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FÖRORD 

Vi  vill  här  ta  tillfället  i  akt  och  tacka  vår  uppdragsgivare  Norsjö  kommun  för  att  vi  fick 
förtroendet  att  utvärdera  projektet  Trähus  Aurora  Borealis.  Vi  vill  även  tacka  våra 
respondenter  som  trots  tidsbrist  vänligt  tog  emot  oss.  Sist  men  inte  minst  vill  vi  tacka  vår 
handledare Mats Westerberg samt våra opponenter för värdefulla tips och idéer som förbättrat 
vår uppsats. 

Luleå 20070126 

Camilla Bäckström  Linda Holmbom



SAMMANFATTNING 

De har  blivit  allt  vanligare  att  företag  samarbetar  i  nätverk  då  konkurrensen  på marknaden 

ökat.  Strategiska  SMEnätverk  används  ofta  av  små  och medelstora  företag  för  att  bli  mer 

konkurrenskraftig.  Syftet  med  denna  uppsats  är  att  förklara  hur  företag  i  strategiska  SME 

nätverk kan arbeta för att uppnå gemensamma mål samt vilka problem och möjligheter som 

kan  uppstå  i  detta  arbete.  För  att  uppnå  detta  syfte  har  vi  gjort  en  fallstudie  av  nätverket 

Trähus  Aurora  Borealis  där  vi  intervjuade  sex  av  de  deltagande  företagen.  Utifrån  denna 

undersökning drar vi slutsatsen att engagemang är en avgörande faktor för att ett nätverk ska 

fungera.  Engagemang  leder  till  ett  aktivt  deltagande  som  skapar  relationer  där  tillit  och 

förtroende kan byggas upp.



ABSTRACT 

It  is  more  and  more  common  that  enterprises  are  cooperating  in  network  beacuse  of  the 

increasing  competition  on  the  market.  Strategic  SMEnetwork  is  often  used  by  small  and 

medium  sized  enterprises  to  become  more  competetive.  The  purpose  with  this  essey  is  to 

explain how entreprises in strategic SMEnetwork can work to reach common goals and what 

problems och possibilities  that can arise  in this working progress. To achieve this purpose a 

case study was conducted in the network Trähus Aurora Borealis, and we interviewed six of 

the  participating  enterprises.  We  came  up,  from  this  study,  with  the  conclusion  that 

involvement  are  of  crucial  importance  to  a  network  function.  Involvement  create  a  active 

participation in the network that create relationships where trust can be built.
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1 INLEDNING 
Detta  inledande kapitel börjar med en bakgrund och problemdiskussion  för att  läsaren  ska 
introduceras i det valda ämnet. Vi börjar med att beskriva nätverk i allmänhet och intresset 
för  detta  för  att  sedan  komma  in  på  SMEnätverk  samt  för  och  nackdelar  med  dessa.  Vi 
avslutar kapitlet med syftet och en definition av SMEföretag. 

1.1 Bakgrund 
I dag är intresset för att driva en nätverksstrategi både stort och växande (Svensson & Otter, 
2002; Pettersson, 2004). Nätverk ses enligt Svensson & Otter ofta som en lösning på problem 
i samhället och som en metod för att utveckla mindre företag. Nätverk kan även ses som ett 
medel  för  regional  utveckling  samt  ett  sätt  att  uppnå  en  långsiktig  ekonomisk  utveckling 
(ibid). Författarna menar vidare att satsningar på de mindre företagen bidrar till en lokal och 
regional utveckling. Pettersson menar att det uppstått  en  ny  typ av  företag, nätverksföretag. 
De  gamla  företagen  har  en  strategi  att  integrera  vertikalt  vilket  är  motsatsen  till  de  nya 
nätverksföretagen som ofta  har  som strategi  att  så  långt  som möjligt utnyttja  samverkan på 
marknaden  i  stället  för  att  producera  själva  samt  bygga  upp  marknadsrelationer  (ibid). 
Pettersson menar  vidare  att  man  kan  säga  att  det  gamla  företaget  hade  fokus  på  företaget 
medan det nya företaget har fokus på nätverk. 

1.2 Problemdiskussion 
Ahrne  (1994)  för  en  diskussion  om  huruvida  nätverk  och  organisationer  kan  skiljas  åt. 
Författaren  menar  att  nätverk  baseras  på  personliga  relationer,  flexibilitet,  öppenhet  och 
engagerade  medlemmar  medan  organisationer  förutsätter  medlemskap,  kontroll,  utbytbara 
medlemmar  och  att  det  finns  gemensamma  resurser.  Ahrne  menar  vidare  att  nätverk  och 
organisationer kan komplettera varandra genom att nätverk kan underlätta för organisationer 
att skapa förbindelser med varandra. 

Bengtsson,  Holmquist  &  Larsson  (1998)  menar  att  det  har  blivit  allt  vanligare  att  företag 
samarbetar i nätverk då konkurrensen på marknaden leder till att små och medelstora företag 
är olönsamma medan de i ett nätverk tillsammans blir konkurrenskraftiga. Ett nätverk innebär 
enligt  författarna  att  företag  utför  gemensamma  aktiviteter,  arbetar  mot  gemensamma  mål 
samt förädlar de gemensamma resurserna. Författarna menar vidare att företag alltmer lämnar 
plats  för  strategier  som  innefattar  samarbete  i  stället  för  enbart  konkurrens.  Nätverk  kan 
beskrivas på ett flertal sätt och forskare utgår ifrån olika kriterier. Exempelvis så delar Snow, 
Miles & Coleman (1992) in nätverk i interna, stabila och dynamiska strukturer medan Klint & 
Sjöberg (2003) beskriver dem som vertikala och horisontella strukturer. 

Klint & Sjöberg (2003) och Human & Provan (1997) menar att strategiska nätverk innebär att 
de  medvetet  är  utvecklade  och  organiserade  av  de  företag  som  samverkar  för  att  nå 
gemensamma mål.  Författarna menar även att  strategiska nätverk ofta används av små och 
medelstora företag (SMEföretag) som samverkar för att bli konkurrenskraftiga. SMEnätverk 
består  enligt  Human  och  Provan  av  små  och  medelstora  företag  som  har  relationer  och 
samverkar med flera företag. Författarna menar vidare att strategiska SMEnätverk skiljer sig 
från  andra  samverkans  former  när  det  gäller  syftet  som  i  dessa  nätverk  är  att  utveckla  en 
affärsverksamhet mellan företag som arbetar mot gemensamma mål. SMEnätverk har ofta en 
styrande  struktur  och  en  styrgrupp  som  sköter  den  gemensamma  administrativa  funktionen 
(ibid).
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FullerLove  &  Thomas  (2004)  anser  att  det  finns  många  fördelar  med  att  använda  sig  av 
nätverk, en  fördel är att företagen  i nätverken  får  lägre kostnader, en annan  fördel är att det 
kan  vara  svårt  för  nya  konkurrenter  att  ta  sig  in  på  marknaden  då  företagen  i  nätverken 
tillsammans  har  stor  konkurrenskraft. Nätverk  gör  det  även möjligt  för  entreprenörer  att  få 
tillgång  till  information  och  resurser  som  de  behöver  för  att  nå  sina  mål.  Samtidigt  kan 
företaget  utnyttja  samarbetsparternas  kompletterande  produkter  som  oftast  är  både  billigare 
och bättre än om företaget själv skulle ha producerat dem. (ibid) Upplägget, som visserligen 
kräver  tillit,  skapar en situation  som alla  samarbetspartners  långsiktigt  tjänar på  (De Wit & 
Meyer, 2005). 

Det finns dock även nackdelar med nätverk och ett exempel på en sådan är enligt De wit & 
Meyer  (2005)  att  den  tillit  och  det  förtroende  som  krävs  ofta  tar  lång  tid  att  bygga  upp. 
Dessutom  innebär  samarbete ett beroende av  andra som kan skapa osäkerhet och sårbarhet, 
särskilt  i början  innan  tillit och  förtroende har byggts upp. Kortsiktiga samarbeten där  tiden 
inte  räcker  till  för att bygga upp  tillit och  förtroende kan  leda  till  svek och utnyttjande  från 
någon av parterna. (ibid) 

Blau (1964) är förespråkare för Social Exchange Theory som skapades av Homans på 60talet 
och  menar  att  behovet  att  vilja  göra  en  gentjänst  för  mottagna  fördelar  fungerar  som  en 
”startmekanism”  av  olika  slags  sociala  interaktioner  och  gruppkonstellationer  för  att 
fortsättningsvis  kunna  erhålla  fördelar.  Blau  påpekar  att  sociala  utbyten  är  en  term  som 
används  för att beskriva  frivilliga handlingar utförda av  individer som är motiverade av vad 
de kommer att få i utbyte. 

Dessa för och nackdelar gäller SMEnätverk och nätverk i allmänhet. SMEnätverk har dock 
ytterligare  fördelar  genom  att  de  ofta  har  en  gemensam  administrativ  funktion.  Utan  den 
administrativa  funktionen  bestående  av  styrgrupp  och  projektledare  blir  nätverket 
svårhanterat. Detta kan leda till att utbytet mellan företagen blir kortsiktigt och därmed hinner 
inte  tillit och  förtroende byggas upp och  inte  heller några  långsiktiga  relationer.  (Human & 
Provan, 1997) 

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att förklara hur företag i strategiska SMEnätverk kan arbeta för att 
uppnå gemensamma mål och vilka problem samt möjligheter som kan uppstå i detta arbete. 

Som delsyfte kommer vi att undersöka hur tillit och förtroende kan kopplas till arbetet mot de 
gemensamma målen. 

1.4 Definitioner  
I denna uppsats använder vi oss av EUkommissionens definition av SMEföretag:  företag 
som  har  mindre  än  250  anställda  och  en  årsomsättning  understigande  50  miljoner  euro, 
och/eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro.
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2 METOD 
I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga vid insamlandet av de data som vår uppsats bygger 
på  samt metoden  som  ligger  till  grund  för  uppsatsen. Kapitlet  behandlar  forskningsansats, 
undersökningsansats, datainsamlingsmetod, val  av  fallstudieobjekt, de metodproblem vi har 
stött på samt analysmetod. 

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Metodsynsätt 
Enligt Arbnor & Bjerke  (1994)  strävar det analytiska synsättet efter  att  förklara en objektiv 
verklighet  så  långt  det  är  möjligt.  Då  vi  hade  för  avsikt  att  undersöka  vad  de  deltagande 
företagen  hade  för  åsikter  om  det  studerade  nätverket  valde  vi  att  utgå  ifrån  ett  analytiskt 
synsätt. Arbnor & Bjerke menar att  i  sådana studier är det meningen  att  först  skapa en god 
referensram och sedan samla in det empiriska materialet, vilket vi valde att göra. 

2.1.2 Induktiv teori 
I  denna  uppsats  har  vi  dragit  logiska  generella  slutsatser  utifrån  de  empiriska  fakta  vi  har 
samlat in och därför har vi valt en induktiv forskningsansats med deduktiva inslag vilket vi tar 
stöd  ifrån  Thuréns  (1991)  teori.  Bryman  (2005)  menar  att  induktion  innebär  att  forskaren 
beskriver  konsekvenserna  av  resultatet  för  den  teori  som  låg  bakom  eller  styrde  hela 
undersökningen. En teori används för att förklara ett fenomen vilket innebär att man försöker 
dra slutsatser utifrån empirisk data menar Lundahl & Skärvad (1999). 

2.1.3 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
En  kvalitativ  undersökning  skulle  ge  oss  ett  mer  intressant  resultat  då  Denscombe  (2000) 
menar  att  kvalitativ  forskning  lägger  stor  vikt  på  ord  vid  insamlig.  Den  kvalitativa 
forskningsansatsen  tenderar  även  att  bygga  på  detaljerade  och  ingående  beskrivningar  av 
händelser  eller  människor.  Författaren  menar  att  sådana  detaljerade  beskrivningar  är 
nödvändiga för att kunna förklara komplexiteten i situationen. Vi baserade vår undersökning 
på  kvalitativ  data  eftersom  vi  ville  genomföra  en  djupgående  studie  med  ett  nätverk  som 
undersökningsobjekt. Bryman (2005) upplyser om att det även läggs stor vikt på hur individer 
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, denna verklighet ses som en föränderlig egenskap 
som  hör  till  individernas  skapande  och  konstruerande  förmåga. Vi  ville  ha möjligheten  att 
vidareutveckla  och  förklara  våra  intervjufrågor  för  våra  respondenter  samt  ha  mer  öppna 
frågor  för  att  kunna  föra  en  dialog  då  vi  var  intresserad  av  att  veta  våra  respondenters 
speciella åsikter. Hade vi  istället valt att genomföra en kvantitativ undersökning hade vi  inte 
nått samma djup och vi hade därmed inte uppfyllt vårt syfte. 

2.2 Under sökningsansats 
Med denna uppsats hade vi för avsikt att på djupet undersöka ett nätverk och vi ansåg därför 
att en fallstudie var den undersökningsansats som passade vår uppsats bäst eftersom Svenning 
(2003)  menar  att  fallstudier  är  en  intensivstudie  över  ett  forskningsområde.  Intervjuerna 
genomfördes i respektive respondents arbetsmiljö då vi ville att respondenterna skulle känna 
sig  avslappnade.  Denscombe  (2000)  påpekar  att  i  fallstudier  studerar  forskaren  ett 
undersökningsobjekt på djupet och i dess naturliga miljö vilket stämmer bra överens med det 
val vi gjorde.
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2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Litteraturstudie 
I  vår  insamling  av  litteratur  har  vi  använt  oss  av  olika  databaser.  För  att  få  en  inblick  i 
ämnesområdet startade vår sökning efter böcker vid Luleå universitets biblioteks sökkatalog 
Lucia,  vi  sökte  även  i  den  nationella  databasen  Libris.  I  vår  sökning  efter  vetenskapliga 
artiklarna använde vi oss av databaserna Emerald, Helecon, Jstor samt Econlit. De sökord vi 
använt  oss  av  är  nätverk,  strategiska  nätverk,  SME,  nätverksstrukturer,  fördelar,  nackdelar, 
samarbete,  tillit,  förtroende,  utbyte  samt  olika  kombinationer  av  dessa  och  de  engelska 
motsvarigheterna. 

2.3.2 Intervjuer 
Undersökningens  empiriska  material  består  av  data  som  införskaffades  genom  både 
personliga  intervjuer  och  en  telefonintervju.  Vi  valde  att  samla  in  data  genom  intervjuer 
eftersom det enligt Denscombe (2000) är en lämplig metod då förklaringar på djupet i ämnet 
sökes. Eftersom vi  i förväg skapade en intervjuguide som vi följde under  intervjuernas gång 
har  vi  enligt  Denscombe  semistrukturerade  intervjuer.  Vid  denna  typ  av  intervju  är 
svarsalternativen öppna vilket vi ansåg gav respondenterna möjlighet att beskriva sin bild av 
verkligheten,  vilket  ger  mening  och  innebörd  till  undersökningen.  Vi  ansåg  att 
semistrukturerade  intervjuer  gav  våra  respondenter  möjlighet  att  tala  mer  utförligt  om  det 
berörda ämnet samt att användandet av öppna frågor gav oss tillfälle att ställa följdfrågor. 

Vi genomförde  totalt  sex  intervjuer  varav  fem av dem var personliga. Respondenterna ville 
vara anonyma eftersom de ansåg att det då skulle ge oss ärligare svar. Vi har därför döpt dem 
till Al, Björk, Ceder, Dracena, Ek och Fura. Innan varje intervju skickade vi ut intervjuguiden 
(se bilaga 1) via epost eftersom vi ansåg att detta kunde underlätta för våra respondenter om 
de  får  sätta  sig  in  i  frågorna  innan  intervjun. Vi  tror även att detta gav ett mer uttömmande 
svar.  Under  intervjun  använde  vi  oss  av  en  bärbar  dator  med  tillhörande  mikrofon  för  att 
kunna spela in det som sades, efter intervjun skrev vi ner allt som sagts ordagrant. 

2.4 Val av fallstudieobjekt 
Vi har valt att undersöka nätverket Trähus Aurora Borealis eftersom vi antagit uppdraget från 
Norsjö  kommun.  Då  nätverket  är  väldigt  stort  har  vi  valt  att  på  grund  av  tidsskäl  endast 
fokusera på sex företag. Vi valde de företag som projektägarna ansåg ha varit mest delaktiga 
samt  de  företag  som  varit  deltagande  en  längre  tid. Vi  har  även  träffat  två  företag  som  har 
varit mindre delaktiga för att få deras syn på nätverk och för att få reda på varför de inte varit 
mer aktiva. Ett av företagen har inte varit med länge men har fått en affärskontakt och vi såg 
det därför intressant att höra deras åsikter om nätverk. 

2.5 Metodproblem 
Vi  kontaktade  alla  de  31  deltagande  företagen  och  det  har  varit  svårt  att  få  tag  på  rätt 
personer. Ett av  företagen visste inte ens att de var med  i nätverket, på ett annat  företag var 
den ansvarige sjukskriven och på ytterligare ett av  företagen hade den ansvarige slutat samt 
att  två  av  företagen  inte  hade  tid.  Sex  av  företagen  ansåg  att  de  inte  hade något  att  tillföra 
eftersom de varit lågintensiv deltagare. Vid kontakt med 14 av de deltagande företagen fick vi 
aldrig tag på rätt person och blev hänvisade vidare och lämnade flera meddelande men ingen 
hörde av sig. Vi hittade sex respondenter som vi anser representerar de deltagande företagen.
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Reliabilitet 
De mätinstrument som används i en undersökning bör ha hög tillförlitlighet, reliabilitet, vilket 
innebär att de ger samma data varje gång och att variationer i resultatet ska bero på variationer 
i mätobjektet och inte på dålig tillförlitlighet (Denscombe, 2000). För att stärka reliabiliteten 
försökte vi att inte påverka respondenternas svar genom att vara neutrala och inte ställa några 
ledande  frågor. För att undvika att missa vad som sades samt ytterligare stärka reliabiliteten 
spelade  vi  in  intervjuerna  med  hjälp  av  en  mikrofon  kopplad  till  en  bärbar  dator.  Vi 
kontrollerade  inspelningstekniken noggrant  innan  intervjuerna så att allt  fungerade och efter 
genomförda  intervjuerna  lyssnade vi  igenom det  som  sagts  tillsammans  för  att  försäkra  oss 
om att vi uppfattat informationen på rätt sätt. 

Validitet 
Begreppet validitet återkommer ofta i metodlitteraturen och brukar förklaras med att forskaren 
har undersökt det som var avsikten att undersöka (Denscombe, 2000 & Thurén, 1991). För att 
stärka  validiteten  i  empirin  har  vår  handledare  samt  seminariegrupp  tagit  del  av 
intervjuguiden innan intervjutillfälle, detta gav oss bra synpunkter och vi kunde utifrån dessa 
ta  fram  en  bra  fungerande  guide.  För  att  ytterligare  stärka  vår  validitet  var  vi  noga  att  vid 
första kontakten med respondenterna ordentligt  förklara vårt  syfte med studien  för att på så 
sätt få prata med rätt person.  Validiteten stärktes även då vi valde att genomföra personliga 
intervjuer  eftersom  vi  då  kunde  kontrollera  relevansen  hos  den  insamlade datan. Det  fanns 
även  möjlighet  att  ställa  följdfrågor  vilket  gav  tydligare  svar  och  ökade  validiteten. 
Validiteten  har  vi  även  försökt  stärka  genom  att  genomföra  intervjuerna  i  en  miljö  som  är 
bekant för respondenterna, i deras arbetsmiljö. 

2.6 Analysmetod 
I empirin hade vi för avsikt att sammanfatta vad respondenterna i Trähus Aurora Borealis sagt 
under  intervjuerna  och  ställa  dem  mot  varandra  för  att  se  vilka  och  hur  många  som  hade 
liknande  åsikter. Vi  gjorde  även  en  sammanfattande  tabell  för  att  läsaren  lättare  ska kunna 
skapa  sig  en  bild  av  vad  respondenterna  sagt  under  intervjuerna. Denna  tabell  har  vi  även 
använt  som analysmodell  vilket  har  underlättat  vårt  arbete med kapitlet. Vi  har  jämfört  det 
respondenterna sagt med vad vi tagit upp i den teoretiska referensramen och utifrån det dragit 
slutsatser.
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I  detta  kapitel  beskrivs  de  teorier  som  ligger  till  grund  för  den  empiriska  studien. 
Inledningsvis beskriver vi olika forskare och författares syn på nätverk för att sedan komma 
in  på  strategiska  SMEnätverk  samt  för  och  nackdelar  med  denna  samverkansform.  Vi 
avslutar  med  att  beskriva  vilken  betydelse  tillit  och  förtroende  har  i  sammanhanget  samt 
redogör för Social Exchange Theory. 

3.1 Olika synsätt på nätver k 
Nätverk kan beskrivas på ett flertal sätt och forskare utgår ifrån olika kriterier, Snow, Miles & 
Coleman  (1992) delar  in  nätverk  i  interna,  stabila och dynamiska strukturer medan Klint & 
Sjöberg (2003) beskriver dem som vertikala och horisontella strukturer. 

3.1.1 Interna, stabila och dynamiska nätverksstrukturer 
Snow, Miles & Coleman  (1992)  beskriver  tre olika  organisationsformer  för  nätverk  som är 
lika  i  syfte  men  är  bättre  anpassade  till  vissa  konkurrerande  marknader.  Dessa  är  interna, 
stabila  och  dynamiska  nätverksstrukturer  (ibid).  Med  interna  nätverksstrukturer  menar 
författarna att företag själva äger de flesta tillgångar som kan kopplas till en viss verksamhet 
och  det  förekommer  ingen  outsourcing  i  dessa  företag.  De  ledare  som  kontrollerar  dessa 
tillgångar  blir  sporrade  att  visa  upp  dem  på  marknaden.  Kärnan  med  interna 
nätverksstrukturer  är  att  eftersom  de  interna  enheterna  måste  handla  med  marknadspriser 
istället  för  kalkylerade  priser  kommer  de  ständigt  söka  innovationer  till  att  förbättra  deras 
prestationer. Denna struktur innebär att företagen köper och säljer sinsemellan varandra likväl 
som till andra företag. (ibid) 

I stabila nätverksstrukturer sker enligt Snow et al (1992) outsourcing delvis och det är ett sätt 
för att öka flexibiliteten i den övergripande värdekedjan. Författarna menar vidare att stabila 
nätverk syftar till att ägande, risker och tillgångar delas ut över ett flertal företag. Tillgångarna 
i  stabila nätverksstrukturer är knutna  till  ett  särskilt  företag även om de ägs av  flera  företag 
som tillsammans deltar  i en verksamhet, det är dock vanligt att ett företag är mer centralt än 
övriga (ibid). 

Snow  et  al  (1992)  menar  att  nätverk  som  har  förmågan  att  vara  både  flexibla  och 
specialiserade  har  en dynamisk  nätverksstruktur.  I  denna  nätverksstruktur menar  författarna 
att företagen outsourcar en stor del av sin verksamhet, vilket är möjligt då ett centralt företag 
samlar  in  tillgångar  som  till  största  del  ägs  av  andra  företag. Att  använda  sig  av  en  denna 
nätverksstruktur  rekommenderas  för  företag  som befinner  sig  i  en  konkurrensutsatt  bransch 
eller på en marknad där varje företag kan göra det som de är bäst på. (ibid) 

3.1.2 Vertikala och horisontella nätverksstrukturer 
Gulati, Nohria & Zaheer  (2000)  anser  att  en  nyckelfråga  i  strategiforskningen  är  varför  det 
skiljer  sig mellan  företags  ledning och  lönsamhet.  I  sökandet av  svaret har  forskare  valt  att 
titta  närmre på  företag med  självstyrande  enheter  som  strävar  efter  konkurrensfördelar  från 
antingen  externa  eller  interna  möjligheter  (ibid).  Författarna  menar  vidare  att  bilden  av 
atomistiska  företag 1  som  konkurrerar  mot  varandra  på  en  standardiserad  marknadsplats  är 
väldigt bristfällig då det blivit allt vanligare att företag samarbetar i sociala och professionella 
nätverk.  Dessa  nätverk  inkluderar  företags  horisontella  och  vertikala  relationer,  vilket  kan 

1  Atomistiska  företag  är  konkurrerande  företag  som  är  så  små  att  de  inte  ensamma  märkbart  kan  påverka 
marknads priser eller marknadens beskaffenhet i övrigt.
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vara leverantörer, kunder, konkurrenter och andra individer inklusive relationer till industrier 
och  länder.  Dessa  strategiska  nätverk  är  en  samling  av  interorganisatoriska  knutar  som  är 
bestående, de är  av  strategisk  signifikans  för  företag som ska  ingå  i dem, och de  inkluderar 
strategiska allianser, joint venture 2 och långsiktiga köpare/leverantörsförhållanden. (ibid) 

Klint  &  Sjöberg  (2003)  anser  att  vertikala  nätverk  maximerar  produktionen  av  seriellt 
beroende  funktioner  genom  att  skapa  partnerskap  mellan  oberoende  företag  med  speciella 
kunskaper.  Detta  slags  nätverk  kallas  även  värdekedjenätverk,  där  en  grupp  företag  i 
värdekedjan  uppmuntras  att  samarbeta  med  varandra  samt  deras  potentiella  kunder  (ibid). 
Författarna påpekar även att denna typ av nätverk dominerar på marknader där konkurrensen 
kräver  att  företagen  blir  ledande  genom  låga  produktionskostnader  samt  produktinnovation 
och menar att även marknadsföring är viktigt. Klint & Sjöberg skriver vidare att horisontella 
nätverk  består  av  företag  inom  en  liknande  bransch  som  går  samman  för  att  förbättra  sin 
konkurrensposition.  Den  här  typen  av  nätverk  uppstår  oftare  i  mer  mogna  branscher  som 
upplever ökad konkurrens från globala marknader (ibid). Det kan även förekomma en mix av 
vertikala och horisontella nätverk som författarna kallar för laterala nätverk. 

3.2 Strategiska SMEnätver k 
Klint & Sjöberg  (2003) menar  att  företag kan  arbeta  i  både  organisatoriska  och  strategiska 
nätverk. De organisatoriska nätverken är inte planerade, saknar gemensamma mål och uppstår 
när  företag gjort  affärer med varandra  som  lett  till  att det uppstått  en utbytesrelation  (ibid). 
Författarna menar att de strategiska SMEnätverken kännetecknas av att ha ett  särskilt  syfte 
och  gemensamma  mål  samt  att  de  ofta  används  av  SMEföretag  som  vill  öka 
konkurrensmöjligheterna och att detta sker i medvetet utvecklade och organiserade nätverk. I 
de organisatoriska nätverken kan aktörerna vara både kända och okända medan aktörerna i ett 
strategiskt nätverk alltid är kända  (ibid). Enligt Human & Provan  (1997)  leder  samverkan  i 
strategiska SMEnätverk  till  både  finansiella  och  ickefinansiella  fördelar  för  företagen  och 
författarna menar att mindre företag får de största konkurrensfördelarna. 

Human & Provan (1997) jämför de amerikanska och europeiska nätverken. Författarna menar 
att  det  är  vanligt  att  nätverken  i  USA  består  av  två  SMEföretag  som  samarbetar  i 
mellanorganisatoriska  relationer.  Syftet  med  dessa  nätverk  är  att  de  ska  finnas  för  att 
företagen  ska kunna  samarbeta  i  vissa  projekt  samtidigt  som de konkurrerar  i  andra  (ibid). 
Vidare menar Human & Provan att de europeiska nätverken  skiljer  sig  när det gäller  syfte, 
beroende och medlemskriterier. Författarna hävdar att syftet  i SMEnätverk ofta är att skapa 
ett slags forum där gemensamma mål råder och direkta affärsaktiviteter genomförs samtidigt 
som  företagen  fortsätter  att  vara  självständiga  enheter.  Medlemmarna  i  SMEnätverk  är 
beroende av varandra genom att de måste förse de andra för att själv få ut något av samarbetet 
(ibid).  Medlemskriterierna  för  SMEnätverk  kännetecknas  enligt  Human  &  Provan  av 
geografiskt  närbelägna  kärnkompetenser  som  kan  kombineras  för  att  nå  de  gemensamma 
målen vilket kanske inte varit möjligt utan samverkan. 

Human & Provan (1997) skiljer i sin artikel om hög och låg domänlikhet bland de strategiska 
SMEnätverken.  Författarna  menar  att  när  nätverkets  deltagande  företag  har  en  låg 
domänlikhet  innebär  det  att  företagen  kompletterar  varandra  i  stället  för  att  konkurrera. 
Human & Provan menar  vidare  att  företag med  låg  domänlikhet  hanterar  sina  resursbehov 
som vilket företag som helst, alltså även de som inte deltar i nätverk. Har företagen däremot 
hög  domänlikhet  är  de  egentligen  konkurrenter  eftersom  en  hög  domänlikhet  innebär  att 

2 Projekt i vilket företag (ofta från olika länder) samverkar.
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företagen  har  liknande  produktion,  kompetenser,  resursbehov  samt  att  företagen  torde  ha 
samma potentiella kunder (ibid). Författarna menar även att en hög domänlikhet ofta ligger  i 
samma  geografiska  område  och  att  det  därför  hade  varit  mer  naturligt  om  de  varit 
konkurrenter i stället för samarbetspartner. Motivet till att företag som annars konkurrerar är 
enligt Human & Provan de strategiska fördelarna som uppstår genom samverkan. I de nätverk 
med  hög  domänlikhet  bör  det  även  finnas  en  central  administrativ  organisation  som 
underlättar utbytena som sker inom nätverket (ibid). 

3.3 Fördelar  och nackdelar  med strategiska SMEnätver k 

3.3.1 Fördelar 
Frazer  &  Niehm  (2004)  upplyser  om  att  det  finns  många  fördelar  med  nätverk,  men 
författarna anser att  tillgång  till  information och  idéer är nyckelfördelar. Gulati  et  al  (2000) 
anser att det är en  fördel  för  företag att vara bundna  tillsammans  i  ett nätverk då de har en 
gemensam marknad  eftersom konkurrensen  idag blivit  allt  hårdare. Klint & Sjöberg  (2003) 
antyder att det är en fördel om det är ett större företag som deltar i nätverket eftersom att detta 
gynnar de mindre företagen som deltar, exempelvis om de behöver få tillgång till nödvändigt 
riskkapital vilket kan vara svårt om alla företagen i nätverken är små och har svag ekonomi. 
Klint & Sjöberg, Human & Provan (1997) samt Mouritsen & Thrane (2006) anser att mindre 
företag  drar  huvudsakligen  större  fördelar  av  deltagande  i  nätverk  då  deras  deltagande  ger 
dem  en  konkurrensfördel.  Frazer  & Niehm  skriver  att  små  företagare  är  motiverade  att  gå 
samman  i  nätverk eftersom att de då  får  tillgång  till unika marknader  samt  information om 
kunder. Med  information menar  författarna kunskap  som krävs  för  att  förändra  ett  företags 
strategi  och  beteende  för  att  de  ska  hänga  med  i  utvecklingen.  Frazer  &  Niehm  anser  att 
kunskap hjälper till att stänga gapet mellan tillgång och efterfrågan. 

Klint & Sjöberg (2003) menar att företagen kan göra kostnadsreduceringar genom gemensam 
marknadsföring,  delade  administrativa  kostnader  samt  försök  till  att  acceptera  stora 
gemensamma  order.  Författarna  menar  vidare  att  deltagande  i  nätverk  genom  den 
gemensamma marknadsföringen kan få en ökad försäljning. Även Mouritsen & Thrane (2006) 
nämner delad marknadsföring som en fördel och menar att då företagen inom nätverket har ett 
gemensamt mål kan de gå samman och skapa en gemensam marknadsföringskampanj som då 
blir  större än om varje  företag skulle göra en egen. Detta kan  leda  till  att  företagen  får  fler 
kunder (ibid). 

De deltagande  företagen vågar specialisera sig och koncentrera sig på det som de är bäst på 
när de är flera företag som arbetar tillsammans vilket ses som en fördel enligt Klint & Sjöberg 
(2003). En annan fördel som författarna nämner är att stabilitet uppnås genom bättre kontroll 
över omgivningen då företagen inte är ensamma i sina ansträngningar. Författarna menar även 
att företagen, genom att delta i nätverk, får möjlighet till utbyte av kunskaper samt utveckling 
av nya eller nuvarande produkter. Klint & Sjöberg menar vidare att den sociala biten i nätverk 
leder  till  att  tillit  och  förtroende ökar mellan  deltagarna. Ytterligare  en  fördel  som Klint & 
Sjöberg  tar upp är ökandet av utnyttjande såsom en ökande  flexibilitet  samt anpassning  till 
kunderna. Gulati et al (2000) skriver att nätverk tillgodoser företagen med information, källor, 
nya marknader  och  teknologi,  nätverk  gör  det  även möjligt  för  företagen  att  fördela  risker. 
Human &  Provan  (1997)  hävdar  att  en  fördel  med  nätverk  är  att  genom  att medlemmarna 
delar  med  sig  av  sina  kärnkompetenser  så  kan  företagen  uppnå  specifika  mål  som  de  inte 
kunnat uppnå själva.
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Utbyte av kundinformation är en fördel som Mouritsen & Thrane (2006) tar upp. Författarna 
menar att företagen i ett nätverk delar med sig av sina kunder, till exempel om ett företag har 
en kund de inte kan hjälpa så hänvisar de denne till ett annat företag inom nätverket som har 
den rätta kompetensen. Författarna skriver även att företag som skickar vidare en kund kan få 
betalt  av  det  mottagande  företaget  som  får  tillgång  till  nya  kunder  som  de  inte  skulle  få 
tillgång  till om de  inte deltog  i  nätverket. Detta  innebär alltså att  företagen  inom nätverken 
kompletterar varandra, de utbyter  information med varandra, nätverk är en situation där alla 
får möjlighet att vara vinnare  (ibid). En annan  fördel  som  författarna nämner är  lärande, de 
menar  att  det  uppstår  lärande  inom  nätverket  på  så  sätt  att  företagen  delar  med  sig  av 
information  om  teknologi  och  konkurrenter  vilket  gör  att  kunskapen  om  detta  utvecklas. 
Mouritsen & Thrane menar även att  företagen hjälper  varandra  inom nätverken  vilket är  en 
fördel,  om  till  exempel  ett  företag har  ett  problem  så  kan  denne  söka hjälp  inom  nätverket 
vilket blir billigare än att ta in hjälp utifrån. 

3.3.2 Nackdelar 
Risken av  att bli  bedragen av  sina partners  i  nätverket kan utgöra ett hinder  i  skapandet av 
samarbete (Klint & Sjöberg, 2003). Det finns en koppling mellan tillit och risker i skapandet 
av  nätverk,  där  parterna  försöker  finna  lösningar  till  problemen  istället  för  att  fokusera  på 
riskerna (ibid). Wincent (2005) påpekar att det är stor risk att konflikter och ovilja att bidra 
kan uppstå när det är brist på tillit mellan företagen i nätverket. När tilliten väl finns så får den 
en positiv  inverkan på utbytet av  information, detta betyder att det är mer  troligt att företag 
som har god tillit till sina partners ingår i nätverk (ibid). 

Klint & Sjöberg (2003) påpekar att en stor nackdel med skapande av nätverk är att det tar tid 
att  skapa  ett  väl  fungerande  samarbete,  författarna menar  att  det  tar  upp  till  ett  år  att  bara 
starta upp nätverket samt skapa partnerskap.  Ager & Bergkvist (1998) påstår att det tar från 
sex till tio år att skapa ett utomordentligt samarbete i nätverket och anser tid är en nackdel  i 
denna typ av samarbetet. Det krävs att de deltagande företagen lägger ner mycket energi och 
tid för att få ut något positivt av samarbetet (ibid). Gulati et al (2000) nämner att nätverk har 
en  potentiell  mörk  sida  som  kan  låsa  företag  till  ogynnsamma  relationer  eller  förhindra 
samarbete med andra möjliga företag. 

3.4 Tillit och för tr oende 
Tomkins (2001) beskriver förtroende som att det finns tillit även om det inte råder fullständig 
information mellan  parterna och  att  förtroende  i  sig  inte  kan  reducera  all  osäkerhet. Det  är 
Tomkins definition av tillit som vi valt att använda oss av; 

”The adoption of a belief by one party in a relationship that  the other party 
will not act against his or her interests, where this belief is held without undue 
doubt  or  suspicion  and  in  the  absence  of  detailed  information  about  the 
actions of that other party.“  

Elmuti & Kathawala (2001) påpekar att det bara är individer som kan känna tillit till varandra 
inte nätverket  i sig vilket  leder  till att nätverket måste arbeta  för att höja  förtroendet mellan 
individerna. Författarna menar vidare att det finns tre former av förtroende som bör bildas och 
det är ansvar, jämlikhet och pålitlighet. Nilsson & Nilsson (1992) hävdar att då organisationer 
är ömsesidigt beroende av varandra så är förtroende ett nyckelbegrepp. Vid studier av mindre 
företag har begreppet särskild giltighet eftersom beslut och handling ofta är koncentrerad till 
en individ i mindre företag (ibid). Detta grundar författarna på att en liten förändring i sådana
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system förstör hela grunden för samarbete. För att systemet ska fortsätta vara balanserat krävs 
att alla måste försäkra sig om fullständigt samförstånd bland medlemmarna i nätverket (ibid). 

Tell  (2000)  menar  att  tillit  och  förtroende  byggs  upp  med  tiden  och  erhålls  genom  att 
deltagarna  i nätverket visar engagemang och bidrar  till att relationen underhålls. Tell menar 
vidare  att  förtroende  är  nödvändigt  för  att  kunna  hantera  beroendet  mellan  deltagarna  som 
skapas av kontinuerliga relationer. Tell påstår även att den enda vägen till förtroende i nätverk 
är  personlig  kommunikation  vilket  författaren  grundar  på  att  förtroende  utvecklas  från 
personliga relationer då det är ledarna för de deltagande företagen som har störst betydelse. 

Även  Johnson  &  Scholes  (2002)  anser  att  förtroende  är  en  viktig  faktor  för  att  skapa  ett 
fungerande  samarbete.  Författarna  hävdar  att  förtroende  kan  baseras  på  att  deltagarna  i 
nätverket  känner  sig  trygga med  sina  samarbetspartner  genom att  dessa  har  den  kompetens 
och de resurser som krävs  för att de ska kunna delta  fullt ut  i nätverket. Johnson & Scholes 
menar att det kan vara beslutstagande, motivering och operativ kompetens. Författarna menar 
vidare att förtroende även bygger på betydelsen av att de deltagande företagen kan lita på sina 
samarbetspartners  motiv  och  att  de  har  samma  tankar  angående  integritet,  öppenhet, 
diskretion och konsekvent beteende. 

Jarillo  (1988)  menar  att  tillit  och  förtroende  leder  till  långsiktiga  relationer  som  i  sin  tur 
minskar transaktionskostnaderna och gör det ekonomiskt effektivt att samarbeta. Jarillo menar 
vidare att det ger incitament för företag att samarbeta då det sänker de totala kostnaderna för 
företagen inom samarbetet. 

3.5 Social exchange theory 
Social Exchange Theory, även kallad utbytesteorin, är en teori som Homans skapade på 60 
talet,  denna  teori  används  för  att  finna  förklaringar  till  vissa  beteenden  på  arbetsplatser 
(Cropanzano & Mitchell,  2005). Människor  går  ihop  i  olika  slags  samarbeten,  exempelvis 
nätverk,  för  att  de  motiveras  av  vad  de  kommer  att  få  i  utbyte  menar  Emerson  (1976). 
Emerson  skriver  vidare  att Blau definierar  teorin  bäst  därför  har  vi  valt  att  använda oss  av 
den; 

”Social exchange as here conceived is limited to actions that are contigent on 
rewarding reactions from others”  

Cropanzano & Mitchell (2005) menar att utbytesteorin är den teori  som har mest  inflytande 
för att skapa en förståelse över beteenden på arbetsplatser. La Valle (1994) hävdar att det är 
vanligt  att  litteratur  som  behandlar  utbytesteorin  ofta  beskriver  att  människor  är  villiga  att 
göra saker för andra i utbyte av en icke materiell belöning, såsom respekt eller någon annan 
slags social uppskattning. Homans (1961) påpekar att de som är givmilda försöker få tillbaka 
så mycket som möjligt av de personer som de varit givmilda mot. Homans skriver också att 
människor  kan  känna  press  på  att  ge  tillbaka  om  de  själva  får  mycket.  Thibaut  &  Kelley 
(1959) hävdar att utbytesteorin anser att människor kan  förutse vilka belöningar de kommer 
att få ut av olika interaktioner. 

Blau  (1964)  påpekar  att  sociala  utbyten  är  en  term  som  används  för  att  beskriva  frivilliga 
handlingar utförd av individer som är motiverad av vad det kommer att få i utbyte. Handlingar 
som är framkallade med tvång är  inte frivilliga medan andra typer av makt kan framkalla en 
frivillig tjänst. Däremot stämmer detta inte överens med den införlivade standarddefinitionen 
av  utbyte,  anpassning  på  grund  av  social  press  tenderar  att  vara  förenad  med  indirekta 
utbyten. Ett exempel kan vara människor som skänker till välgörenhet, de gör det inte för att
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få något i materiellt i utbyte, utan deras motiv är den respekt och beundran de får i samhället. 
(ibid) 

Behovet av  att vilja göra en gentjänst  för mottagna  fördelar  för att  fortsätta att  erhålla dem 
fungerar som en "startmekanism" av olika slags sociala interaktioner och gruppkonstellationer 
menar Blau (1964). Innan gemensamma normer och mål eller rollförväntningar har bildats när 
människor  paras  ihop  så  är  det  meningen  att  fördelarna  som  fås  genom  att  delta  i 
utbytesrelationer  ska  fungera  som  drivkraften  för  sociala  interaktioner.  Själva 
utbytesprocessen  fungerar  som  en  mekanism  som  reglerar  den  sociala  interaktionen,  den 
främjar utvecklingen av sociala nätverk och elementära gruppstrukturer. Det kommer gradvis 
att uppstå normer i gruppen som kommer att reglera och begränsa utbytena, vilket inkluderar 
grundläggande och vanligt förekommande normer av samverkan. (ibid) 

Blau  (1964)  skriver  att  fördelarna  från  utbytena  minskar  med  antalet  utbyten  det  vill  säga 
marginalnyttan av ökade antal fördelar slutligen kommer att minska. Blau tar upp ett exempel 
på detta som säger att i de fall vi behöver hjälp så är fem minuter med en expert värdefulla för 
oss,  ytterligare  fem  minuter  är  förmodligen  lika  värdefulla.  Men  om  tiden  ökar  till  en 
halvtimme eller mer så är det inte lika viktigt längre som det var de första fem minuterna. Den 
sjunkande marginalnyttan för ytterligare fördelar är inte längre värd det pris som det kostar att 
få dem. (ibid) Blau menar att vid den punkt då detta uppstår för båda parter, vilket ofta sker 
efter några justeringar i det förhållandet där de utbyter tjänster, så styrs nivån av transaktioner 
som ger fördelarna utav volymen av utbytena.
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4 EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av de genomförda intervjuerna. Vi börjar med 
att förklara nätverket Trähus Aurora Borealis för att sedan redogöra respondenternas syn på 
nätverket, deras  tidigare erfarenheter, deras mål och  förväntningar  samt  samarbetspartner. 
Sedan  redovisar  vi  vad  respondenterna  anser  är  för  och  nackdelar med  strategiska  SME 
nätverk samt vad tillit och förtroende har för betydelse i sammanhanget. I bilaga 2 finns en 
beskrivning av respondenternas företag. 

4.1 Trähus Aurora Borealis 
I  Japan  produceras  ca  700 000  trähus  av  hög  standard.  Av  dessa  byggnader  levereras  en 
blygsam andel från Sverige. Bland de japanska husbyggnadsföretagen har svenska produkter 
ett gott anseende och intresset för samarbete med Sverige och svenska komponenttillverkare 
har under  senare år ökat  i omfattning. ”Sweden House” är  i dag ett känt  begrepp över hela 
Japan  och  står  för  kvalitet,  komfort  och  ”Swedish  design”.  I  Norrbotten  och  Västerbotten 
finns  enligt  projektägarna,  Norsjö  kommun,  mycket  goda  förutsättningar  att  attrahera 
japanska  företag  att  intressera  sig  för  inköp  och  produktion  från  regionen.  Inom  regionen 
finns  även  erfarenhet  av  trähusproduktion,  ett  stort  antal  kvalificerade  leverantörer  av  olika 
byggprodukter,  virke  av  hög  kvalitet  samt  ett  effektivt  transsportsystem.  Dessutom  pågår 
omfattande forskning och utveckling av teknik och metoder för trähusproduktion. 

En grupp bestående av ett trettiotal företag har under åren 20022006 samarbetat inom ramen 
för projektet Trähus Aurora Borealis. Arbetet har varit fokuserat kring att attrahera japanska 
kunder, samarbetspartners och investerare till Norrbotten och Västerbotten för att i samverkan 
med  dessa  skapa  tillverkningsenheter,  inköpskontor  samt  upprätta  direktkontakter  mellan 
företag i regionen och de japanska företagen. De deltagande företagens såväl som projektets 
ambition är att forma ett långsiktigt samarbete mellan regionens byggvaruorienterade industri 
och  japanska  byggföretag.  Fokus  för  samarbetet  är  produktion  av  trähus,  insatsvaror  och 
komponenter i regionen avsedda direkt för den japanska marknaden. 

Respondenternas syn på Trähus Aurora Borealis 
Al  och  Björk  menar  att  projektet  är  en  förlängning  av  ett  tidigare  projekt  som  hade 
säljkontoret KSK i Umeå. Al berättar att de var med i det tidigare projektet och beslutade sig 
att  gå  med  i  Trähus  Aurora  Borealis  i  förhoppning  att  få  fler  kunder  på  den  japanska 
marknaden. Björk beskriver Trähus Aurora Borealis som ett projekt som startades för att öka 
affärsmöjligheterna mellan Japan och norra Sverige. Från början handlade det enligt Björk om 
att  få  japanerna  att  bli  intresserade  av  att  investera  i  Sverige. Björk menar  att  Japan  visade 
intresse för norra Sverige vilket ledde till att projektet startade för att underlätta för japanerna 
att  skapa  kontakter  i  Sverige.  Projektet  syftade  enligt  Björk  även  till  att  svenska  trä  och 
byggföretag i norr skulle få möjligheten att skapa kontakter med varandra samt med japaner, 
vilket  i  framtiden  skulle  leda  till  att  Sverige  fick  exportera  till  Japan.  Företaget  som Björk 
arbetar för har varit delaktiga hela tiden. 

Enligt Ceder är detta ett nätverk av företag i norra Sverige som framförallt jobbar mot Japan. 
Projektledaren  har mycket kontakter  i  Japan och  ordnar  studieresor  för  japanerna så de kan 
komma och titta på deras verksamheter. Ceder tror att de deltagit sedan starten och gick med 
för att de sedan tidigare har kontakter med en del av de deltagande företagen och kände att de 
kunde tänka sig ett samarbete med dem. Ceder känner dessutom projektledaren sedan tidigare. 
Dracena har inte deltagit i nätverket lika länge och blev kontaktad av projektledaren eftersom 
ett  av  de  japanska  företagen  visat  intresse  för  deras  produkter.  Den  relation  som  uppstått
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mellan  Dracena  och  japanerna  är  något  som  Dracena  hoppas  utvecklas  till  en  långvarig 
relation. 

Ek  kan  inte  förklara  vad  Trähus  Aurora  Borealis  är,  de  gick  med  tidigt  eftersom  de  hade 
erfarenheter av den japanska marknaden sedan tidigare då de levererat dit i början och mitten 
av 90talet. När de blev tillfrågade om de ville vara med var det  inte direkt högkonjunktur  i 
Sverige och det lät som ett intressant projekt. Ek anser sig veta alldeles för lite om projektet. 
Fura har en uppfattning om vad Trähus Aurora Borealis är och anser att det är ett projekt som 
ska  möjliggöra  för  företag  som  bygger  komponenter  till  hus  eller  husföretag  i  norr  och 
västerbotten  att  tillsammans  kunna  se  om  det  finns  ett  alternativ  att  erbjuda  den  japanska 
byggindustrin. Syftet är att i  fall det skulle bli någon större affär med Japan så vet företagen 
vilka  företag de kan vända sig till. Både Ek och Fura har varit  lågintensiva medlemmar och 
har därför svårt att beskriva hur projektet sett ut då de anser att de har för lite insikt i det. 

Tidigare erfarenheter 
Respondenterna har olika erfarenhet av nätverk, Al och Björk är de som har varit verksamma 
längst i olika nätverkskonstellationer. Även Ek har stor erfarenhet av nätverk då de i flera år 
varit deltagande i många olika nätverk. Ek menar vidare att det är ganska vanligt med nätverk 
i branschen. Fura har mindre erfarenhet av nätverk och Dracena har ingen tidigare erfarenhet 
av nätverk men de är båda positiva till denna typ av samarbete. 

Ceder har en del erfarenhet av nätverk och ser positivt på möjligheten att kunna skapa affärer 
genom nätverk. Ceder menar vidare att deltagarna i nätverk sparar resurser genom att utföra 
gemensamma  aktiviteter.  Al  och  Ek  har  aldrig  gjort  affärer  genom  nätverk, Al  menar  att  i 
nätverk arbetar företag tillsammans för att hitta nya potentiella kunder och marknader men det 
är upp till varje företag att sköta sina affärer. 

Fura  anser  att  det  är  lättare  att  göra  affärer  då  företagen  känner  varandra  eftersom  det 
underlättar vid skapandet av nya avtal om företagen har tidigare erfarenhet av varandra. Björk 
anser att affärer  i nätverk är en trög process och menar att orken kan tryta innan affären har 
gått  igenom.  Björk  menar  vidare  att  om  kraften  räcker  till  så  är  nätverk  ett  bra  sätt  att 
åstadkomma  affärer  men  det  är  svårt  att  komma  så  långt.  Samtidigt  framhåller  Björk  att 
nätverk har givit dem många nya kontakter samt försök till att skapa kontakter, men att ingen 
direkt affär har uppstått genom nätverket. 

Mål och förväntningar 
Samtliga respondenter är överens om att målet med deras deltagande var att få kunder på den 
japanska marknaden. Al  ville  öka  sitt  kundunderlag  i  Japan  så  att  den marknaden  utgjorde 
25% av deras  omsättning. Björk  hade  inte  satt  upp  några mål  i  form  av  omsättningssiffror 
utan ansåg att det var värt att vara med då de har goda erfarenheter av den japanska kunden de 
arbetat med länge. Björk menar att deras mål var att hitta en till sådan kund. Ceders mål var 
att  få  sälja  till  Japan  eftersom  de  har  sålt  till  Japan  tidigare  och  såg  en  chans  att  genom 
projektet kunna öka försäljningen. Även Dracena hade som mål att hitta bra samarbetspartner 
och gemensamt hitta kunder i Japan. 

Björk och Ceder framhåller att de även hade en förväntning om att få lite mer insikt i hur den 
japanska marknaden ser ut, hur de tänker samt känna på deras kultur.  Ek hade som mål att se 
om  produkterna  de  har  passar  den  japanska  marknaden  och  hoppades  på  någon  slags 
basproduktion  om  en  viss  volym.  Fura  förväntade  sig  ett  utökat  samarbete  samt  att  deras 
samarbetspartner och kunder skulle komma in på den japanska marknaden.
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Det  skiljer  sig  mellan  huruvida  respondenterna  anser  att  deras  mål  och  förväntningar  har 
uppfyllts. Al  har  kommit  upp  i  15% av  omsättningen  och  inte  25%  som var målet. Al  och 
Björks mål om nya kunder har inte uppfyllts. Björk och Ceder hade en förväntning om att få 
mer insikt i den japanska marknaden vilket de båda anser att de fått.  Björk menar att de lärt 
sig mycket  om den  japanska marknaden  och  insett  att  det  inte  går  att  ha  för  höga mål  och 
förväntningar med den produkt de tillhandahåller då de är små i förhållande till andra. Det har 
uppstått kommunikationsproblem och det stora avståndet har varit en annan faktor. 

Dracena anser att deras mål och förväntningar är uppfyllda då de fått en order och japanerna 
de gör affärer med ser långsiktigt på den relation som håller på att byggas upp. Något som bör 
poängteras är att Dracena hade andra förutsättningar för att uppnå sina mål då de kontaktades 
efter att japanerna visat ett intresse för deras produkter. Ek och Fura anser att deras mål och 
förväntningar  inte  uppfyllts  men  påpekar  att  de  inte  varit  aktiva  vilket  beror  på  bristande 
engagemang från både deras egen sida och projektägarna. 

Samarbetspartner 
Samarbetet inom nätverket har  inte varit speciellt stort, vissa av respondenterna har  inte haft 
något  samarbete alls medan andra  har  haft mer  nytta av sina  samarbetspartner. Al  säger att 
den kontakt de har haft med övriga deltagare i projektet är under gemensamma resor, de har 
även  haft  utställningar  tillsammans  för  japanska  besökare. Al  och Ceder  påpekar  att  det  är 
svårt att  säga vad de har  fått ut  av  samarbete men menar att utbyte av erfarenheter alltid är 
positivt. De menar vidare att de har  lärt känna nya människor och  fått nya  idéer  från andra 
företag. Varken Fura eller Ek har haft någon kontakt alls med övriga deltagare, Fura menar 
dock  att  de  endast  är  medlem  för  att  det  var  billigt  samt  att  de  ville  få  information  om 
nätverket och kunna kontrollera deras kunder. Fura medger att de gått in med fel  inställning 
med  deras  deltagande  och  menar  att  de  inte  rekommenderar  att  vara  lågintensivdeltagare 
eftersom det inte ger något utbyte. 

Björk påpekar att kontakterna med samarbetspartnerna har varit mer eller mindre sporadiska, 
det  har  inte  varit  några  riktigt  djupa kontakter. Björk  tror  att  de  geografiska  avstånden  kan 
vara  en  orsak  till  att  de  haft mer  kontakt med vissa  deltagare  inom  nätverket  och  att  ingen 
kontakt varit viktigare än andra. Ceder upplyser om att kontakten var mer intensiv i början av 
projektet  då  det  arrangerades  många  träffar  samt  resor  till  Japan.  I  dagsläget  är  kontakten 
långt ifrån intensiv och det har runnit ut i sanden menar Ceder. 

Al tror att samarbetet har gynnat vissa deltagare mer än andra, Al menar att detta förmodligen 
beror på att vissa  företag vet hur de ska hantera den  japanska marknaden. Då den  japanska 
marknaden är annorlunda och kulturkrockar är vanliga tror Al att det kan vara svårt att få ut 
något om företagen inte vet hur de ska hantera japanerna. Al och Björk menar att det är upp 
till vart företag för sig att se till att den önskade effekten uppnås, engagemang hos deltagarna 
är viktigt. Ceder och Al menar att företagen inte bara kan komma med en träbit och tro att det 
ska  bli  affärer.  De  menar  vidare  att  anledningen  till  att  de  har  fått  positiva  effekter  av 
deltagandet  beror  på  att  de  har  varit  aktiva  samt  anpassat  sitt  företag  till  den  japanska 
marknaden. Lågt engagemang eller produkter  som  inte passar den  japanska marknaden  tror 
Al, Björk och Ceder är anledningar till att vissa deltagare valt att avsluta sitt medlemskap. 

När  det  gäller  vilka  företag  som  varit  mer  drivande  än  andra  råder  delade  åsikter,  Al  och 
Björk är överens om att  inget  företag varit drivande. De anser att det är projektledaren som 
varit  motorn  i  projektet  och  de  är  nöjda  med  dennes  arbete.  Al  är  dock  inte  nöjd  med 
projektavslutet men menar samtidigt att projektledaren bara är en människa och menar att alla
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företag måste engagera sig vilket även Björk anser är viktigt  för att ett nätverk ska  fungera. 
Ceder  tror  att  det  hade  varit  bättre  om  organisationen  hade  varit  större,  de  menar  att 
projektledaren inte hinner med allt. 

För  att  förbättra  arbetssättet  föreslår  Björk  att  det  skulle  ha  varit  bra  om  det  funnits  en 
organisation i Japan, en representant som åker runt till potentiella kunder. Björk är medveten 
om att  detta  förmodligen  kostar mycket  pengar men  är  övertygad om att  fler  affärer  skulle 
komma  till  stånd.  Björk  menar  att  många  av  deltagarna  i  Trähus  Aurora  Borealis  har 
produkter  som  passar  den  japanska marknaden men  att  svårigheten  har  varit  att  få  kontakt 
med potentiella kunder. Ceder  hade gärna gjort gemensamma affärer men anser att det  inte 
alltid är möjligt då  företagen skiljer  sig  i produktionen och det blir  lättare  för  japanerna att 
prata med varje företag för sig. Ceder anser även att det är en fördel för företagen att ha direkt 
kontakt med sina japanska kunder. 

Al, Björk och Ek anser  inte att det har funnits någon konkurrens i projektet, Al menar att de 
kompletterar varandra i stället för att konkurrera. Fura anser att de varit för lite deltagande för 
att  avgöra om det  finns  någon konkurrens  inom nätverket, de kan  tänka sig att  företag med 
liknande produkter kan känna av konkurrens, men det är inget som har påverkat Fura. 

4.2 Fördelar  och nackdelar  med strategiska SMEnätver k 

4.2.1 Fördelar 
Al och Ceder är överens om att en fördel med strategiska SMEnätverk är att företagen vågar 
satsa mer då de är flera deltagare, inget SMEföretag är starkt ensamt. Al poängterar även att 
det  finns  många  synergieffekter  att  ta  del  av  i  nätverk.  Dracena  påpekar  att  företagen  blir 
starkare på marknaden om de har ett bra nätverk med flera samarbetspartner. Dracena menar 
vidare  att  det  ger  ett  bra  intryck  hos  kunderna  om  företag  har  flera  nära  samarbetspartner. 
Ceder påpekar att  i  nätverk kan  företag dela kunderna och på  så sätt dra nytta av varandra. 
Detta  kan  enligt Ceder  leda  till  att  företagen  som  har  kompletterande produkter  kan  hjälpa 
varandra i delar av produktionen. Även Ek delar denna uppfattning och menar att det är bra att 
kunna träffa andra företag och diskutera gemensamma saker och få andras synpunkter. 

Björk  tycker  det  är  bra  att  företagen  i  nätverket  kan  träffas  och  diskutera  olika  typer  av 
bekymmer  exempelvis  kvalitetsfrågor,  miljöfrågor  samt  myndighetskrav  på  produkter  och 
företag. Björk menar vidare att det är bra att diskutera detta då de flesta  i nätverket  troligen 
har samma problem och vill lösa dem. Björk ser även en fördel i att tillsammans kunna prata 
med myndigheter för att få de att förstå företagens syn på saken. 

Ek menar att det finns möjligheter att nå ut på nya marknader genom samarbete då företagen 
kan  introducera  varandra  på  nya  marknader.  Fura  anser  att  en  fördel  med  nätverk  är  att 
företagen lär känna varandra vilket leder till ett fungerande samarbete även utanför nätverket. 
Samtidigt menar  Fura  att  det  även  framkommer  om  företagen  inte  klarar  av  att  samarbeta. 
Fura  menar  även  att  det  är  bra  med  nätverk  med  flera  deltagare  för  att  företagen  tvingas 
avsätta tid åt det vilket leder till att saker blir gjorda med gott resultat men framhåller även att 
det är mycket som ska stämma för att nå dit. 

Fördelarna med Trähus Aurora Borealis har enligt Björk varit att det uppstått möjligheter även 
om det  inte  lett  till  något konkret än. Björk och Ceder anser att  studieresorna  till  Japan  har 
gett  fördelar  då  de  både  fått  insikt  i  den  japanska marknaden  och  träffat  övriga deltagare  i 
nätverket. Björk, Ceder och Dracena menar att det är en fördel att kunna hjälpas åt för att nå



EMPIRI 

16 

den  japanska  marknaden  vilket  är  svårt  för  SMEföretag  att  göra  på  egen  hand.  Björk 
framhåller  att  det  tillsammans  i  nätverket  varit  lättare  att  ta  emot  besök  och  organisera 
studieresorna  till  Japan.  Björk  och  Fura  menar  båda  att  projektet  kan  ge  sidoeffekter  då 
samverkan i nätverket kan leda till kontakter med företag som kan samarbeta i andra projekt. 
Al framhåller att projektledaren och den företagsspecifika delen har varit styrkan. 

4.2.2 Nackdelar 
Al  nämner att  länsgränserna kan utgöra ett hinder  i  nätverksarbetet och menar att  företagen 
har  olika  budgetar  samt  driver  flera  projekt  samtidigt.  Al  anser  därför  att  det  är  bäst  om 
företagen  håller  sig  till  samarbeten  inom sitt  län. Ceder och Björk anser att  en nackdel kan 
vara att det känns svårt att arbeta tillsammans med sina konkurrenter. De menar att företagen 
har  ett  egenintresse,  de  vill  inte  i  onödan  ge  varandra  fördelar  vilket  gör  det  svårt  att 
samarbeta. 

Björk  tror  dock  att  den  vanligaste  nackdelen  är  att  en  tröghet  uppstår  då  företag  arbetar 
tillsammans. Trögheten kan bero på lågt engagemang hos vissa deltagare som vill att någon 
annan ska ta initiativen så att de automatiskt kommer i gång. Björk menar vidare att företag 
förväntar  sig  att  projektledaren  ska  vara  den  drivande  vilket  kan  bero  på  att  företagen  vill 
prioritera  sin  dagliga  verksamhet.  Björk  anser  att  sådana  här  projekt  vanligtvis  inte  skulle 
starta i fall det inte var för att samhällspengar är inblandade. Detta lockar enligt Björk företag 
att delta men sen förväntar de sig att de ska få ut något av nätverket utan att vara aktiv. Björk 
tror att företagen  inte  inser att de måste arbeta hårt  för att få något  i utbyte. Det är först när 
den verkliga aktiviteten ökar och affärsmöjligheter uppstår som företagen kan få ut något av 
sitt  deltagande.  Men  Björk  påpekar  även  att  före  affären  blir  av  så  hinner  aktivitetsnivån 
sjunka då företagen förväntar sig att den ska sköta sig själv. 

Ek menar att den största nackdelen med strategiska SMEnätverk är  att mindre  företag  inte 
kan avsätta den tid och resurser som krävs för att kunna verka fullt ut i nätverket. Fura håller 
med  Ek  i  att  tid  är  en  nackdel  och  menar  att  den  extra  administrationen  som  exempelvis 
redovisning  av  bidragspengar  som  kommer  genom  deltagandet  tar  upp  tid  som  är  svår  att 
avsätta från den dagliga verksamheten. Ek påpekar även att en nackdel kan vara att nätverket 
har för många deltagare vilket leder till lägre engagemang för nätverket. Ek menar att vid för 
stora nätverk så blir det alltför toppstyrt och inget händer. 

När det gäller nackdelarna så menar Al att den politiska delen har varit dålig och förstår inte 
varför  de  som  bestämmer  över  träindustrin  i  Japan  ska  försöka  påverkas.  Det  var  även 
politiken som gjorde att projektet aldrig kom i mål menar Al. Samtliga respondenter förutom 
Dracena  nämner  att  det  varit  svårt  att  få  engagemang  hos  de  deltagande  företagen  och  att 
engagemanget bara blivit sämre med åren vilket leder till ett dåligt betyg på projektet. Ceder 
menar  att  det  periodvis  varit  långt mellan  träffarna  speciellt  de  senare  åren  vilket  leder  till 
oengagemang. 

Ek anser att nätverket är för stort vilket leder till tappat engagemang. Björk tror att bristen på 
engagemang  kan  bero  på  att  hemmamarknaden  har  varit  bra  de  senaste  åren.  Resultatet 
kanske  inte  hade  blivit  bättre  men  engagemanget  hade  varit  större  och  projektet  hade 
prioriterats högre anser Björk. Björk menar vidare att det inte är säkert att det är arbetssättet 
det varit fel på utan att det uppstått svårigheter som inte tagits i beaktning vid projektstarten. 
Björk menar även att japanerna har en speciell kultur och de är dåliga på engelska vilket gör 
att det känns omständligt att kontakta dem genom en tolk samt att deras beslutsvägar är tröga. 
Dracena håller inte med Björk när det gäller språket och anser att deras kontakt med Japan har



EMPIRI 

17 

fungerat  bra  utan  tolk.  Det  känns  jobbigt  och  försöken  ges  upp  före  dem  egentligen  har 
påbörjats.  Ek  och  Fura  har  varit  lågintensiva medlemmar  men  anser  att  de  borde  ha  blivit 
uppdaterade om  vad  som  hänt  under  arbetets  gång  vilket  kanske  hade  engagerat  dem mer. 
Fura framhåller även att det är dåligt att vara lågintensivdeltagare för då blir företagen passiv 
som deltagare. Ek anser ändå att det borde finnas ett årsmöte för alla deltagarna samt att de 
borde  vara  färre  och  tycker  att  fem  till  åtta  deltagare  är  lagom  i  ett  projekt  som  detta.  Ek 
menar att problemet är att samla alla när det blir för stort. 

4.3 Tillit och för tr oende 
Alla  respondenter  håller  med  om  att  tillit  och  förtroende  är  viktigt  i  ett  SMEnätverk,  det 
krävs  för  att  samarbetet  ska  fungera. Al  och Björk menar  att  tilliten  finns  i Trähus Aurora 
Borealis  eftersom  företagen  i  nätverket  inte  är  konkurrenter och  därför  finns  ingen  rivalitet 
mellan  företagen. Björk säger att  ingen misstänksamhet  finns eftersom  ingen skulle  försöka 
sno  ”godbitarna”  från  någon  annan,  därför  finns  det  tillit.  Dracena  anser  sig  vara  för  ny  i 
nätverket för att kunna uttala sig men säger att mellan  företagen som de varit  i kontakt med 
finns det tillit och förtroende då de försöker hjälpa varandra i möjligaste mån. 

Ceder antar att alla i Trähus Aurora Borealis känner att tillit och förtroende finns vilket gör att 
de kan prata öppet med varandra, dela med sig av kunder samt hjälpa och tipsa varandra. Ek 
tror  att  tillit  är  speciellt  viktigt  för  företag uppe  i  norr  eftersom de  är  lite  ovana  att  jobba  i 
nätverk. Ek tror att företag i norr är ovana för öppenhet och att många företag vill hålla sig på 
sin  egen  kammare.  Fura  menar  att  vid  deltagande  i  nätverk  byggs  tillit  och  förtroende 
antingen upp och en  relation skapas eller  så  händer  ingenting. Fura menar vidare att  lyckas 
företagen  bygga  upp  tillit  och  förtroende  får  de  en  stor  konkurrensfördel  framöver  då 
företagen  har  byggt upp  relationer med samarbetspartner de kan  lita på. Vilket  leder  till  ett 
gott samarbete och saker blir utförda i rätt tid samt att de inte behöver ägna massor av tid åt 
att hitta nya samarbetspartner. Fura menar även att företag sparar tid och resurser om de har 
samarbetspartner som kan deras system samt att företagen vet var de har varandra. 

Ek anser att företag kan ha en  förmåga att vilja behålla saker  för sig  själva och ser  sig som 
konkurrenter  fastän  de  är  kollegor  i  nätverket.  Björk  anser  att  tilliten  för  Trähus  Aurora 
Borealis och projektledningen sjunkit, de har  insett svårigheten och tyckt att de inte kommit 
någon vart. Björk menar att önskemålet om att få en kontakt i Japan som skulle representera 
företagen inte har gått i uppfyllelse eftersom projektledningen inte hållit vad de lovat. Då det 
inte händer något konkret så sjunker förtroendet för hela projektet. Björk vill dock inte skylla 
på  någon och menar  att  det  kan  ha varit  svårt  att  attrahera  någon motpart  i  Japan  eftersom 
företagen i nätverken är små och kanske inte har den kapacitet som krävs. 

4.4 Sammanfattning 
Arbetssättet i Trähus Aurora Borealis har gått ut på att företag i Norrbotten och Västerbotten 
tillsammans  har  försökt arbeta mot det gemensamma målet  att nå den  japanska marknaden. 
Detta har skett genom möten, studieresor och besök i deltagarnas fabriker vid japanska besök. 
Erfarenheterna  av  att  arbeta  i  nätverk  varierar  mellan  respondenterna  likaså  engagemanget 
och  viljan  att  komma  till  stånd  med  affärer.  Respondenterna  anser  att  det  råder  tillit  och 
förtroende i nätverket. Flertalet av respondenterna menar att kommunikationen varit dålig och 
att kontakten med projektledningen samt övriga deltagande företag även varit dålig.
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Respondenternas 
uppfattning om 
Trähus Aurora 

Borealis och deras 
er farenheter av 

deltagande i nätverk 

Samarbets 
par tner  

Mål och förväntningar  
och dess uppfyllelse 

Fördelar  

Al 

•  Har erfarenhet av 
nätverk 

•  Har aldrig gjort 
affärer i nätverk 

•  Förlängning av 
tidigare projekt 

•Kontakt genom studieresor 
och utställningar, utbyte av 
erfarenheter är alltid 
positivt 

•Vill öka sitt 
kundunderlag i Japan, 
till 25% av deras 
omsättning 

•De har kommit upp i 
15% av omsättningen 
och ej fått någon nya 
kunder 

•Vågar mer när man är flera 

Björk 

•  Har stor erfarenhet 
av nätverk 

•  Anser att det är 
svårt och tar lång 
tid att göra affärer i 
nätverk 

•  Projekt för att öka 
affärsmöjligheterna 
mellan Japan och 
norra Sverige och 
syftar till att skapa 
kontakter med 
andra företag och 
japanerna 

•Sporadiska kontakter, mer 
kontakt med vissa på grund 
av geografiskt avstånd 

• Ingen kontakt har varit 
viktigare än någon annan 

•En till stor kund, få mer 
insikt i den japanska 
marknaden 

•Anser att de har fått 
mer insikt i den 
japanska markanden, 
men inte fått någon ny 
kund 

•Träffas och diskutera 
gemensamma problem 

•Tillsammans prata med 
myndigheter 

Ceder  

•  Har lite erfarenhet 
av nätverk 

•  Anser att nätverk är 
ett bra sätt att göra 
affärer på 

•  Ett nätverk i norra 
Sverige som 
framförallt jobbar 
mot Japan 

• I början av projektet var 
kontakten bra, men på 
senare år har den blivit 
mycket dålig 

•Har lärt känna nya 
människor, fått idéer från 
andra 

•Öka försäljningen till 
Japan, få mer insikt i 
den japanska 
marknaden 

•Har ej fått ökad 
försäljning, har fått 
insikt 

•Dela kunder 
•Hjälpa varandra med en del 
av produktionen 

Dracena 

•  Har ingen tidigare 
erfarenhet av 
nätverk 

•  Nätverk för att göra 
affärer med Japan 

•  Ingen uppfattning 

•Några nya kontakter •  Hitta bra 
samarbetspartner, samt 
kunder i Japan 

•  Anser att deras mål 
och förväntningar är 
uppfyllda 

• Blir starkare på marknaden 
• Bra intryck hos kunderna 

Ek 

•  Har stor erfarenhet 
av nätverk 

•  Har aldrig gjort 
affärer i nätverk 

•  Kan inte förklara 
vad Trähus Aurora 
Borealis är 

• Inga kontakter inom 
nätverket 

•Se om deras produkter 
passar den japanska 
marknaden, 
basproduktion på en 
viss volym 

•Ej uppfyllda 

• Diskutera gemensamma 
saker 

• Möjligheter att nå ut på nya 
marknader 

Fura 

•  Har liten erfarenhet 
av nätverk 

•  Anser att nätverk 
leder till nya 
kontakter 

•  Projekt för att se om 
det finns ett 
alternativ att 
erbjuda den 
japanska 
byggindustrin 

• Inga kontakter inom 
nätverket 

•Utökat samarbete 
•Ej uppfyllt 

• Lära känna andra företag 
• Tid avsätts och det ger 
resultat
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Nackdelar   Styrkor  och 
svagheter  

Tillit och 
förtroende 

Al 

•Länsgränser kan 
utgöra hinder 

•Styrkor: 
projektledaren 

•Svagheter: politiska 
delen, lågt 
engagemang 

• Viktigt med tillit och 
förtroende 

• Det finns eftersom det 
inte är någon 
konkurrens mellan 
företagen i nätverket 

Björk 

•Svårt att samarbeta 
med konkurrenter 

•Kan uppstå en 
tröghet med lågt 
engagemang 

•Företag förväntar sig 
att de ska få mer än 
vad de ger 

•Styrkor: uppstått 
möjligheter, 
studieresorna, kan 
leda till sidoeffekter 

•Svagheter: Brist på 
engagemang, 
svårigheter har 
uppstått, 
kulturkrockar, 
Japans tröga 
beslutsvägar 

• Viktigt med tillit och 
förtroende 

• Det finns eftersom det 
inte är någon 
konkurrens mellan 
företagen i nätverket 

• Inget konkret har hänt 
och förtroendet sjunker 

Ceder  

•Svårt att samarbeta 
med konkurrenter 

•Styrkor: studieresor 
•Svagheter: lång tid 
mellan träffarna 

• Viktigt med tillit och 
förtroende för att 
kunna samarbeta 

• Viktigt att kunna prata 
öppet med varandra 
samt hjälpa och tipsa 
varandra 

Dracena 

Kunde inte svara •Styrkor: hjälpas åt 
för att nå den 
japanska marknaden 

• Inga nämnda 
svagheter 

• Viktigt med tillit och 
förtroende 

Ek 

•Tar tid 
•Nätverket kan bli för 
stort 

•Ofta toppstyrt 

• Inga nämnda styrkor 
•Svagheter: för stort 
nätverk och för lite 
information vilket 
leder till tappat 
engagemang 

• Viktigt med tillit och 
förtroende, speciellt 
viktigt för företag i 
norr eftersom de är 
ovana med nätverk 

Fura 

•Ökad administration 
som tar tid och känns 
hämmande 

•Styrkor: sidoeffekter 
•Svagheter: ej 
tillräckligt med 
information 

• Viktigt med tillit och 
förtroende 

• Lyckas företag bygga 
upp förtroende så får 
de en stor 
konkurrensfördel 

Figur 1  analysmodell
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att jämföra det som framkommit under intervjuerna i den empiriska 
undersökningen  med  den  teori  som  ligger  till  grund  för  uppsatsen.  Vi  kommer  även  att 
integrera våra slutsatser i texten vilka vi kursiverat för att underlätta för läsaren att skilja på 
analys och slutsatser. 

5.1 Trähus Aurora Borealis 
Trähus Aurora Borealis är ett strategiskt SMEnätverk som drivs i projektform för att nå det 
gemensamma målet  vilket är  att komma  in på den  japanska marknaden. Detta stämmer  bra 
överens  med  Klint  &  Sjöbergs  (2003)  redogörelse  av  syftet  med  de  strategiska  SME 
nätverken.  Respondenterna  har  olika  erfarenheter  av  nätverk  och  de  flesta  ser  positivt  på 
deltagande  i  nätverk. Några  respondenter  ser  även positivt på att kunna göra affärer genom 
nätverket då resursbesparingar görs vid gemensamma aktiviteter. De respondenter som är mer 
skeptiska till att göra affärer genom nätverk menar att nätverk går ut på att arbeta tillsammans 
för att hitta nya kunder och marknader. Det är dock upp till varje företag att sköta sina egna 
affärer. I undersökningen framkom även att energin ofta hinner ta slut innan affärer uppstått. I 
ett sådant här projekt som riktar sig till ett annat land anser vi att det är särskilt svårt eftersom 
det är mycket som ska stämma före en affär blir av. Dessutom kräver en del produkter mycket 
kommunikation för att slutprodukten ska uppfylla köparens alla krav vilket tar energi och är 
en orsak till att det uppstått få affärer genom detta nätverk. 

Utifrån ovanstående drar vi slutsatsen att det är svårt att göra affärer i nätverk då det kräver 
mycket av de deltagande företagen. 

Snow, Miles & Coleman (1992) delar  in nätverk i tre organisationsformer som de benämner 
interna, stabila och dynamiska nätverksstrukturer. Den dynamiska nätverksstrukturen används 
ofta av företag som befinner sig i en konkurrensutsatt bransch eller marknad (ibid). Nätverket 
Trähus Aurora Borealis  har  likheter med den  dynamiska nätverkstrukturen  då detta  nätverk 
består  av  trähusföretag  och  komponenttillverkare  som  verkar  på  en  förhållandevis 
konkurrensutsatt  marknad.  Snow  et  al  menar  vidare  att  den  dynamiska  nätverksstrukturen 
kännetecknas av att vara både flexibel och specialiserad. Även detta stämmer med nätverket 
Trähus Aurora Borealis för att företagen får möjligheten att tillsammans skapa en slutprodukt 
för den japanska marknaden genom att bidra med det som de är bäst på. 

Utifrån  detta  resonemang  drar  vi  slutsatsen  att  det  är  vanligt  med  en  dynamisk 
nätverksstruktur eftersom konkurrensen i de flesta branscher blivit hårdare och företagen vill 
bli konkurrenskraftiga. 

Det gemensamma målet för nätverket var att få nya kunder på den japanska marknaden samt 
att bygga upp en långsiktig relation med dessa. Strategiska SMEnätverk har enligt Human & 
Provan (1997) som syfte att arbeta mot gemensamma mål samtidigt som företagen fortsätter 
vara  enskilda  enheter.  I  Trähus  Aurora  Borealis  finns  det  en  projektledare  som  ordnar 
studieresor och besök hos  företagen  vilket de  anser underlättar utbytena  för  både  japanerna 
och de deltagande företagen. Projektledningen har hand om den administrativa delen som rör 
projektet. Hade inte Trähus Aurora Borealis haft en gemensam administrativ funktion anser vi 
att nätverket  inte  funnits. Detta projekt är  stort och  vi anser att man  tar  en viss  risk  när det 
gemensamma målet är att nå en ny marknad i ett annat  land och att det är viktigt att göra en 
ordentlig förstudie. Detta för att kunna ta reda på om det är en idé som håller eller inte genom 
att undersöka vilka möjligheter som finns samt identifiera och minimera eventuella risker.
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Vi  drar  slutsatsen  att  en  administrativ  funktion  är  nödvändig  för  att  arbetet  mot  de 
gemensamma målen i SMEnätverk ska fungera. 

Human & Provan (1997) diskuterar SMEföretagens domänlikhet. Respondenterna anser sig 
ha  låg domänlikhet  då  de  kompletterar  varandra  i  stället  för  att  konkurrera. Trähus Aurora 
Borealis har 31 deltagare vilket är ett relativt stort nätverk där alla företag är trähustillverkare 
eller  komponenttillverkare.  Eftersom  det  finns  flera  företag  som  borde  vara  konkurrenter 
utanför nätverket så skulle företagen kunna ha en hög domänlikhet. Human & Provan menar 
att företag med  låg domänlikhet kompletterar varandra medan  företag med hög domänlikhet 
egentligen  är  konkurrenter. Respondenterna  anser  att  det  inte  finns  någon konkurrens  inom 
nätverket Trähus Aurora Borealis. En annan faktor som gör att företagen kan anses ha en hög 
domänlikhet är att de har en gemensam administrativ organisation vilket är något som Human 
& Provan  anser att nätverk med hög domänlikhet måste ha. Vi anser att  företagen  i Trähus 
Aurora Borealis  har en hög domänlikhet eftersom att  en del av de deltagande  företagen har 
liknande  produkter. Att  de  deltagande  företagen  inte  är  medvetna  om  varandra  anser  vi  är 
orsaken till att de inte upplever att det finns konkurrens. Hade det varit ett aktivt nätverk med 
engagerade deltagare så hade företagen förmodligen känt av konkurrensen då flertalet företag 
faktiskt  har  liknande  produkt. Att  nätverket  har  en  gemensam  administrativ  funktion  ser  vi 
också som en anledning till att Trähus Aurora Borealis har en hög domänlikhet. 

Ett problem som kan uppstå med en hög domänlikhet är att de deltagande företagen inte är 
ärliga  mot  varandra  då  de  inte  vill  ge  konkurrensfördelar  till  sina  konkurrenter.  Har 
nätverket  en  hög  domänlikhet  samt  att  tillit  och  förtroende  finns  kommer  stora 
konkurrensfördelar att skapas. 

De  geografiska  avstånden  tycks  vara  en  orsak  till  att  kontakten  mellan  de  deltagande 
företagen varit tillfällig och det är nästan bara vid studieresorna till Japan som företagen haft 
kontakt med varandra. Human & Provan (1997) menar att deltagarna i ett nätverk är beroende 
av varandra och bör därför vara geografiskt närbelägna för att kunna arbeta mot gemensamma 
mål. I Trähus Aurora Borealis är företagen utspridda vilket kan vara en anledning till att några 
djupare  relationer  inte  uppstått.  De  respondenterna  som  säger  sig  haft  kontakter  inom 
nätverket  menar  att  de  tidigare  arbetat med  företagen  vilket  gjort  att  de  tagit  kontakt  igen. 
Även kontakten med projektledningen har varierat mellan respondenterna. Syftet med att ha 
en  administrativ  funktion  är  att  underlätta  för  företagen  att  ta  kontakt  vilket  enligt  våra 
respondenter  inte har skett. Respondenterna blev förvånade när de såg deltagarlistan vi hade 
med  oss  vid  intervjuerna  eftersom  de  inte  visste  att  alla  dessa  företag  var  deltagare. Detta 
tycker vi är konstigt då nätverket är till för att skapa kontakter och vi anser därför utifrån den 
information vi fått att projektledningen kunnat sköta det mycket bättre. De respondenter som 
anser att kontakten med dessa varit bra  ligger närmare Norsjö kommun än de som anser att 
kontakten  varit  mindre  bra.  Dock  finns  det  respondenter  som  har  ett  längre  geografiskt 
avstånd  till  Norsjö  kommun  som  har  haft  kontakt  vilket  beror  på  tidigare  relationer  med 
framförallt projektledaren. Vi anser inte att de geografiska avstånden är en orsak i detta fall då 
det inte varit så mycket aktivitet i nätverket. 

Vi drar slutsatsen att det är viktigt med en aktiv projektledning för att kontakter ska skapas. 
Vi drar även slutsatsen att det geografiska avståndet kan vara av betydelse i ett aktiv nätverk 
och att ett nära samarbete underlättas av geografiskt närbelägna deltagare.
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5.2 Fördelar  och nackdelar  med strategiska SMEnätver k 
I  undersökningen  av  nätverket  Trähus  Aurora  Borealis  ställdes  frågor  om  vilka  för  och 
nackdelar som respondenterna ser med deltagande i strategiska SMEnätverk samt vilka för 
och nackdelar som framkommit under nätverkets gång. 

5.2.1 Fördelar 
Respondenterna känner att de vågar  satsa mer vid  samarbete vilket är  en  fördel enligt Klint 
och Sjöberg (2003) som menar att företag i nätverk vågar specialisera och koncentrera sig på 
det som de är bäst på. En annan fördel som framkom i undersökningen är att mindre företag 
som deltar  i nätverk blir starkare på marknaden i ett bra nätverk med flera samarbetspartner. 
Att arbeta med flera samarbetspartner ger även företagen ett bra intryck hos kunderna menar 
respondenterna.  Gulati  et  al  (2000)  och  Bengtsson  et  al  (1998)  hävdar  att  en  hårdare 
konkurrens på marknaden kräver att mindre  företag väljer  samarbete före konkurrens  för att 
de inte ska bli olönsamma och i stället bli konkurrenskraftiga. Även Klint & Sjöberg påpekar 
att det är mindre företag som får störst fördelar genom att delta i nätverk. 

Av ovanstående  resonemang drar  vi  slutsatsen att det är mindre  företag som får de största 
fördelarna samt att företag i nätverk vågar chansa mer när de är många tillsammans. 

Respondenterna  nämner  att  en  fördel  är  att  kunna  dra  nytta  av  varandra  genom  att  hjälpa 
varandra  i  produktionen  och  dela  på  kunder. Mouritsen & Thrane  (2006)  menar  att  det  är 
vanligt att företag delar med sig av kunderna genom att hänvisa dem vidare till företagen som 
har  den  kompetens  som  efterfrågas.  Något  som  även  framkom  i  undersökningen  är  att 
respondenterna  anser  att  det  är  en  fördel  att  få  möjligheten  att  diskutera  gemensamma 
problem och tillsammans kunna föra en diskussion med myndigheter för att dessa ska förstå 
företagens  syn  på  problemet.  Detta  är  något  som  även  Mouritsen  &  Thrane  och  Klint  & 
Sjöberg  (2003) ser som fördelar med nätverk. 

Nätverk leder till möjligheter att diskutera gemensamma problem. 

Gulati et al (2000) menar att nätverk tillgodoser företagen med nya marknader vilket är något 
respondenterna ser som en fördel. I nätverket har detta skett genom att studieresor till Japan 
har  organiserats  vilket  gett  insikt  på  en  ny  marknad.  Under  studieresorna  har  även  de 
deltagande  företagen  träffat  varandra  och  getts  tillfälle  att  knyta  kontakter  vilket  har  varit 
uppskattat.  Något  som  en  del  av  respondenterna  tror  är  att  kontakterna  som  skapas  inom 
nätverket på sikt kan ge sidoeffekter genom att de kan leda till samarbete i andra projekt. 

En  slutsats  vi  kan  dra  av  detta  är  att  en  fördel  med  nätverk  är  kontaktskapande  och 
erfarenhetsutbyten. 

5.2.2 Nackdelar 
Något som framkom i undersökningen och som teorin nämner är tidsaspekten i nätverk. Klint 
& Sjöberg  (2003) och Ager & Bergkvist  (1998) menar  att  det  tar  tid  att  bygga upp  ett  bra 
samarbete och företagen i Trähus Aurora Borealis anser att det är svårt att kunna avsätta den 
tiden. Respondenterna menar även att det känns hämmande med den extra administrationen 
som  kommer  med  deltagandet  och  ser  det  svårt  att  hitta  tid  för  att  ägna  sig  åt  den.  I 
undersökningen framkom även att det uppstår en tröghet som följd av lågt engagemang bland 
deltagarna. Det låga engagemanget verkar bero på att företagen förväntar sig att nätverket ska 
sköta sig själv utan att de är aktiva vilket även Blau (1964) för en diskussion om och menar 
att när företagen inte ser några fördelar genom utbytena så minskar engagemanget. La Valle
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(1994) har liknande åsikter och menar att företaget är villiga att göra saker för andra så länge 
de får något  i utbyte. Respondenterna upplever även att nätverket är för stort vilket kan leda 
till att företagen tappar engagemanget och en ovilja att bidra uppstår. 

Vi drar slutsatsen att engagemang är grunden för ett fungerande nätverk. Är företagen inte 
aktiva och engagerade så rinner nätverket ut i sanden eftersom inget händer. Vi anser det är 
upptill projektledningen att engagera de deltagande företagen och redan från start klargöra 
att de kommer att vara tvungen att avsätta tid och vara aktiva för att få något utbyte. 

De  övriga  nackdelar  som  benämns  i  undersökningen  och  framkom  under  Trähus  Aurora 
Borealis  har  vi  inte  funnit  stöd  för  i  teorin.  I  undersökningen  ansågs  länsgränser  vara  en 
nackdel  på  grund  av  att  företag driver  fler  än  ett  projekt  och  har  olika  budgetar. En  annan 
nackdel som framkom i undersökningen är att respondenterna kan uppleva det svårt att arbeta 
tillsammans med  sina konkurrenter. Angående kommunikationen  i  nätverket Trähus Aurora 
Borealis  råder  det  delade  uppfattningar men överlag  anser  företagen  att  den  varit  dålig. De 
respondenter som anser att kommunikationen varit bra tycker att de företag som är missnöjda 
får ta på sig en del själv även om de håller med om att kommunikationen med projektledare 
inte alltid varit bra. 

Kommunikation krävs för att skapa engagemang bland de deltagande företagen, fungerar inte 
kommunikationen uppstår svårhanterade problem. 

Klint & Sjöberg (2003) menar att bristen på tillit och förtroende kan vara en nackdel eftersom 
risken  att bli  bedragen ökar  för  företagen. Wincent  (2005)  för ett  liknande  resonemang och 
menar  att  brist  på  tillit  och  förtroende  kan  leda  till  konflikter. Denna  aspekt  är  något  som 
respondenterna inte tagit ställning till vid diskussionerna om nackdelar med strategiska SME 
nätverk.  Vi  finner  det  intressant  att  ingen  av  respondenterna  nämnde  bristen  på  tillit  och 
förtroende som ett problem med nätverk vilket vi tror beror på att de inte har så stor erfarenhet 
av nätverk. 

Brist på tillit och förtroende skapar problem då nätverk bygger på detta. 

5.3 Tillit och för tr oende 
Johnson & Scholes  (2002)  anser  att  tillit  och  förtroende  är  viktigt  för  att  ett  samarbete  ska 
fungera.  Även  respondenterna menar  att  tillit  och  förtroende måste  finnas  i  ett  fungerande 
nätverk. Respondenterna menar vidare att öppenhet är viktigt för att tillit och förtroende ska 
kunna byggas upp vilket även Johnson & Scholes anser viktigt. Respondenterna anser att det 
råder tillit och förtroende i nätverket.  Tell (2000) menar att tillit och förtroende erhålls genom 
att företagen visar engagemang. I Trähus Aurora Borealis är engagemanget lågt och det borde 
därför inte finnas tillit och förtroende som respondenterna påstår. Tell påstår även att den enda 
vägen  till  förtroende är personlig kommunikation. Respondenterna själva anser att det  finns 
tillit och förtroende i Trähus Aurora Borealis vilket inte vi håller med om. Då företagen inte 
har haft speciellt mycket kontakt med varandra eller visat engagemang i nätverket så tycker vi 
att det är orimligt att tillit och förtroende funnits. 

Tillit och förtroende är grunden för fungerande nätverk, finns inte tillit och förtroende skapas 
inte några relationer och engagemanget blir lågt. 

Respondenterna  anser  även  att  pålitliga  relationer  ger  fungerande  samarbeten  och  kan  ge 
konkurrensfördelar genom tids och resursbesparingar. Detta kan jämföras med Jarillos (1988)
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resonemang  om  att  tillit  och  förtroende  leder  till  långsiktiga  relationer  som  gör  det 
ekonomiskt effektivt att samarbeta genom sänkta kostnader. 

Tilliten  för  projektledaren  varierar  mellan  respondenterna  vilket  verkar  bero  på  tidigare 
personliga  relationer. Några  respondenter har arbetat med projektledaren  tidigare och det är 
projektledaren  som  kontaktat  dem  för  att  upplysa  dem  om  projektet.  I  undersökningen 
framkom även att tilliten för Trähus Aurora Borealis har sjunkit  i takt med att projektet stött 
på svårigheter. 

Utifrån  ovanstående  så  dra  vi  slutsatsen  att  tidigare  relationer  har  betydelse  för  tillit  och 
förtroende i framtida samarbeten.
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
För att arbetet emot gemensamma mål i ett nätverk ska fungera är det nödvändigt att alla de 
deltagande  företagen  i  nätverket  är  engagerade,  samt  att  tillit  och  förtroende  finns  mellan 
samarbetspartner samt projektledningen. För att skapa denna tillit är det viktigt att nätverket 
har ett rimligt antal medlemmar för att alla företagen ska kunna skapa personliga relationer till 
varandra samt känna att de kan få ut något positivt av sitt deltagande. 

De  möjligheter  som  uppstått  i  SMEnätverket  Trähus  Aurora  Borealis  är  att  enligt 
respondenterna att de genom att delta i möten och studieresor kunnat diskutera gemensamma 
problem inom branschen och fått möjlighet att göra erfarenhetsutbyten. Respondenterna anser 
även att de har fått en insikt i den japanska marknaden och lärt sig att förstå hur de japanska 
beslutsvägarna  fungerar.  Det  är  just  vid  beslutsvägarna  som  problemen  kommer  då  de  är 
väldigt  ”sega”.  Uppstår  en  tröghet  så  tappar  de  deltagande  företagen  engagemanget  vilket 
leder till att projektet rinner ut i sanden. I Trähus Aurora Borealis har engagemanget varit lågt 
hela  tiden,  vilket  dels  beror  på  den  bristande  kommunikationen,  tillit  och  förtroende.  Som 
följd av det har inga kontakter mellan företagen skapats men trots detta anser respondenterna 
att det finns tillit och förtroende inom Trähus Aurora Borealis. Vi anser att tidigare relationer 
mellan projektledningen och företagen är orsaken till de få kontakter som uppstått i nätverket. 

Det  som  vi  ser  som  problemet  med  det  valda  arbetssättet  är  misslyckandet  med  att  skapa 
engagemang  hos  de  deltagande  företagen.  Vi  håller  till  viss  del  med  de  respondenter  som 
ansåg  att  nätverket  är  för  stort  eftersom  vi  tror  att  kommunikationen  mellan  alla  parter 
fungerat bättre om det varit färre deltagare. Vi anser att projektledningen borde ha utvärderat 
projektet under arbetes gång. Projektet har varit i gång under nästan fem års tid och en del av 
respondenterna hade inte fått någon information alls sedan de gick med i projektet än värre så 
visste de inte ens vilka företag som deltog i projektet. Vi anser att det är ett misslyckande att 
företagen inte vet vilka som deltar i nätverket och anser att det är anledningen till att det inte 
skapats kontakter, relationer samt tillit och förtroende.
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

Inledning 
1. Kan Ni kort beskriva företagets verksamhet? 
2. Hur många anställda har företaget? 
3. Vilken roll har Ni företaget? 
4. Hur ser företagets konkurrenssituation ut idag? 
5. Vilka anser Ni är era huvudsakliga konkurrenter? 

Allmänt om Nätverk 
6. Har Ni tidigare erfarenhet av deltagande i nätverk? 
7. Vilka fördelar finner Ni med denna typ av samarbete? Varför? 
8. Finns det några nackdelar med nätverk? Varför/varför inte? 
9. Hur använder Ni nätverk för att göra affärer? 

Nätverket; Trähus Aurora Borealis 
10. Vad är Trähus Aurora Borealis? 
11. Hur länge har Ni deltagit i nätverket? 
12. Varför beslutade Ni att delta i detta nätverk? 
13. Hur har arbetssättet i nätverket sett ut? 
14. Vad har varit bra och vad har varit dåligt med det valda arbetssättet? 
15. Vilka mål hade Ni med ert deltagande? 
16. Vilka förväntningar hade Ni när ni gick med i nätverket? 
17. Anser Ni att ert deltagande i nätverket har uppfyllt era mål och förväntningar? 
Varför/varför inte? 
18. Vilka erfarenheter har Ni av den japanska marknaden? 
19. Vad kan Ni göra för den japanska marknaden? 
20. Vad kan Ni bidra med till nätverket? 
21. Hur mycket kontakt har Ni haft med era samarbetspartner? 
22. Hur mycket har Ni fått ut av kontakten? 
23. Vilka samarbetspartner anser Ni har varit centrala? 
24. Vad har Ni fått ut av ert deltagande? 
25. Vad anser Ni er bidragit med? 
26. Anser Ni att det har funnits någon konkurrens mellan deltagarna i nätverket? 
27. Vilka av de deltagande företagen har varit drivande för att komma i gång med samverkan? 
28. Vilka har varit drivande för att få sälja och hitta potentiella kunder? 
29. Vem eller vilka anser Ni ha störst möjlighet att vara att vara loket som frontar nätverket? 
30. Vilka förutsättningar har Ni för att agera lok? 
31. På vilket sätt har tillit och förtroende skapats och hur viktigt anser Ni det är med tillit och 
förtroende i ett nätverk? Varför? 
32. Tror du att vissa samarbetspartner har fått ut mer av deltagandet än andra? Varför/varför 
inte? 
33. Vilka anser Ni att nätverkets styrkor varit? 
34. Vilka anser Ni nätverkets svagheter varit? 
35. Varför tror Ni att några samarbetspartners valt att hoppa av?



36. Hur upplever Ni att kommunikationen med styrgruppen respektive projekt ägarna har 
fungerat? 
37. Vilka möjligheter har uppstått för ert företag genom deltagandet i nätverket? 
38. Har det uppstått några problem i er dagliga verksamhet på grund av deltagandet? 
39. Vad har Ni lärt er av detta arbetssätt? 

Framtiden 
40. Hur ser Ni på framtida insatser mot Japan? 
41. Vad anser Ni ska göras annorlunda än under Trähus Aurora Borealis? 
42. Är det några särskilda insatser Ni finner särskilt intressanta/viktiga? 
43. Vad tror Ni mer på, enskilda insatser eller gruppvisa?



BILAGA 2 

FÖRETAGSBESKRIVNING 

Då våra respondenter har valt att vara anonyma så kommer vi att använda oss av de  fiktiva 
namnen Al, Björk, Ceder, Dracena, Ek och Fura. För att kunna beskriva företagens situation 
utan  att  avslöja  dem  har  vi  valt  att  titta  på  deras  omsättning,  antal  anställda  och  deras 
geografiska avstånd till projektägarna. Vi har valt att dela in dessa i olika skalor för att kunna 
placera in respondenterna. 

Omsättning: 
1. 10 000 tkr – 20 000 tkr 
2. 20 000 tkr – 60 000 tkr 
3. 60 000 tkr  à 

Al: 1 
Björk: 3 
Ceder: 1 
Dracena: 2 
Ek: 2 
Fura: 1 

Antal anställda: 
1. 1 – 20 
2. 20 – 50 
3. 50  à 

Al: 1 
Björk: 3 
Ceder: 1 
Dracena: 2 
Ek: 2 
Fura: 1 

Geografiskt avstånd: 
1. > 10 
2. < 10 mil 

Al: 2 
Björk: 1 
Ceder: 1 
Dracena: 2 
Ek: 1 
Fura: 1




