket är det viktigaste bidraget som nätverksledningen kommit med? 
Kontakter med andra företag; samverkan i marknadsfrågor; några nya kundkontakter; Jag ser 
projektet främst som ett marknadsföringsprojekt och det är i kontaktskapandet som det 
viktigaste insatserna har gjorts. De gemensamma marknadsföringsinsatserna såsom 
gemensam mässutställning och kundträffar har naturligvis också varit mycket viktiga.; Har 
bidragit till att visa en övergripande bild på vad man gör och vad man vill göra runt om i 
norrbotten; Kontaktskapare, vilka resurser finns osv, spindel i nätet; Studiebesök;   
 
Fråga 15 
Har ni saknat något som nätverksledningen borde bidragit med? 
Kontakter med större inköpsorganisationer; Gemensamma utbildningar; inte fört fram behovet 
av att sälja; Seggregerat i gruppen, lyhördhet mot mindre aktörer, har ibland känt sig 
utmanövrerade, tightare samarbete, gemensam identitet utåt för inköp, frakt och energi 
kostnadspåverkan; För mycket medel på konsulttimmar och inte till företagen, det är 
företagen som skall ha nyttan.; samförande och strukturerande.;  
 
 
Fråga 16 
Vad vill ni att nätverksledningen koncentrerar sig på för verksamhetsområde härnäst? 
Fördjupande träffar mellan företag i norr och västerbotten, bjuda in representanter från företag 
och inköpsorganisationer; Marknadssamverkan, kontaktskapande och kurser, effektivisering 
och strukturbyggnad i branschen.; Skapa mindre grupper för att skapa engagemang bland 
företagen, bättre informationsflöde; Fortsatta marknadsprojekt.; Förklara vikten av 
marknadsbearbetning, slaget om marknaden ligger inte i produktionen utan i att lyckas sälja 
sin produkt.; Skapa en gemensam front som ger skalfördelar, inköp; Försäjningskanaler, 
marknadsutveckling; produktions och tillverkningsplanering, generella 
projektplaneringsverktyg för mindre företag.; samordna företagens behov av build in wood.;  
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XII 

 
Bilaga 4 
Korrelationsberäkningarnas resultat. 
 
 
Delaktig; Nytta  
Pearson correlation of Delaktig and Nytta = 0,618 

P-Value = 0,006 

 

Delaktig; extern referens  
Pearson correlation of Delaktig and extern = 0,000 

P-Value = 1,000 

 

Delaktig; intern referens 
Pearson correlation of Delaktig and intern = 0,234 

P-Value = 0,351 

 

  

Delaktig; Förväntningar produktutv. 
Pearson correlation of Delaktig and 11a = 0,469 

P-Value = 0,050 

 

  

Delaktig; Förväntningar produktionsutv. 
Pearson correlation of Delaktig and 12a = 0,472 

P-Value = 0,048 

 

  

Delaktig; Förväntningar marknadsutv. 
Pearson correlation of Delaktig and 13a = 0,475 

P-Value = 0,047 

 

 




