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SAMMANFATTNING 
På senare tid har det blivit alltmer vanligt för företag att agera i nätverk. Ett motiv till att 
samarbeta är att företag behöver resurser. Detta är speciellt påtagligt för små och 
medelstora företag som ofta inte har tillräckliga interna resurser. Dock har det påvisats att 
nätverkssamarbeten ofta uppfattas som misslyckade, vilket kan ha sin förklaring i att 
beslutsfattare inte har tillräcklig kunskap om de positiva och negativa aspekter som 
samarbeten kan innebära. Viktiga aspekter då det gäller agerande i nätverk är teorier om 
kärnkompetenser, ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader. Därför är 
syftet med denna studie att utveckla en konceptuell modell. Den skall innefatta centrala 
aspekter som företag bör ta i beaktande vid beslut om agerande i nätverk. För att uppnå 
syftet i denna studie har en kvalitativ fallstudie med elva intervjuer genomförts. 

Studien resulterade i elva slutsatser, som tillsammans utgör de viktigaste aspekter som 
medelstora företag inom träindustrin bör ta i beaktande vid beslut om agerande i nätverk. 

De centrala aspekter som företag bör ta hänsyn till då det gäller kärnkompetenser är; 
identifiera företagets kärnkompetenser och strategier, identifiera behovet av att bedriva benchmarking, 
identifiera vilka möjligheter företaget har till outsourcing, identifiera de strategier potentiella 
samarbetspartners valt och slutligen bör företag identifiera agentens roll och använda agenten som 
extra kompetens. 

Då det gäller aspekter som rör teorier om ordervinnare och kvalificerare, framgår det i 
studien att företagen har mycket att vinna om de sätter sig i begreppens betydelse och 
användningsområde. De centrala aspekter som företag bör beakta då det gäller 
ordervinnare och kvalificerare är; det är viktigt att ha god kännedom om marknadens kriterier 
samt att kriterier på strategiska marknader måste uppfyllas med hjälp av befintliga eller framtida 
anskaffade resurser och förmågor. 

Slutligen är de viktigaste aspekterna med avseende på transaktionskostnadsteorin; 
kontinuerligt sökande efter bästa kombination av organisations-, produktions- och 
transaktionskostnader, agentens kommissionskostnad måste ställas i jämförelse med deras mervärde, 
osäkerhet ökar viljan att agera i nätverk och slutligen att en hög transaktionsfrekvens bör stimulera 
vertikal integration. 

Utöver de elva slutsatserna presenteras i den konceptuella modellen även kopplingen 
mellan; ledningens attityd, företagets befintliga resurser och förmågor, agerande i nätverk, överlägset 
kundvärde och de långsiktiga konkurrensfördelarna. Dessa aspekter presenteras eftersom de 
antingen påverkar eller är resultatet av företagens agerande i nätverk. 

 



ABSTRACT 
In recent years it has become increasingly common, for companies, to interact in 
networks. One of the incentives is that companies need resources, this is particularly 
apparent for small and medium sized companies. However, it has been indicated that the 
results of interacting in networks often are experienced as unsuccessful. The failures can 
be explained through insufficient knowledge with decision makers on aspects regarding 
the positive and negative outcomes that collaborating may result in. Important aspects, 
when interacting in networks, are theories on core competencies, order winners and 
qualifiers and also transaction costs. Therefore the purpose of this study is to develop a 
conceptual model. It will consist of essential aspects for companies to take into 
consideration when deciding on interacting in networks. A qualitative case study, with 
eleven interviews, was carried out to achieve the purpose of this study. 

The study resulted in eleven conclusions that together represent the essential aspects, for 
a medium sized company in the wood industry, to consider when deciding on 
interacting in networks. 

The essential aspects that companies should consider in regard to core competencies are; 
identify the core competencies and strategies of the company, identify the need to pursue 
benchmarking, identify the outsourcing opportunities, identify the strategies of potential collaborators 
and finally to identify the role of the agent and to use the agent as an extra competency. 

Further, regarding order winners and qualifiers, the study makes evident that the 
companies have a lot to gain, if they understand and use the concept of order winners 
and qualifiers. The essential aspects that companies should take into consideration, 
concerning order winners and qualifiers are; it is important to be aware of the markets criteria 
and also that companies by means of available or future obtained resources and capabilities must 
fulfil the criteria at strategically important markets. 

Finally, the essential aspects concerning the theory of transaction costs are; a continuous 
search for the best combination of the costs for organization, production and transactions, the cost of 
the agent’s commission must be related to their added value, uncertainty increases the desire to 
interact in business networks and finally that frequently carried out transactions should stimulate 
vertical integration. 

In addition to the eleven conclusions, the conceptual model also illustrates the 
connection between; the attitude of the managers, the available resources and capabilities of the 
company, interacting in a network, superior value for customers and finally the long term competitive 
advantages. These aspects are presented because they either influence or are the result of 
the companies’ interactions in networks. 
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1 INLEDNING 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en överblick och förståelse för vad studien handlar om. Först 
ges en bakgrund till varför samarbete i nätverk är viktigt att undersöka. Därefter kommer en 
problemdiskussion som beskriver vad företag bör ta hänsyn till vid agerande i nätverk. Dessa 
centrala aspekter mynnar sedan ut i studiens syfte. Sedan ges en företagsbeskrivning och slutligen 
beskrivs studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en värld där förändringar sker i en allt snabbare takt och där situationen för 
företagen har blivit hårdare. En förutsättning för att dagens företag skall kunna överleva, 
är kraftfulla satsningar en nödvändighet för att bibehålla konkurrenskraften (Balogun och 
Hope Hailey, 2004). Dagens dynamiska samhälle kräver nämligen att företag är kapabla 
att anpassa sig till globala marknader och till en ökad grad av teknisk utveckling (Balogun 
och Hope Hailey, 2004; Verspagen och Duysters, 2002). För att kunna tjäna pengar, 
måste dagens företag öka sin produktionstakt samtidigt som mindre resurser står till 
förfogande (Franke, 1999). 

En följd av den svårhanterliga konkurrenssituation som råder på dagens marknader, är att 
företagens intresse för väl genomtänkta och genomförda strategier har ökat. Företag kan 
tvingas vidta en mängd olika åtgärder, såsom uppköp eller sammanslagningar, för att 
kunna förbättra sina marknadspositioner (Balogun och Hope Hailey, 2004). För många 
företag har det dock visat sig att tunga investeringar i form av uppköp eller fundamentala 
förändringar i organisationsstrukturen genom sammanslagningar och uppköp inneburit 
stora problem (Johnson och Scholes, 2002; Milgrom och Roberts, 1992). Det finns 
emellertid möjligheter för företag att kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet 
utan att behöva genomföra investeringar eller samgåenden. Kanter (Franke, 1999) talar 
om tre sätt att uppnå en större konkurrenskraft utan att behöva genomföra interna 
investeringar; 

”by pooling resources with others; by allying to exploit an opportunity; 
and by linking systems in a partnership; in short, by networking” 

(Kanter, i Franke, 1999, s 204) 

Ovanstående citat tydliggör att det finns en möjlighet för företag att konkurrera med 
hjälp av samarbeten i nätverk. Agerande1 i nätverk kan enligt Sydow och Windeler 
(1998) förklaras genom att företag under stadgade former samarbetar utan att förlora sitt 
självbestämmande och fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med marknader och 
hierarkier. Olika former av samarbete kan exempelvis vara traditionella samriskföretag2, 
vertikala samarbeten3 och strategiska allianser4 (Dussauge och Garrette, 1999). Vilken typ 
av nätverk företag väljer att agera i beror på situationen och vilken strategi samarbetet 
skall bistå företagen att genomföra (Prahalad i Dussauge och Garrette, 1999). 

Enligt många teoretiker är nätverk en verksamhetsform som företag bör försöka nyttja. 
Det har därtill under de senaste årtiondena visat sig att nätverkssamarbete blivit en allt 
mer vedertagen form att bedriva företagsverksamhet i. Företagen har uppmärksammat 
möjligheterna med att kunna agera i nätverk och denna trend med tilltagande grad av 
                                            
1 I denna studie definieras agerandet som företagens val och tillämpning av strategier. 
2 Gemensamt uppstartat och ägt företag, även känt som joint venture (Johnson och Scholes, 2002). 
3 Samarbeten som binder samman företag från olika nivåer ur värdekedjan (Dussauge och Garrette, 1999). 
4 Ett samarbete är strategiskt då det bidrar starkt till aktörernas strategier och de dessutom delar med sig av 
sina förmågor (Dussauge och Garrette, 1999). 
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samarbete ser dessutom ut att oförsvagat fortsätta (Verspagen och Duysters, 2002). 
Företag måste kontinuerligt agera i nätverk för att få tillgång till resurser. Pfeffer och 
Salancik (1978) anser att speciellt små företag är beroende av samarbeten som ett sätt att 
anskaffa resurser. Eftersom små företag ofta har knappa resurser och liten marknadsandel i 
jämförelse med större företag, leder det till att små företag blir mer beroende av 
omgivningen och därigenom måste agera i nätverk för att försöka minska osäkerheten 
som beroendet innebär (Pfeffer och Salancik, 1978). 

1.2 Problemdiskussion 
Trots att forskare påvisat att nätverkssamarbete idag är en populär form att bedriva 
verksamhet i, är det ingen självklarhet att företag alltid bör agera i nätverk. Det har visat 
sig att det upplevda värdet av att samarbeta i nätverk ofta understiger den kalkylerade 
förtjänsten. Att många företag finner nätverkssamarbeten misslyckade kan delvis ha sin 
förklaring i att resultat av samarbeten kan vara svåra att mäta. Dessutom krävs det ofta en 
långsiktighet för att nätverken skall uppfylla företagens förväntningar (Madhok och 
Tallman, 2000). 

För att samarbeten skall kunna bidra till att förbättra ett företags konkurrenssituation, 
måste beslutsfattare vara medvetna om både de positiva och de negativa aspekter som 
samarbete i nätverk kan medföra. Denna medvetenhet ökar företagsledningars 
möjligheter att fatta bättre beslut då det gäller vid vilka förutsättningar nätverkssamarbete 
är att föredra istället för att bedriva arbete inom egen regi. 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till då det gäller området nätverk. 
Nätverksbegreppet är brett och diffust (Chan med flera, 1997; Dussauge och Garrette, 
1999; Milgrom och Roberts, 1992). Författare inom forskningsområdet nätverk brukar 
därför göra en uppdelning mellan vertikala och horisontella nätverk, se exempelvis Perry 
med flera (2004) samt Wilson och Appiah-Kubi (2002). 

Vertikala nätverk är när aktörer från olika nivåer i värdekedjan samarbetar. Enligt 
Dussauge och Garrette (1999) samt Williamson (1991) går vertikala samarbeten att se 
som ett alternativ till vanliga marknadstransaktioner och vertikal integration. Teorier om 
transaktionskostnader är starkt kopplade till vertikala nätverk och kan vara en hjälp för att 
kunna bestämma vilka centrala aspekter företag bör beakta vid beslutsfattande om 
agerande i nätverk (Dussauge och Garrette, 1999). Axelsson (1998) menar att 
transaktionskostnadsteorin handlar om att företagsledningar måste ta hänsyn till de 
merkostnader som samarbeten medför. Transaktionskostnaders storlek beror på ett antal 
faktorer, exempelvis begränsad rationalitet och opportunism som har med människans 
natur att göra samt frekvensen av transaktioner, transaktionsspecifika investeringar och 
osäkerheten kring transaktioner som alla har med omgivningens beskaffenhet att göra (de 
Jong och Nooteboom, 2000). 

Vidare menar Hill (2000) att teorier om bland annat ordervinnare och kvalificerare är 
viktiga att ta hänsyn till vid vertikala samarbeten, eftersom leverantörer vid sådana 
samarbeten ges möjligheten att lära sig vilka krav kunden ställer på produkten. Teorier 
om ordervinnare och kvalificerare handlar om hur företag måste utforma sina produkter, 
dess egenskaper, för att kunden skall välja just deras produkt respektive vilka egenskaper 
produkter måste uppfylla för att kunden överhuvudtaget skall betrakta dem som en 
potentiell leverantör (Berry med flera, 1995; Hill, 2000). Det kan enligt Hörte och 
Ylinenpää (1997) vara svårt för företag att uppskatta vilka produktegenskaper kunder 
eftersöker, vilket utgör ett problem eftersom risken finns att företag väljer att gå med i fel 
samarbeten (Hill, 2000). 

Nätverk där konkurrenter samarbetar brukar kallas för horisontella nätverk (Chan med 
flera, 1997). Vid horisontella nätverk bör hänsyn till teorier om kärnkompetenser tas 



 

- 3 - 

(Hamel och Prahalad, 1995). Företags kärnkompetenser utgörs av den samling 
färdigheter och teknologier med vars hjälp de kan erbjuda sina kunder ett mervärde 
(Axelsson, 1998). Vägen till långsiktig framgång är till stor del beroende av ett företags 
kärnkompetenser. Dessa måste utvecklas över en lång tidsperiod och de förbättras genom 
ett flitigt användande. Det är därför viktigt för företag att alltid arbeta aktivt med att 
underhålla sina befintliga kärnkompetenser, samtidigt som de söker efter nya 
kompetenser som skall hjälpa till att uppfylla företagets strategier på lång sikt (Hamel och 
Prahalad, 1995). Genom att företag agerar i nätverk, ofta med sina konkurrenter, finns 
goda möjligheter att lära sig av sina samarbetspartners och på så sätt utveckla sina egna 
kompetenser. Det finns därigenom en uppenbar risk att samarbeta med sina 
konkurrenter, ty de kan i sin tur få tillgång till viktiga kärnkompetenser som gör dem 
mer konkurrenskraftiga gentemot det egna företaget (Hamel med flera, 1989). 

Vid horisontella samarbeten kan även teorier om ordervinnare och kvalificerare vara 
användbara, eftersom företag måste ha en korrekt uppfattning om vilka kriterier kunden 
har för att kunna låna rätt kompetenser och resurser av sina samarbetspartners (Milgrom 
och Roberts, 1992). 

 
Figur 1.1. Fokus i denna studie är tre viktiga teorier som företag bör beakta vid agerande i nätverk. 

I figur 1.1 ges en sammanfattande bild över de teorier som tagits upp, vilket också är 
studiens teoretiska avgränsningar. Företagsledningar måste ta hänsyn till 
kärnkompetenser, ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader, för att 
kunna bestämma vilka centrala aspekter företag måste ta hänsyn till vid beslutsfattande 
om agerande i nätverk. Studiens valda teorier som behandlar aspekter för agerande i 
nätverk är omfattande, därför är det intressant att undersöka hur dessa teorier kan 
sammanföras i en modell med centrala aspekter som företag bör beakta när beslut om 
agerande i nätverk skall tas. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla en konceptuell modell. Den skall innefatta 
centrala aspekter som företag bör ta i beaktande vid beslut om agerande i nätverk. 

1.4 Teoretiska avgränsningar 
I denna studie görs tre teoretiska avgränsningar; teorier om kärnkompetenser, 
ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnadsteori. 

Ett företags långsiktiga framgång bestäms av kärnkompetenser (Hamel och Prahalad, 
1995) och Hamel med flera (1989) menar att företag kan utveckla sina kompetenser 
genom att agera i nätverk. Enligt Axelsson (1998) samt Hamel och Prahalad (1995) bör 
företag ta hänsyn till teorier om kärnkompetenser vid agerande i horisontella nätverk. 
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För att studien skall resultera i en praktiskt användbar konceptuell modell, har hänsyn till 
teorier om ordervinnare och kvalificerare tagits. Ordervinnare och kvalificerare kan 
påverka företagens vilja att agera i nätverk, eftersom leverantörens medvetenhet om 
kundens önskningar förbättras (Hill, 2000). Dessutom anser Milgrom och Roberts (1992) 
att företag med goda kunskaper om sina kunder därigenom på ett bättre sätt kan 
bestämma vilka strategiska resurser de behöver, vilka kan anskaffas genom rätt 
samarbeten.  

Författare som skriver om nätverk tar oftast hänsyn till teorier om transaktionskostnader, 
se exempelvis Ireland med flera (2002) samt Madhok och Tallman (1998). Anledningen 
är att agerande i nätverk ses som ett alternativ till vanliga marknadstransaktioner och 
vertikal integration samt att alla transaktioner kostar pengar (Dussauge och Garrette, 
1999; Williamson, 1991).  

Tillsammans utgör dessa tre teorier en bra grund för att kunna föra ett intressant 
resonemang om vilka centrala aspekter som företag bör ta i beaktande vid beslut om 
agerande i nätverk. 

1.5 Empiriska avgränsningar 
För att kunna uppfylla studiens syfte har empiriska avgränsningar gjorts. Om den 
konceptuella modellen skulle vara av generell karaktär för att därigenom kunna bistå alla 
typer av företag, finns risken att nyttan blir marginell. Studien är därför mest lämpad för 
medelstora företag, med 50-200 anställda, inom träindustrin. 

Avgränsningen som avser företagens storlek har gjorts därför att skillnader mellan små 
och medelstora företag generellt sett är alltför stora, exempelvis då det gäller företagens 
resurstillgång och marknadsposition. Mindre företags valfrihet med avseende på om 
agerande i nätverk är lämpligt eller ej, är ofta begränsad jämfört med valfriheten hos 
större företag. Liknande resonemang går att föra då det gäller skillnader mellan 
medelstora och stora företag. De större företagen kan redan äga stordriftsfördelar och ett 
komplett distributionsnät medan ett medelstort företag istället kan eftersträva samarbeten 
för att nå detsamma. 

Valet att endast behandla företag inom mitt fallstudieföretags bransch5, träindustrin, har 
gjorts därför att skillnader mellan olika industrier i regel är stora. Företagens motiv till att 
samarbeta i nätverk kan därigenom skilja sig åt. Med hjälp av ett exempel går det att göra 
en jämförelse mellan ett telekomföretag och ett företag inom träindustrin. 
Telekomföretag är ofta tvungna att samarbeta inom området för forskning och utveckling 
eftersom kostnaderna kan vara alltför svåra att klara av på egen hand. Ett företag inom 
träindustrin kan istället vara intresserade att satsa resurser på att förbättra sina 
kundrelationer. Det finns skillnader mellan branscher och för att denna studie skall 
resultera i en användbar konceptuell modell är avgränsningen motiverad. 

1.6 Fortsatt disposition 
 Kapitel 2: Metod  
Detta kapitel beskriver författarens metod, det vill säga hur studiens syfte på 
ett vetenskapligt sätt skall uppfyllas. Kapitlet innehåller även en diskussion 
angående studiens trovärdighet. 

 Kapitel 3: Teoretisk referensram  
Denna teoretiska del av studien behandlar information angående centrala 
aspekter som företagsledningar bör beakta vid beslut om nätverkssamarbeten. 

                                            
5 Företag som producerar liknande varor och/eller tjänster bildar tillsammans en bransch (Hörte, 1999). 
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I kapitlet presenteras teorier såsom kärnkompetenser, ordervinnare och 
kvalificerare samt transaktionskostnader. 

 Kapitel 4: Empirisk undersökning  
I detta kapitel sammanställs det empiriska material som erhållits genom 
intervjuer i en fallstudie. Materialet kommer från tre olika intervjugrupper; 
personer på fallstudieföretaget, dess agenter samt slutkunder. 

 Kapitel 5: Analys  
Med hjälp av fördjupade teoretiska kunskaper tillsammans med erhållna 
intervjusvar, presenteras i detta kapitel en framväxande konceptuell modell.  

 Kapitel 6: Diskussion och slutsatser  
I det sjätte kapitlet förs en diskussion och slutsatser dras utifrån analyskapitlet. 
Den framväxande konceptuella modellen kompletteras med ny teori och 
studiens syfte kan uppfyllas. Här behandlas även författarens kritiska distans 
till studien och därefter ges rekommendationer till fortsatta studier. 
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2 METOD 
Detta kapitel avser att beskriva tillvägagångssättet som användes för att kunna genomföra studien. 
Inledningsvis presenteras forsknings- och undersökningsansatsen. Sedan sker en redogörelse angående 
vilken information som studerades och varför. Även valet av fallstudieföretag motiveras och slutligen 
förs en diskussion angående studiens trovärdighet. 

2.1 Forsknings- och undersökningsansats 
För att kunna nå studiens syfte har jag utgått från min teoretiska avgränsning. Dessutom 
har det varit av stor vikt att ta hänsyn till ytterligare ett perspektiv, nämligen hur 
företagens verklighet ser ut. På basis av studiens problemdiskussion och syfte har min 
tanke varit att jämföra tolkningen av min valda teoretiska referensram med det empiriska 
material som har insamlats och att därefter kunna utforma ett första steg till att ge svar på 
vilka centrala aspekter ett företag bör ta hänsyn till vid beslut om agerande i nätverk. 
Detta första steg kunde därefter förbättras genom att det empiriska materialet hjälpte mig 
att se vilka ytterligare aspekter som jag behövde beakta för att kunna färdigställa en 
konceptuell modell som uppfyller studiens syfte. Utgångspunkten i min undersökning 
har varit att beakta tre aspekter som påverkar företags nätverkssamarbeten och att sedan 
genom kontakter med olika företag kunna förbättra denna modell. Slutligen har jag åter 
hämtat teori för att nå en konceptuell modell som bättre uppfyller studiens syfte och 
därigenom anser jag att min forskningsansats är av abduktiv karaktär (Patel och 
Davidsson, 2003). 

Undersökningen har sin utgångspunkt i mina fördjupade teoretiska kunskaper och det 
empiriska materialet har bidragit till en mer komplett förståelse. Med tanke på studiens 
syfte är en kvalitativ undersökning lämplig, då det utan fördjupade kunskaper inom 
området för nätverksamarbete är svårt att kunna nå ett tillfredsställande slutresultat. 
Kvalitativa undersökningar är enligt Patel och Davidsson (2003) lämpligt då fördjupade 
kunskaper eftertraktas. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) används fallstudier i de fall en så komplett bild som 
möjligt av ett fenomen eftersträvas. Då jag i denna studie studerat en del av verkligheten 
och syftet har varit att framställa en konceptuell modell där helhetsbilden är av största 
vikt, anser jag att en fallstudie är den lämpligaste undersökningsansatsen. 

2.2 Litteraturstudie 
I denna studie har jag använt mig av artiklar, böcker samt rapporter. Litteraturen har 
syftat till att förbättra min teoretiska kunskap rörande nätverk, kärnkompetenser, 
ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader. Med hjälp av en ökad insikt i 
de problem företag stöter på när det gäller agerande i nätverk, har jag kunnat framställa 
en teoretisk referensram. 

Artiklar och rapporter har inhämtats med hjälp av databaser och sökmaskiner; 
företrädesvis Affärsdata, Ebsco, Emerald och Google. Böcker har lånats vid biblioteket 
vid Mitthögskolan samt vid Luleå tekniska universitet och bibliotekskatalogerna MIMA 
respektive Lucia har använts vid sökningar. De sökord som har använts för att få tag i 
relevant litteratur har främst bestått av nyckelord såsom; ”core competencies”, ”order 
winners”, ”transaction costs” och ”interfirm network”. En del av litteraturen har haft sitt 
ursprung från referenslistor i de artiklar, böcker och rapporter som har studerats. 

2.3 Val av fallstudieföretag 
Vid valet av fallstudieföretag hade jag som kriterium att företaget skulle bedriva flitigt 
nätverkssamarbete som en del i sin strategi, då min önskan var att genomföra ett 
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examensarbete med inriktning på nätverk. Jämtlamell är ett företag som använder sig av 
både horisontella och vertikala samarbeten. Historiskt sett har branschen varit helt 
beroende av traditionella vertikala nätverk bestående av leverantörer, agenter och 
kunder, se traditionellt vertikalt nätverk i figur 2.1. Trender inom branschen pekar på att 
leverantörer i allt större omfattning väljer att korta värdekedjan genom att utan 
mellanhänder gå direkt på kund, se vertikal strategisk allians i figur 2.1. Dessutom är 
tendensen att konkurrenter i allt högre grad väljer att samarbeta genom horisontella 
strategiska allianser. 

 
Figur 2.1. Branschens traditionella agentnätverk samt det mer moderna nätverk där leverantör och kund 
har direktkommunikation. 

Efter ett första samtal med Jämtlamells VD, Franz Bergstrand, föll mitt val på detta 
företag som bedriver sågverksrörelse i Stugun, Ragunda kommun. 

2.4 Datainsamlingsmetod 
För att kunna uppfylla studiens syfte, har litteraturstudier kompletterats med empiriska 
studier. Då jag till stor del har varit beroende av ett kvalitativt empiriskt material för att 
kunna uppfylla studiens syfte, ansåg jag att en djupgående empirisk studie var lämplig. En 
stor del av empirins bidrag skulle ha gått förlorad om frågor och svar varit av ja- eller nej-
karaktär. På grundval av studiens teoretiska referensram, med många invecklade begrepp 
samt känsliga frågeställningar med avseende på exempelvis kärnkompetenser, valde jag att 
samla in data med hjälp av intervjuer. Att utföra intervjuer möjliggör diskussioner mellan 
intervjuare och den intervjuade, vilket kan vara en fördel eftersom en mer komplett 
förståelse över området för nätverkssamarbete då är möjlig att nå (Patel och Davidsson, 
2003). 

I denna studie har jag använt mig av både telefonintervjuer och personliga möten. Dessa 
kontakter har givit en möjlighet till fördjupade kunskaper om träindustrins 
sammansättning och hur aktörer i branschen anser att kärnkompetenser, ordervinnare 
och kvalificerare samt transaktionskostnader påverkar deras agerande i nätverk. 
Insamlandet av data skedde i två omgångar, inledningsvis genom en förstudie och sedan 
med hjälp av elva intervjuer. 

2.4.1 Förstudie 
I början av min studie bestämde jag mig för att genomföra en förstudie, genom 
informella möten med Jämtlamells VD, Franz Bergstrand, och Jämtlamells marknadschef, 
Anders Andersson. Förstudiens syfte var att ge mig en bättre insikt i hur såväl företaget 
som branschen fungerar. Framförallt var mitt fokus inriktat på hur relationer mellan olika 
företag i branschen ser ut, samt hur konkurrensen yttrar sig. I förberedande syfte har jag 
erhållit viss litteratur av mitt fallstudieföretag, Jämtlamell, då information om bransch och 
företag har undersökts. 



 

- 8 - 

2.4.2 Intervjuer 
Jag valde att begränsa antalet intervjupersoner till omkring tio personer. Färre 
intervjupersoner minskar möjligheterna att få en tillräckligt nyanserad bild av det aktuella 
fallet, medan en större grupp innebär en alltför omfattande bearbetning. De intervjuer 
som har genomförts följer strukturerade intervjumallar, eftersom struktur underlättar såväl 
intervjuarbete som analys. Intervjuerna har skett med tre olika målgrupper; företaget, 
agenter och kunder. Genom valet av tre olika målgrupper med olika roller inom 
träindustrin, fanns en möjlighet att nå en djupare kunskap inom området för 
nätverkssamarbete. 

Företaget 
Hos företaget räknade jag med att kunskapen rörande deras eget agerande i nätverk var 
stor. För att kunna uppfylla studiens syfte, berörde därför frågorna i intervjumallen alla 
områden inom studiens teoretiska referensram, se bilaga 1. Informationsinsamlandet hos 
företaget har utförts genom två personliga intervjuer; en med VD, Franz Bergstrand, och 
en med marknadschef, Anders Andersson. Att jag valde just VD Bergstrand och 
marknadschef Andersson till min studie var att de har störst kunskap på Jämtlamell inom 
området för denna studie samt att deras positioner erbjöd olika perspektiv. VD 
Bergstrand har ett långsiktigt och översiktligt perspektiv, medan marknadschef Andersson 
istället har ett mer operativt och fokuserat synsätt. Ur dessa intervjuer förväntade jag mig 
utförliga svar och diskussioner, dessutom skickades intervjumallen ut i förväg för att 
generera ett bättre resultat. 

Agenter 
Agenterna, som genom sin länkande funktion mellan sågverk och kund utgör kärnan i 
det traditionella vertikala nätverket, har uppvisat en stor kunskap om både leverantör och 
kund. Enligt Hörte och Ylinenpää (1997) kan företag generellt ha svårt att veta vilka 
kriterier kunden ställer på produkt och leverantör. Därför bedömde jag att en anpassning 
av den intervjumall som användes för Jämtlamell var lämplig, se bilaga 2. Genom 
intervjuerna har därför agenternas uppfattning med avseende på ordervinnande och 
kvalificerande egenskaper undersökts samt vilken funktion de uppfyller vid vertikala 
samarbeten mellan leverantör och kund. Antalet intervjupersoner inom denna kategori 
var tre och kontakter har hållits via telefonintervjuer samt i ett av fallen genom ett 
personligt möte. Jag valde med Jämtlamells hjälp ut intervjupersoner på olika geografiska 
marknader, Danmark, Norge och Spanien, för att det kan finnas skillnader marknader 
emellan. Valet möjliggjorde en förståelse av ett flertal marknader istället för en förståelse 
av en enda marknad. Intervjumallar sändes ut i förväg för att intervjupersonerna skulle 
kunna ge mer utförliga svar. 

Kunder 
Kunder, såsom möbelfabriker och fönstertillverkare, finns internationellt spridda över 
hela världen. I samråd med Jämtlamell satte jag upp ett antal kriterier för att kunna välja 
ut mina intervjupersoner: 

 Viktig kund hos Jämtlamell, vilket betyder att kunden antingen skall vara 
uppbunden genom avtal eller genomföra regelbundna köp. 

 Verksam på viktig geografisk marknad för Jämtlamell, vilket betyder minst tio 
procent av företagets totala omsättning eller att marknaden har långsiktig 
strategisk betydelse. 

 Goda färdigheter i antingen engelska eller svenska, eftersom Patel och Davidsson 
(2003) menar att intervjuaren skall kunna föra en ohämmad dialog med 
intervjupersonen, vilket ej är genomförbart om språksvårigheter föreligger. 
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Med hjälp av ovan satta kriterier kunde jag välja ut tre lämpliga geografiska marknader, 
Sverige, Norge och Danmark. Mitt motiv med att välja ut intervjupersoner på olika 
geografiska marknader grundade sig i att det finns skillnader marknader emellan. Mitt val 
möjliggjorde därigenom en djupare förståelse av dessa marknaders kunder. Att kunna 
genomföra intervjuer på den sydostasiatiska marknaden, en viktig strategisk marknad för 
Jämtlamell, var önskvärt men ej praktiskt genomförbart utan att behärska de inhemska 
språken. Varje marknad fick representeras av två kunder vardera, vilket totalt gav sex 
intervjupersoner, fyra av intervjuerna genomfördes via telefon och två genom personliga 
möten. Som i fallet med agenterna valdes en anpassad intervjumall av den som användes 
för Jämtlamell, se bilaga 3, vilket gjordes eftersom företag enligt Hörte och  
Ylinenpää (1997) ofta inte uppfattar kundens önskningar korrekt. För att intervjuerna 
skulle ge bättre resultat skickades de ut i förväg. Med hjälp av den anpassade 
intervjumallen gick det att påvisa om Jämtlamells synsätt på de ordervinnande och 
kvalificerande kriterierna skiljde sig mot kundens synsätt. 

2.5 Studiens trovärdighet 
Enligt Patel och Davidsson (2003) går begreppen validitet och reliabilitet att fläta samman 
vid en kvalitativ undersökning, samlingsbegreppet är validitet och ges en vidare innebörd 
än vad som är fallet vid kvantitativa undersökningar. Begreppet validitet omfattar i stort 
sett hela forskningsprocessen (Patel och Davidsson, 2003). Jag har med utgångspunkt från 
Patel och Davidssons (2003) synsätt valt att behandla det som kan ses som studiens 
styrkor respektive svagheter i ett och samma avsnitt. Dessutom vill jag påpeka att det 
finns många aspekter att ta hänsyn till då det gäller studiens trovärdighet. Mitt val är att ta 
upp de styrkor och svagheter som jag anser vara de viktigaste för denna studie. 

Ett problem med kvalitativa studier är att situationen ofta är komplex och att 
förhandskunskaperna inte alltid räcker till. Tack vare att jag i denna studie genomförde 
en förstudie vid fallstudieföretaget, fanns en möjlighet till en bättre förförståelse. Med 
hjälp av en förförståelse kunde jag på ett bättre sätt välja mitt angreppssätt för att utveckla 
och uppfylla studiens syfte.  

Att jag i min litteratursökning till viss del valde ut artiklar med hjälp av referenslistor i de 
artiklar jag erhållit genom databassökningar och handledares hjälp, kan utgöra både en 
styrka och en svaghet. Styrkan med tillvägagångssättet är att teorierna därmed är 
väletablerade. Svagheten är att det finns en risk att mitt synsätt inte blir tillräckligt 
objektivt, eftersom författarnas och min handledares synsätt till viss del påverkar de 
artiklar jag valde. 

Då det empiriska resultatet i de flesta studier är en viktig del av helheten, ansåg jag att 
framställandet av intervjumallarna var av central betydelse. För att höja studiens 
trovärdighet valde jag att lämna in intervjumallarna till min handledare vid Luleå tekniska 
universitet och till marknadschef Andersson vid Jämtlamell. Detta gjordes för att de skulle 
kunna ge konstruktiv kritik. 

Ett problem med de intervjuer som jag genomförde var att jag enbart intervjuade 
befintliga agenter och kunder till Jämtlamell och att företaget till viss del valde ut 
intervjupersonerna. Dessutom finns risken att mina egna uppfattningar påverkade hur jag 
tolkade intervjumaterialet. För att minimera risken för missuppfattningar valde jag att 
spela in alla mina intervjuer. Det fanns även ett problem med att vissa teoretiska begrepp 
var okända för mina intervjupersoner, vilket innebär att det fanns en risk att de kunde 
misstolka mina frågor. Jag valde därför att tillhandahålla intervjumallar i förväg och att 
erbjuda mina intervjupersoner att ställa frågor angående frågematerialet. Efter 
genomförda intervjuer skickade jag sammanfattningar av intervjuerna till de respektive 
intervjupersonerna, för att dubbelkolla att jag uppfattat intervjusvaren korrekt. 
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I slutskedet av arbetet valde jag att lämna in studien till VD Bergstrand och marknadschef 
Andersson för att ge dem möjligheten att komma med synpunkter på brister och 
felaktigheter. Då studien vid denna tidpunkt var komplett, med undantag för vissa 
kompletteringar, kunde därigenom risken för att företaget skulle påverka studien alltför 
mycket minskas. Från Jämtlamells sida fanns dock inga synpunkter på brister och 
felaktigheter. Valet att ge Jämtlamell möjligheten att läsa igenom studien gjordes för att 
höja studiens trovärdighet. 

Avslutningsvis vill jag nämna ett problem som uppstod genom att jag till viss del frångick 
mitt uppställda kriterium att intervjupersonerna skulle kunna kommunicera på svenska 
eller engelska. Vid ett par av intervjuerna försvårades sammanställningen av empirin på 
grund av språksvårigheter. Tydligast var det vid en av intervjuerna som fick genomföras 
på danska. 



 

- 11 - 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs vilka fördjupade teoretiska kunskaper som har använts. Först klargörs 
perspektivet som används i studien och begreppet strategi. Sedan sker en beskrivning över olika typer 
av nätverk och innebörden av att agera, därefter beskrivs olika för- och nackdelar med att agera i 
nätverk. Efter att ha förklarat grunden till nätverkssamarbete behandlas slutligen de teorier som 
anses vara viktiga för att kunna uppfylla studiens övergripande syfte, det vill säga teorier om 
kärnkompetenser, ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader. 

3.1 Det resursbaserade perspektivet 
Detta avsnitt beskriver den resursbaserade teorin, för att därefter utveckla det centrala 
begreppet strategi. Då grunden till företagens samarbeten beror på företags behov av 
resurser och val av strategier, inleds den teoretiska referensramen med det resursbaserade 
perspektivet.  

3.1.1 Den resursbaserade teorin 
Forskare har under en lång tid undersökt varför vissa företag uppvisar en bättre lönsamhet 
än andra, vilket är huvudtemat i den resursbaserade teorin. Pfeffer och Salancik (1978) 
menar att företag är helt beroende av resurser. För att företag skall kunna erhålla externa 
resurser, är goda relationer med andra företag viktiga. Då anskaffningen av externa 
resurser kan vara både problematisk och osäker, innebär det att företagen är beroende av 
sin omgivning. Ett sätt att minska beroendet och osäkerheten kan vara genom förmågan 
att handskas med omgivningen, exempelvis genom samarbeten som säkrar företagens 
viktigaste resurser (Pfeffer och Salancik, 1978). Den resursbaserade teorin är viktig att 
nämna då författare undersöker vad som påverkar nätverkssamarbeten. 

Ett företag kan enligt Penrose (1959) ses som en samling resurser och 
resurskonfigurationen skiljer sig åt mellan olika företag. Penroses (1959) fokus ligger på 
företagets interna processer och styrningen eller samordningen av dessa. Ledarskap är en 
katalyserande resurs som Penrose (1959) anser vara separerad från företagets övriga 
resurser. Till skillnad från Penrose (1959) fokuserar Barney (1991) istället på att företag 
har olika resurser till förfogande, vilka utgör källan till den långsiktiga 
konkurrensförmågan. Lönsamma företag har bättre kunskap om resursernas potentiella 
värde, vilket medför att resurserna fördelas heterogent (Barney, 1991). Enligt Barney 
(2001) får företag sin konkurrensförmåga genom att satsa på strategiska resurser. För att 
en resurs skall betecknas som strategisk krävs att den är unik eller sällsynt (Barney, 1991; 
Grant, 1991). Huvudtanken i det resursbaserade synsättet är att företag själva kan påverka 
sin framtid och grunden till denna tanke är att företagens konkurrensfördelar bygger på 
dess strategiska resurser. De strategiska resurserna är värdefulla genom att företaget kan 
tillverka billigare och/eller erbjuda kunderna ett mervärde som innebär att 
produkterna/tjänsterna kan säljas till ett högre pris. Företag bör formulera strategier 
utifrån sina befintliga resurser och förmågor samt att vid behov anskaffa nya resurser 
(Grant, 1991). 

3.1.2 Strategi 
Barney (1986) försöker förklara uppkomsten av företagens långsiktiga konkurrensfördelar. 
Företag som är bättre än sina konkurrenter på att förutse marknadsförändringar kan 
formulera strategier för att nyttja sina resurser bättre (Barney 2001) och därigenom nå 
konkurrensfördelar (Barney, 1986). Inom strategiforskningen är den beroende variabeln 
ofta någon form av lönsamhetsmått. 

Mintzbergs definition av strategi, ”a pattern in a stream of decisions or actions” (Mintzberg 
och McHugh, 1985, s 161), innebär att strategier är planerade och/eller framväxande 
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(Mintzberg och McHugh, 1985). Definitionen innebär inte nödvändigtvis att strategier 
behöver vara uttalade eller resultat av en rationell beslutsprocess. Det planerade synsättet 
innebär att företag genom ett proaktivt6 förhållningssätt kan påverka riktningen av 
företaget. När företag har valt en proaktiv strategi, bör de fokusera på att erhålla extern 
kunskap istället för att genomföra djupgående analyser av de interna resurserna (Liao med 
flera, 2003). Mintzberg (1978) menar att de framväxande strategierna är resultatet av 
företagens faktiska handlande. Framväxande strategier formuleras genom de möjligheter 
som successivt dyker upp eftersom företag måste se till att deras resurser stämmer överens 
med hur marknaden är utformad (Mintzberg, 1978). Tillsammans eller ensamma utgör 
de planerade och framväxande strategierna företagets realiserade strategi, se figur 3.1. 

 
Figur 3.1. Mintzbergs syn på strategins grundformer. Mintzberg och McHugh (1985), s 162. 

3.2 Agerande i nätverk 
Då föregående avsnitt förklarar grunden till företagens samarbeten och deras valda 
strategier, är det lämpligt att i detta avsnitt utöka förståelsen om vad som menas med att 
agera i nätverk. Inledningsvis beskrivs vilka generella typer av nätverk som företag kan 
välja att agera i. Därefter fördjupas synsättet med avseende på agerande och slutligen 
förklaras vilka förutsättningar som påverkar företagens vilja att agera i nätverk. 

Ordet agerande har olika innebörd beroende på vilken situation som råder samt vem som 
tillfrågas. I denna studie definieras agerandet som företagens val och tillämpning av 
strategier, det vill säga själva handlingen. Agerandet i denna studie fokuseras på: 

Valet av en kundvärdeinriktad strategi där förmågan att kunna vara 
proaktiv är betydelsefull. Företag kan nå långsiktiga konkurrensfördelar 
genom att erbjuda produkter och tjänster till rätt pris som matchar 
kundens behov. 

3.2.1 Nätverk 
Globalisering och en ökad grad av teknologisk utveckling är bidragande orsaker till att 
företag allt oftare väljer att samarbeta (Dussauge och Garrette, 1999). Ett nätverk är en 
komplex sammansättning av olika företag som hänger samman genom skapade relationer 
(Håkansson och Ford, 2002) och involverar alla sorters företag i en mängd olika former 
(Chan med flera, 1997; Dussauge och Garrette, 1999; Milgrom och Roberts, 1992). 
Författare inom forskningsområdet nätverk brukar särskilja mellan horisontella och 
vertikala nätverk, till exempel Perry med flera (2004) samt Wilson och Appiah-Kubi 
(2002). 

Horisontella nätverk  
Horisontella nätverk definieras i denna studie som frivilliga och långsiktiga samarbeten 
mellan företag som är konkurrenter. 

                                            
6 Att ett företag är proaktivt menas att de arbetar med förebyggande åtgärder, istället för att vara reaktiva 
och reagera först efter att saker har skett. 
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Chan med flera (1997) menar att det finns en mängd olika former av horisontella 
nätverk, allt från enkla överenskommelser till samarbeten med ökat ansvar och delat 
ägande. Den form av horisontellt nätverk som är intressant att beakta i denna studie är 
strategisk allians. Enligt Brunsson och Hägg (1992) är det i en strategisk allians en tydlig 
gräns mellan aktörer och omvärld samt sinsemellan aktörerna. Dessutom menar Brunsson 
och Hägg (1992) att antalet aktörer är känt och begränsat. Vidare finns det gemensamma 
mål, aktörerna är kontraktsmässigt bundna och det är en relativt hög formaliseringsgrad. 
Yoshino och Rangan (1995) menar att det finns många olika typer av strategiska allianser, 
varav joint venture och allianser för delad distribution visat sig vara aktuella i denna 
studie. 

Joint venture är en samarbetsform som bildas genom att två eller flera företag tillsammans 
startar ett nytt företag (Bengtsson och Skärvad, 2001). Allianser med delad distribution 
innebär att aktörer samarbetar för att få tillgång till varandras distributionsfördelar. Alla 
strategiska allianser behöver inte innebära något gemensamt ägande utan det kan vara 
tillräckligt med att det finns ett gemensamt långsiktigt tänkande (Yoshino och Rangan, 
1995). Syftet med de strategiska allianserna skall vara att utveckla företagets kompetenser 
och ge en möjlighet att uppfylla kundens ställda kriterier. Utförligare resonemang 
gällande företagets kompetenser sker i avsnitt 3.2 om kärnkompetenser. Teorier som rör 
kundens ställda kriterier, så kallade ordervinnare och kvalificerare, behandlas i avsnitt 3.3. 

Vertikala nätverk  
Ett vertikalt nätverk sammanför aktörer som befinner sig i olika steg i produktens 
värdekedja och i regel är en av aktörerna den andres leverantör. Förstudien har visat att 
nätverken inom träindustrin till stor del är beroende av mellanhänder, så kallade agenter, 
samt att nätverken i vissa fall även består av kontakter mellan leverantör och 
legotillverkare, så kallad outsourcing. Vertikala samarbeten är enligt Dussauge och 
Garrette (1999) ett alternativ till vanliga marknadstransaktioner och vertikal integration. I 
avsnitt 3.4 förs ett vidare resonemang kring transaktionskostnadsteori. Där behandlas vad 
som påverkar ett företags beslut huruvida transaktioner skall ske via marknad, nätverk 
eller internt genom vertikal integration. 

3.2.2 Agerande 
Företagets val och tillämpning av strategier är liktydigt med agerande. Enligt 
Kothandaraman och Wilson (2001) är företagsledningar ansvariga för att tillräckliga 
resurser stöttar de unika kompetenser som möjliggör skapandet av mervärde. Mervärdet 
krävs för att företag skall kunna vinna sina kunders lojalitet (Kothandaraman och Wilson, 
2001). Genom att företag väljer en kundvärdeinriktad strategi, ges de möjligheten att 
leverera rätt produkter/tjänster som kunden är beredd att betala ett högre pris för. Ett 
ökat kundvärde innebär exempelvis att företaget kan erbjuda produkter till ett lägre pris 
än sina konkurrenter eller att det kan erbjuda bättre produkter till samma pris (Bengtsson 
och Skärvad, 2001). Företags långsiktiga konkurrensfördelar är enligt McGrath med flera 
(1995) beroende av ett kontinuerligt insamlande av resurser och förmågor. Skillnaden 
mellan resurser och förmågor är att förmågorna är resultatet av en organisations resurser 
(Grant, 1991). I figur 3.2, ges en illustration över hur resurser, förmågor, agerande, nöjda 
kunder och de långsiktiga konkurrensfördelarna hänger samman. 

 
Figur 3.2. Sammanfattande bild över kopplingen mellan resurser och företagens långsiktiga 
konkurrensfördelar. 
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Då alla konkurrensfördelar inom ett företag är av begränsad livslängd, krävs ett 
kontinuerligt arbete med att finna nya fördelar gentemot konkurrenterna. 
Företagsledningar som vill gå i främsta ledet måste ha ambitionen att hela tiden utveckla 
nya produkter, hitta nya marknader och teknologier, för att på så sätt utveckla unika 
kompetenser (McGrath med flera, 1995). Hamel och Prahalad (1995) menar att företag 
med proaktiva strategier har fördelen att kunna vara med och påverka utformningen av 
morgondagens marknader, istället för att följa i konkurrenternas spår. Dessutom menar 
Axelsson (1998) att samarbetande företag med tiden lär känna varandra och får en 
djupare insikt i varandras förmågor. Genom att agera i nätverk kan företag utvecklas. 
Relationerna måste dock hållas vid liv eftersom utbyteseffekterna annars skulle avta 
(Axelsson, 1998). I figur 3.3, visas agerandet som valet av ett värdeskapande nätverk där 
samarbeten, kärnkompetenser och överlägset kundvärde sinsemellan påverkar varandra 
och hur de tillsammans leder till långsiktiga konkurrensfördelar. 

 
Figur 3.3. Sammanfattande modell över hur agerandet i ett värdeskapande nätverk hänger samman med 
företagens långsiktiga konkurrensfördelar. Modellen är omarbetad och bygger på Kothandaraman och 
Wilson (2001), s 384. 

3.2.3 För- och nackdelar med att agera i nätverk 
Enligt Bengtsson och Skärvad (2001) finns det ett flertal motiv som påverkar företagens 
vilja att agera i nätverk; bättre resursutnyttjande, snabbhet, flexibilitet, gemensamma 
standarder, utestängningseffekter samt lärande och kompetensöverföring. Teoretiska 
avgränsningar i denna studie gör att endast fyra av de sex motiven behandlas nedan, 
resten faller utanför ramen för denna studie. Dessutom finns det även aspekter som 
påverkar företagen att inte vilja agera i nätverk, exempel är; merkostnader (de Jong och 
Nooteboom, 2000) och felriktad kompetensöverföring (Hamel med flera, 1989). 

Bättre resursutnyttjande  
Det är av strategisk vikt att befintliga resurser utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Genom 
samarbeten kan företag låna både resurser och kompetenser av nätverkets aktörer som ett 
försök att effektivisera sitt resursutnyttjande (Hamel och Prahalad, 1995; Milgrom och 
Roberts, 1992). Ytterligare en fördel med att agera i nätverk är enligt Hamel och 
Prahalad (1995) möjligheten att kombinera det egna företagets resurser med de resurser 
som samarbetspartners besitter, för att på så sätt kunna skapa ett mervärde för kunden. 
Genom att agera i nätverk finns möjligheter till stordriftsfördelar samt möjligheter att 
utnyttja varandras distributionskanaler (Bengtsson och Skärvad, 2001; Dussauge och 
Garrette, 1999). Relevant för detta resonemang är teorier om ordervinnare och 
kvalificerare, avsnitt 3.4. 
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Företagsledningar måste även ta hänsyn till de merkostnader som samarbeten medför, så 
kallade transaktionskostnader (de Jong och Nooteboom, 2000), en fördjupning sker i 
avsnitt 3.5. 

Snabbhet 
På dagens marknader som karaktäriseras av hög förändringstakt, är det viktigt för företag 
att snabbt kunna utveckla nya produkter samt att snabbt kunna få ut dem på marknaden. 
Snabbheten grundar sig i resurser och med hjälp av samarbetspartners i nätverk finns det 
möjligheter att tillgodose kundens behov, även i de fall då resurser inte finns internt 
(Bengtsson och Skärvad, 2001). Teorin om ordervinnare och kvalificerare, avsnitt 3.4, 
utvecklar detta resonemang. 

Flexibilitet 
Flexibilitet är en förutsättning för att företag skall kunna ta tillvara på möjligheter och 
undvika hot på en förändringsbenägen marknad. Företag som agerar i nätverk kan arbeta 
mer flexibelt eftersom resurser inte binds till vissa alternativ i lika hög grad som vid 
självständigt agerande (Bengtsson och Skärvad, 2001). Resonemanget om flexibilitet går 
att koppla till teorin om ordervinnare och kvalificerare, se avsnitt 3.4. 

Lärande och kompetensöverföring  
Då företag samarbetar i nätverk, finns goda möjligheter att utveckla konkurrensförmågan 
genom att förbättra sina kompetenser (Bengtsson och Skärvad, 2001; Dussauge och 
Garrette, 1999; Hamel och Prahalad, 1995; Hamel med flera, 1989; Johnson och 
Scholes, 2002). Enligt Bengtsson och Skärvad (2001) sker kompetensutvecklingen ofta 
snabbare i allianser än vid individuella satsningar. I teorin om kärnkompetenser, avsnitt 
3.3, sker en fördjupning av området för kompetensöverföring. 

Hill (2000) menar att leverantören vid vertikala samarbeten får möjligheten till bättre 
kunskap om vilka kriterier kunden ställer på produkten. I teorier om ordervinnare och 
kvalificerare, avsnitt 3.4, sker en utförligare beskrivning om vilka kriterier kunden ställer 
på företagens produkter. 

Enligt Hamel med flera (1989) finns det en risk att konkurrenter genom 
kompetensöverföring får tillgång till viktiga kärnkompetenser som gör dem mer 
konkurrenskraftiga gentemot det egna företaget, utveckling av resonemanget sker i 
avsnitt 3.3. 

I detta avsnitt har det givits en bild över vad agerande i nätverk innebär, vilka olika 
sorters nätverk som träindustrin använder sig av och vilka motiv som företag har att 
beakta vid beslut om agerande i nätverk. För att ytterligare kunna förstå vilka aspekter 
som påverkar företag när de skall agera i nätverk, ges i nästa avsnitt en fördjupning inom 
området för kärnkompetenser. 
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3.3 Kärnkompetenser 
En viktig aspekt för företag att ta hänsyn till då det gäller deras beslutsfattande om 
agerande i nätverk är företagets kärnkompetenser. I detta avsnitt definieras begreppet 
kärnkompetens och sedan förklaras hur kärnkompetenser utgör grunden för företagens 
långsiktiga konkurrensförmåga. Därefter förs ett resonemang angående erhållandet av 
kärnkompetenser och slutligen hur företag bör skydda sina kärnkompetenser. 

 
Figur 3.4. Teorier om kärnkompetenser är en viktig aspekt att beakta då företag skall agera i nätverk. 

Vad som kännetecknar en kompetens är förmågan att kunna understödja avsatta resurser 
för att nå uppställda mål (Johnson och Scholes, 2002; McGrath med flera, 1995; 
O’Driscoll med flera, 2001; Sanchez, 2004). Detta betyder enklare uttryckt, förmågan att 
kunna utföra något. Kompetenser som inte bara används för att uppfylla företags 
strategier utan även utgör en ren konkurrensfördel benämns kärnkompetenser (Bengtsson 
och Skärvad, 2001; Johnson och Scholes, 2002). 

”Kärnkompetens (core capabilities) är de mest kritiska och mest 
utslagsgivande (distinctive) resurser ett företag förfogar över, och som är 
svårast för andra att kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop 
med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot.” 

(Axelsson, 1998, s 194) 

En mer exakt definition över vilka karaktäristika som bestämmer om en kompetens kan 
klassas som kärnkompetens är (Bengtsson och Skärvad, 2001; Hamel och Prahalad, 1995; 
Johnson och Scholes, 2002; Lazarus, 2002): 

 Ökat värde för kund, kompetensen måste utgöra en oproportionerligt stor del 
av värdet på den slutgiltiga produkten. 

 Unik och svårimiterbar, kompetensen får inte vara allmänt förekommande eller 
lätt att kopiera. 

 Mångsidighet, kompetensen måste möjliggöra ett användande i en rad nya 
varor och tjänster. 

3.3.1 Långsiktig konkurrensförmåga 
Under 1990-talet uppstod en grundsyn att det är unika kompetenser och resurser som 
utgör källan till företags konkurrensfördelar (Bengtsson och Skärvad, 2001). 
Kärnkompetenser tillhandahåller möjligheten att kunna leverera produkter med 
överlägsna egenskaper inom de områden som är viktiga för kunden (Kothandaraman och 
Wilson, 2001; Harvey och Lusch, 1997). 
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Figur 3.5. Sambandet mellan resurser, kompetenser, kärnkompetenser och konkurrensfördelar. Bengtsson 
och Skärvad (2001), s 195. 

Bengtsson och Skärvad (2001) visar genom figur 3.5 sambanden mellan resurser, 
kompetenser, kärnkompetenser och konkurrensfördelar. Resurser utgör stommen i ett 
företag, kompetenser används för att underbygga resurserna för att nå företagets mål. 
Vissa kompetenser har möjligheten att genom organisatorisk inlärning förfinas till 
kärnkompetenser, som i sin tur är grunden till företags konkurrensfördelar (Bengtsson 
och Skärvad, 2001). Enligt Hamel och Prahalad (1995) grundas företagens långsiktiga 
konkurrensförmåga på dess kärnkompetenser. Bengtsson och Skärvad (2001) har en 
uppfattning om att det är kärnkompetenser som är grunden till företagens 
konkurrensfördelar. Hamel och Prahalads (1995) samt Bengtsson och Skärvads (2001) 
kombinerade uppfattningar om kärnkompetenser, långsiktiga konkurrensförmåga och 
långsiktiga konkurrensfördelar sammanfattas i figur 3.6. 

 
Figur 3.6. Sambandet mellan kärnkompetenser, långsiktig konkurrensförmåga och konkurrensfördelar. 

Javidan (1998) menar att företag som tror att deras konkurrensfördelar är permanenta 
riskerar att överraskas av alerta konkurrenter med innovativa lösningar. Det är viktigt 
med en förståelse om att varje framgång för det egna företaget medför ett ökat tryck på 
konkurrenter att komma med sina motdrag. Företagsledningar måste förstå sin dynamiska 
omgivning och förbereda sig därefter (Javidan, 1998). Javidans (1998) teorier stämmer väl 
överens med Hamel och Prahalads (1995) resonemang om att företag som vill bli 
morgondagens marknadsledare, måste utveckla en framsynthet och förståelse att det är 
kunskaperna inom ett företag som utgör det viktigaste framgångsreceptet. Chefer medger 
gärna ”att framgång idag inte garanterar framgång imorgon” (Hamel och Prahalad, 1995, s 87), 
ändå tycks många göra antagandet att framtidens marknader kommer att bygga på 
gårdagens förutsättningar. En viktig fråga för företag att ta hänsyn till är vilka 
kompetensförvärv de måste genomföra för att kunna ligga ett steg före sina konkurrenter. 
Enligt Hamel och Prahalad (1995) kan företag genom ett proaktivt synsätt vara med och 
påverka hur morgondagens marknader kommer att vara utformade, istället för att vara 
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dömda till att halka efter sina konkurrenter. Ett kostnadseffektivt sätt för företag att lära 
sig nya förmågor och kärnkompetenser kan vara att agera i nätverk (Lei och Slocum, 
1992). Grant (1991) menar att resultatet av en organisations resurser är vad som 
kännetecknar en förmåga och förmågor är enligt Bengtsson och Skärvad (2001) en av 
byggstenarna för kompetenser, se figur 3.5. Vissa förfinade kompetenser benämns 
kärnkompetenser och därigenom är förmågor även en byggsten för kärnkompetenser. 
Skillnaden mellan resurser och förmågor är att förmågorna är resultatet av en 
organisations resurser (Grant, 1991). 

Deavers (1997), Hamel och Prahalad (1995), Javidan (1999) och Schoemaker (1992) 
menar att företagens framgång beror på kärnkompetenser och genom att se företag som 
en portfölj fylld med dessa kompetenser, ökar företagsledningens möjligheter att 
identifiera potentiella konkurrensfördelar som har sitt ursprung i dessa. Som ett exempel 
kan Sonys kompetens inom miniatyrelektronik nämnas. Med hjälp av denna 
kärnkompetens har de kunnat erbjuda produkter för en mängd olika marknader. Om 
Sony istället hade fokuserat sitt tänkande kring sin ursprungliga produkt, en 
fickradioapparat med transistorteknik, finns risken att de hade kunnat missa möjligheterna 
som existerade utanför denna specifika marknad. För att kärnkompetenserna skall utgöra 
en konkurrensfördel, krävs det att företagen arbetar för att finna användningsområden för 
dem (Hamel och Prahalad, 1995). Enligt Javidan (1999) och Schoemaker (1992) bör 
företag formulera strategier som bygger på deras kärnkompetenser samt hur dessa skall 
förbättras och vilka nya kärnkompetenser som skall erhållas. 

3.3.2 Erhållande av kärnkompetenser 
Hamel och Prahalad (1995) menar att det tar många år att bli världsledande inom ett 
specifikt kompetensområde, kompetensuppbyggnaden sker successivt och utvecklingen 
tar i regel inga jättesprång. 

”When it comes to core competencies, it is difficult to get off the train, 
walk to the next station, and then reboard.” 

(Prahalad och Hamel, 1990, s 85) 

Med hjälp av ovanstående citat och kunskapen om att kärnkompetenser bestämmer 
företags konkurrensförmåga på lång sikt, som beskrivs i avsnitt 3.2.1, kan en slutsats dras 
att företag måste driva en kontinuerlig satsning på att hela tiden förnya sina 
kärnkompetenser (Schoemaker, 1992). Ett av de mest grundläggande sätten att förädla 
kompetenser är enligt Deavers (1997) samt Prahalad och Hamel (1990) genom att 
använda dem. 

I de fall då företag har en klar strategi för inom vilka områden de skall förbättra sina 
kärnkompetenser respektive erövra helt nya kompetenser, men inte har egna resurser för 
att klara av denna utmaning finns möjligheten att agera i nätverk (Prahalad och Hamel, 
1990; Hamel och Heene, 1994). Det primära målet med att agera i nätverk utgörs ofta av 
gemensam forskning och utveckling eller gemensam marknadsföring, medan det 
sekundära målet kan vara kompetensutveckling. Ett företags kärnkompetens utvecklas 
endast i de fall då det finns en uttalad målsättning att lära sig av samarbeten, inte bara att 
utnyttja dem som en extra resurs. För att ett effektivt lärande skall vara möjligt, måste 
samarbetet vara strukturerat så att den egna personalen får tillgång till kunskap som 
samarbetspartners besitter (Hamel och Heene, 1994). 

Lei och Slocum (1992) menar att företag som agerar i nätverk får möjligheten att lära sig 
av sina konkurrenter, men för att kunna behålla sin konkurrenskraft gentemot andra 
aktörer krävs det emellertid att företag inser vilka risker som finns med att agera i 
nätverk, exempelvis att samarbetspartners kan vara ute efter det egna företagets 
kärnkompetenser. 
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3.3.3 Skydda kärnkompetenser 
Att behålla och förbättra sina kärnkompetenser är enligt Harvey och Lusch (1997) en 
självklarhet, vilket också stöds av fört resonemang i föregående avsnitt. Det är dock svårt 
för företag att förstå hur kärnkompetenser är uppbyggda och därigenom hur dessa 
beståndsdelar skall skyddas (Harvey och Lusch, 1997). Hamel med flera (1989) menar att 
företag kan förlora i konkurrenskraft gentemot sina samarbetspartners och att en oro 
angående de långsiktiga konsekvenserna därför har uppstått. Enligt Milgrom och Roberts 
(1992) är den största faran i många nätverk att konkurrenter lär sig för mycket om det 
egna företagets kompetenser.  

Lei och Slocum (1992) menar att företag ofta har problem att förstå hur invecklat det är 
att agera i nätverk, vilket kan leda till att nätverket används för att enbart undvika 
investeringar och möjligheten att erhålla nya kompetenser har generellt sett inte 
uppmärksammats. Exempelvis har västerländska företag historiskt sett valt att agera i 
nätverk för att enbart undvika investeringar och möjligheten att erhålla nya kompetenser 
har generellt sett inte uppmärksammats (Hamel med flera, 1989). Lei och Slocum (1992) 
menar däremot att japanska företag i regel arbetar hårt för att lära sig av sina 
samarbetspartners. 

”We are ashamed that we have to go out for help. Therefore, it is our 
duty to learn these skills as fast as possible.” 

(Lei och Slocum, 1992, s 82) 

Citatet från Lei och Slocum (1992) härstammar från en japansk ledare och visar det 
österländska synsättet då det gäller att agera i nätverk. Enligt Hamel flera (1989) är själva 
poängen med att samarbeta i nätverk att företag skall bli mer konkurrenskraftiga och inte 
utveckla en beroendeställning till andra företag. 

Hamel med flera (1989) menar att det inte finns några krav på att samarbeten skall 
fungera smidigt, dock finns kravet att varje partner skall tillföra samarbetet något av 
värde. Tillsammans skall de som agerar i ett nätverk bygga upp konkurrensfördelar mot 
företag som existerar utanför nätverkets gränser, samtidigt som aktörerna måste se till att 
inte avslöja alltför känslig information till sina samarbetspartners. Företag måste ordna 
tillräckliga säkerhetsåtgärder, såsom att informera personal om vad som inte får delges 
samarbetspartners samt att se till att allt informationsflöde sker via utvalda personer, så 
kallade ”gatekeepers” (Hamel med flera, 1989). Lei och Slocum (1992) menar dock att 
det kan vara svårt att stänga av det ofrivilliga informationsflödet till konkurrenter 
eftersom samarbeten ofta kräver kontinuerliga kontakter och kontrollen blir därmed svår. 

Författare inom forskningsområdet kärnkompetenser, exempelvis Bengtsson och Skärvad 
(2001) samt Johnson och Scholes (2002) anser att kärnkompetenser utgör rena 
konkurrensfördelar. Hill (2000) samt Hörte och Ylinenpää (1997) menar att det 
dessutom är viktigt att hitta vilka kriterier som leder till vunna ordrar, för att bättre än 
sina konkurrenter kunna utveckla, producera och marknadsföra attraktiva produkter. 
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3.4 Ordervinnare och kvalificerare 
Teorier om ordervinnare och kvalificerare är en viktig aspekt för företagsledningar att 
beakta vid beslut om agerande i nätverk. I detta avsnitt förklaras kundens viktiga roll då 
det gäller hur företaget skall agera. Därefter definieras begreppen ordervinnare och 
kvalificerare. Slutligen förklaras vilka olika typer av ordervinnare och kvalificerare som 
idag är generellt förekommande på olika marknader. 

 
Figur 3.7. Teorier om ordervinnare och kvalificerare är en viktig aspekt att beakta då företag skall agera i 
nätverk. 

I avsnitt 3.3.1 fördes ett resonemang om företags långsiktiga konkurrensförmåga. Bland 
annat beskrevs det, i figur 3.5, s 17, hur företagens konkurrensfördelar var direkt 
beroende av dess kärnkompetenser. Lyckade produktionsstrategier bygger på att företag 
kombinerar sina kunskaper om vilka kriterier kunden ställer på produkter tillsammans 
med företagets kärnkompetenser för att på så sätt kunna nå konkurrensfördelar (Hayes 
och Pisano, 2000). 

”A competitive advantage is meaningful if it is related to an attribute 
valued by the market.” 

(Javidan, 1998, s 66) 

Teorin om ordervinnare och kvalificerare har sitt ursprung från Hills teorier om hur 
företagens konkurrensstrategier måste understödjas av deras interna resurser. Kortfattat 
består Hills referensram av fyra huvudmoment (Hill, 2000; Hörte, 1999): 

1) Företagets målsättningar fastställs. 

2) Företagets marknadsföringsstrategi analyseras. 

3) Det viktigaste momentet i referensramen är att analysera vilka kriterier företag 
måste uppfylla för att vinna ordrar. Dessa kriterier skiljer sig mellan olika kunder 
och produkter.  

4) Analysen resulterar slutligen i den produktionsstrategi som företaget bör följa 
(Hill, 2000; Hörte, 1999). 

Intressant i denna studie är det tredje steget i Hills referensram och nedan följer en 
utveckling av de ordervinnande och kvalificerande kriterierna. 
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3.4.1 Definition av ordervinnare och kvalificerare 
När företag skall utforma sin produktionsstrategi finns det enligt Bentley (1991) en 
central fråga som företagsledningar måste ta hänsyn till: ”what are the qualifying criteria for 
being in the market and what actually wins orders?” (Bentley, 1991, s 34). Hill (2000) och 
Berry med flera (1995) delar upp kundens kriterier i två olika kategorier: 

 Ordervinnare, de kriterier som vinner en order och företag måste vara bättre 
än sina konkurrenter (Berry med flera, 1995; Hill, 2000). Eftersom företag 
måste vara bättre än sina konkurrenter då det gäller de ordervinnande 
kriterierna, bör företag vikta dem för att kunna bestämma deras betydelse. 
Rangordningen sker vanligtvis genom att fördela totalt 100 poäng dem 
emellan (Hill 2000; Spring och Boaden, 1997). 

 Kvalificerare, de kriterier som ett företag måste uppfylla för att vara en 
potentiell leverantör, det räcker att vara lika bra som konkurrenterna (Berry 
med flera, 1995; Hill, 2000). Det finns ytterligare en variant av kvalificerare, 
så kallad orderförlorare. Skillnaden mellan en ”vanlig” kvalificerare och en 
orderförlorare är att den senare ges en vidare innebörd och innebär att 
företag riskerar att förlora redan etablerade kunder om kriterierna inte 
uppfylls (Hill, 2000). 

Hill (2000) menar att produktionsstrategier måste vara utformade för att kunna uppfylla 
kvalificerande kriterier, annars fås ingen marknadstillgång. Då kvalificerarna är uppfyllda 
måste produktionen inriktas så att de ordervinnande kriterierna uppfylls bättre än hos 
konkurrenterna för att behålla eller vinna nödvändiga marknadsandelar (Hill, 2000). En 
aspekt som företagsledningar måste ta hänsyn till vid strategiskt arbete är att kundens 
kriterier förändras med tiden. Det är av största vikt att försöka förutspå vilka ordervinnare 
och kvalificerare som kommer att vara de viktigaste i framtiden (Bentley, 1991). 

Enligt Hörte och Ylinenpää (1997) skiljer sig ofta företagens synsätt på vilka kriterier som 
finns på marknaden mot kundens synsätt på dessa kriterier. Hörte och Ylinenpää (1997) 
menar att företag med en god uppfattning om kundens kriterier har en större chans att nå 
framgång än företag med en sämre uppfattning (Hörte och Ylinenpää, 1997). 

3.4.2 Vanligt förekommande kriterier 
Då ordervinnare och kvalificerare är marknadsspecifika och förändras över tiden, leder 
det till att inget färdigt ramverk finns att tillgå. Författare inom området för ordervinnare 
och kvalificerare (Bentley, 1991; Berry med flera, 1995; Hill, 2000; Spring och Boaden, 
1997) försöker ändå beskriva vanliga kriterier såsom; pris, leveranssäkerhet, leveranstid, 
uppfylld kvalitet, flexibilitet, bredd av sortiment, distribution, existerande leverantör, 
varumärke och support. Dessa beskrivs närmare nedan. 

Pris 
På många marknader har det visat sig att priset kan utgöra en ordervinnare, speciellt 
gäller detta under tillväxt-, mognads- och mättnadsfasen under produktlivscykeln. För att 
priset skall vara en ordervinnare krävs det att marginalerna i branschen är låga, vilket 
innebär att det är viktigt att hitta de lägsta priserna. Om marginalerna istället är höga kan 
priset vara mindre viktigt. I de fall företag jämför priser men det inte är avgörande för om 
köpet blir av eller ej, då är priset en kvalificerare (Hill, 2000). 

Leveranssäkerhet 
Detta begrepp betyder att leveransen skall ske på utsatt tidpunkt (Hill, 2000; Spring och 
Boaden, 1997). På dagens marknader utgör leveranssäkerheten en kvalificerare, ofta är 
den till och med av orderförlorande karaktär. Det kräver mycket av ett företags 
produktion att upprätthålla punktliga leveranser (Hill, 2000). 
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Leveranstid 
En kort leveranstid beror på förmågan att snabbt kunna reagera på en order (Spring och 
Boaden, 1997). Den beror på faktorer såsom eftersläp, ledtid, resurskapacitet och 
lagernivåer. Det finns en möjlighet att vinna ordrar genom att utlova korta leveranstider i 
förhållande till sina konkurrenter (Hill, 2000). 

Uppfylld kvalitet  
Med detta begrepp menar Hill (2000) att leverantörer skall leverera den kvalitet som 
avtalats med kunden. Förr var detta kriterium en ordervinnare, men alltsedan japanska 
företag börjat leverera produkter med hög kvalitet har denna egenskap gått över till att 
vara en kvalificerare eftersom kunder idag förväntar sig den utlovade kvaliteten (Hill, 
2000). 

Flexibilitet 
Vissa marknader ser positivt på företag som exempelvis kan leverera under kraftiga 
svängningar i efterfrågan som ofta är fallet vid säsongsberoende marknader och denna 
egenskap utgör en ordervinnare. En god kännedom om sin marknad gör det möjligt att 
kunna skriva ramavtal för att kunna tillgodose kundens behov på bästa sätt (Hill, 2000). 
Då företag söker leverantörer som kan ändra produktmixen, förändra designer eller 
hantera materialbrister, kan dessa vara ordervinnande kriterier (Dangayach och 
Deshmukh, 2001; Spring och Boaden, 1997). 

Bredd av sortiment  
Marknader idag kännetecknas av att kunder vill ha valmöjligheter. För att kunden på 
bästa sätt skall kunna tillgodose sina egna produktionsbehov, vill de ha en mängd olika 
produkter att välja emellan. Att kunna erbjuda ett brett sortiment kräver att företag kan 
hålla korta ställtider (Hill, 2000). 

Distribution 
För att kunna genomföra punktliga och/eller snabba leveranser krävs det att ett företag 
har tillgång till en god distributionskedja. Dessutom påverkas företagens marginaler 
beroende på hur dyr produkten är att lagra, administrera och frakta till kund (Hill, 2000). 

Existerande leverantör  
Då företag redan har en etablerad kund-leverantörsrelation, kan de fortsättningsvis vinna 
ordrar enbart på grund av denna faktor. Förutsättningen är att företaget även i 
fortsättningen ser till att tillgodogöra relevanta ordervinnare och kvalificerare (Hill, 
2000). 

Varumärke 
Företag försöker alltid att bygga upp ett starkt varumärke, vilket exempelvis kan 
förbättras genom marknadsföring och bibehållande eller ökning av marknadsandelar. När 
företag har lyckats att skapa ett starkt varumärke kan de vinna ordrar med hjälp av sitt 
goda rykte (Hill, 2000; Hörte och Ylinenpää, 1997). 

Support 
Genom att företaget erbjuder tjänster utöver själva produkten, ges kunden en känsla av 
mervärde (Hill, 2000). 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa kriterier beror på vilken bransch det gäller och 
vilken typ av kunder företag inriktar sig på. Både avsnittet för kärnkompetenser samt 
ordervinnare och kvalificerare har i första hand visat på fördelar med att agera i nätverk. 
Nästa avsnitt i den teoretiska referensramen avser framförallt att beskriva vilka nackdelar 
som finns med att agera i nätverk, i form av transaktionskostnader. 
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3.5 Transaktionskostnader 
Transaktionskostnader är en viktig aspekt att beakta vid beslut om agerande i nätverk. I 
detta avsnitt förklaras begreppet transaktionskostnader. Därefter beskrivs det vilka 
bakomliggande orsaker som påverkar storleken på kostnaderna, i form av människans 
egenskaper och företagens omgivning. 

 
Figur 3.8. Teorier om transaktionskostnader är en viktig aspekt att ta hänsyn till då företag skall agera i 
nätverk. 

Teorin om transaktionskostnader har sitt ursprung från 1937, Coase ställde då en fråga 
om varför företag finns till. Svaret var att det är för dyrt för företag att endast nyttja 
marknadsmekanismerna eftersom transaktioner mellan aktörer kostar, de så kallade 
transaktionskostnaderna. Ofta är det mest effektivt att sluta långsiktiga avtal och integrera 
vertikalt genom att införliva funktioner inom företaget, så kallad hierarki (Axelsson, 
1998). Coases teorier har sedan vidareutvecklats av Williamson och tillsammans har de 
bidragit med vetskapen om att företag inte enbart kan ta hänsyn till produktionskostnader 
när det gäller om de skall tillverka eller köpa. Deras studier har visat att företag måste ta 
hänsyn till organisations-, produktions- och transaktionskostnader när det gäller hur de 
skall organisera företagets transaktioner, det gäller att hitta den kombination av 
organisations-, produktions- och transaktionskostnader som tillsammans utgör den 
effektivaste lösningen (Dussauge och Garrette, 1999; de Jong och Nooteboom, 2000). 

När företag väljer hur de skall utföra sina transaktioner, finns tre olika sätt att tillgå; 
marknad7, hierarki8 och hybrid9. Marknad och hierarki utgör de två extremerna, medan 
hybrid är ett mellanting som exempelvis bygger på långsiktiga avtal eller ömsesidig 
handel. Kännetecknande för hybriden är att företagen är självstyrande, men genom sitt 
samarbete ändå är beroende av varandra. Vid jämförelse hierarki och hybrid emellan är 
det tydligt att avtal i en hierarki kan vara av en mer ofullständig karaktär än vad som är 
fallet i en hybrid, detta medför att transaktionskostnader i hybriden överstiger hierarkins 
kostnader. Marknaden är det val som medför de högsta transaktionskostnaderna men 
samtidigt de lägsta produktionskostnaderna (Dussauge och Garrette, 1999; Williamson, 
1991). 

3.5.1 Olika typer av transaktionskostnader 
Transaktionskostnader kan delas upp i två kostnadskategorier, ex ante och ex post, det vill 
säga kostnader före respektive efter kontraktsskrivande. Ex ante kostnader kan utgöras av 
utformning, förhandling och säkerställande av överenskommelser. Kostnader därefter, i 

                                            
7 Då transaktioner sker via rena marknadstransaktioner. 
8 Då transaktioner sker inom det egna företaget genom att företaget valt integration. 
9 Då transaktioner sker mellan företag som samarbetar. 
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form av ex post, kan vara bevakning av att kontrakt uppfylls, tvister och omförhandlingar. 
Enligt de Jong och Nooteboom (2000) finns det ett antal viktiga faktorer som påverkar 
storleken på transaktionskostnaderna; begränsad rationalitet, opportunism, frekvensen av 
transaktioner, transaktionsspecifika investeringar och osäkerheten kring transaktionen. De 
två första faktorerna är relaterade till människan och hennes beteende, övriga tre är 
rationellt relaterade till företagens omgivning (de Jong och Nooteboom, 2000). I takt 
med att informationsteknologin har utvecklats, har kostnader för transaktioner fallit. Det 
har i studier visats att medelstorleken på amerikanska företag fallit med 20 % sedan 1970, 
vilket styrker påståendet att transaktionskostnader inte är lika stora som förr eftersom 
lägre transaktionskostnader hänger samman med mindre storlek på företagen (Deavers, 
1997). 

Följande två avsnitt, 3.4.1 Människans natur och 3.4.2 Omgivningens beskaffenhet, syftar 
till att beskriva vilka bakomliggande faktorer som påverkar storleken av företagens 
transaktionskostnader. 

3.5.2 Människans natur 
Williamsons teorier förutsätter att människan är begränsat rationell och ofta präglas av 
opportunism. Båda förutsättningarna är likvärdigt betydelsefulla och leder tillsammans till 
ökade transaktionskostnader (Deavers, 1997).  

Begränsad rationalitet  
Påståendet att människan är begränsat rationell har sin utgångspunkt i hennes fysiska och 
språkliga begränsning. Den fysiska begränsningen syftar till att människan inte har 
kapacitet till att inhämta, lagra och bearbeta information utan att fel uppstår. När det 
gäller den språkliga begränsningen, kan den förklaras med att människan inte har 
förmågan att uttrycka all kunskap eller känslor med ord (Williamson, 1983). Hur kan 
någon till exempel förklara hur det känns att frysa? 

”intendedly rational, but only limitedly so” 

(Simon i Williamson, 1983, s 21) 

Opportunism 
Aktörer på marknaden drivs av strategiska mål och det betyder att de har ett intresse av 
att tillgodose sina behov. När aktörer med hjälp av falskhet, såsom lögner och stöld, 
försöker uppfylla sina behov kallas det opportunism. Människan är som tidigare nämnts 
begränsat rationell, därför kan vissa aktörer vara bättre informerade än andra och 
därigenom försöka utnyttja sin situation (de Jong och Nooteboom, 2000; Perrow, 1986; 
Williamson, 1983). Att transaktionskostnader ökar på grund av opportunism beror på att 
företag måste undersöka vilka av aktörerna som är oärliga (Chan med flera, 1997; de Jong 
och Nooteboom, 2000). Dessutom måste aktörer kontraktsmässigt stävja opportunism 
och kontinuerligt genomföra kontroller över samarbetspartners beteenden (Chan med 
flera, 1997). 

3.5.3 Omgivningens beskaffenhet 
Williamson menar att det finns klara ekonomiskt rationella argument som förklarar hur 
företag väljer att genomföra sina transaktioner. De olika verksamhetsformer som finns 
anses ha sitt ursprung i kombinationen av de olika dimensioner som det går att beskriva 
transaktioner enligt; transaktionsspecifika investeringar, osäkerheten kring transaktionen 
och frekvensen av transaktioner (Chan med flera, 1997). 

Transaktionsspecifika investeringar  
Investeringar av denna typ är specifika för en speciell transaktion och är svåra att använda 
till annat (Bello med flera, 1997). Genom att skapa en situation med transaktionsspecifika 
investeringar, låser sig förhållandet mellan aktörerna. Den fria konkurrensen sätts ur spel 
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eftersom det skapas ett beroende dem emellan, vilket har till följd att opportunistiskt 
beteende kan utvecklas och transaktionskostnaderna ökar. Exempelvis kan en leverantör 
omotiverat höja priser eller sänka kvaliteten, med vetskapen om att kunden inte har 
någon annan leverantör att vända sig till (Dussauge och Garrette, 1999). 

Transaktionsspecifika investeringar går att dela upp i tre olika typer; områdesspecifika 
investeringar, vilket innebär att den geografiska placeringen endast möjliggör 
transaktioner med en aktör, mänskliga resurser, vilket innebär kunskap och förmågor som 
är speciellt förvärvade för en specifik transaktion och till sist fysiska investeringar, i form 
av speciella maskiner (de Jong och Nooteboom, 2000). 

Osäkerhet 
Då omgivningen för företagens transaktioner ter sig osäker är det svårt att skriva 
kontrakt, eftersom framtida händelser blir svåröverskådliga. Om företag inte kan förutspå 
vilka konsekvenser transaktioner kan medföra, tenderar de att integrera dem in i företaget 
för att minimera riskerna (Dussauge och Garrette, 1999). 

Ökad osäkerhet medför komplikationer för företagen, dessutom påverkas effektiviteten i 
transaktioner på marknad, hierarki och i synnerhet hybrid negativt. Hybriden erbjuder 
inte samma möjligheter till att lösa tvister som i en hierarki och har inte den rörelsefrihet 
som marknaden erbjuder. Det kan ta tid att nå samstämmighet och det finns risk att 
ytterligare störmoment inträffar innan tidigare diskussioner slutförts, vilket gör den 
hybrida formen mindre lämplig vid hög grad av osäkerhet (Williamson, 1991). 

Frekvensen av transaktioner  
En grundsten i transaktionskostnadsteorin är att transaktioner kostar pengar. Axelsson 
(1998) menar att slutsatsen kan dras att vertikal integration är lämplig då transaktioner är 
av återkommande slag. Williamson menar att om transaktioner sker sällan, utgör 
transaktionerna en lägre kostnad än vad en eventuell integration skulle kosta (Bergström 
med flera, 2002). 
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4 EMPIRISK UNDERSÖKNING 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis fallstudieföretaget, branschen träindustri och dess nätverk. 
Därefter redovisas resultatet av de intervjuer som har genomförts, med avseende på 
kärnkompetenser, ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader. Dispositionen är 
upplagd i enlighet med den struktur som presenteras i den teoretiska referensramen. Viss information 
i den empiriska undersökningen är konfidentiell, därför har författaren medvetet valt att utelämna 
konfidentiella uppgifter. 

4.1 Beskrivning av fallstudieföretaget, 
branschen och dess nätverk 

Fallstudien har genomförts på sågverket Jämtlamell. Nedan ges en beskrivning av 
fallstudieföretaget, branschen träindustri och de nätverkstyper som Jämtlamell är 
delaktiga i. Informationen till detta inledande avsnitt grundar sig på intervjuer med Franz 
Bergstrand, Jämtlamells VD, och Anders Andersson, Jämtlamells marknadschef, samt 
uppgifter från företagets årsredovisning (2003). I de fall då information bygger på andra 
källor10, se nedanstående punktlista, anges detta löpande i texten: 

 Agent A, agerar på den danska marknaden. 

 Agent B, agerar på den norska marknaden. 

 Agent C, agerar på den spanska marknaden. 

 Kund 1, dansk grossist. 

 Kund 2, dansk möbeltillverkare. 

 Kund 3, norsk golvtillverkare. 

 Kund 4, norsk limfogstillverkare. 

 Kund 5, svensk golvtillverkare. 

 Kund 6, svensk grossist. 

4.1.1 Jämtlamell Industri AB 
Jämtlamell är ett medelstort inlandssågverk beläget i södra Norrland. Verksamheten består 
av skogsentreprenad, tillverkning och försäljning av sågade och förädlade råvaror samt 
tillverkning och försäljning av förädlade biprodukter, exempelvis djurströ och pellets. 
Cirka 70 % av företagets tillverkning går på export, främst till Europa och Asien. Enligt 
Jämtlamells årsredovisning (2003) har företaget en nettoomsättning om 339 miljoner 
kronor och 92 anställda. 

4.1.2 Branschen träindustri 
Samtliga intervjuade personer är överens om att träindustrin genomgår stora förändringar. 
För att kunna ge en bild av hur och varför företag i branschen agerar i nätverk beskrivs 
nedan grunddragen över branschens förändringar. 

Flera av de intervjuade uppger att träindustrins aktörer har blivit färre och större samt att 
denna trend troligen fortsätter. VD Bergstrand påpekar särskilt att nya marknader såsom 
Kina kan innebära avtal med så stora volymer att ensamma företag kan få svårt att 
leverera. 

                                            
10 Önskemål om anonymitet gör att agenter och kunder ej namnges. 
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När det gäller aktörernas framtid på marknaden uppger marknadschef Andersson, Kund 4 
och Kund 6 att många företag kommer att få det besvärligare då de i större utsträckning 
måste anpassa sig efter nya marknader, lyssna till vad kunden ställer för krav. Agent A 
menar: 

”Sågverken ligger lite efter andra branscher, kanske beror det på hur de 
ligger geografiskt sett och att de är individualister. Det verkar dock som 
att utvecklingen har börjat komma ifatt även träindustrin.” 

Slutligen påpekar VD Bergstrand, marknadschef Andersson och Agent A att det finns en 
råvarubrist i branschen. Därför är det viktigt för sågverken att ha goda relationer med sina 
leverantörer. 

4.1.3 Nätverk 
Intervjuer med VD Bergstrand och marknadschef Andersson visar att det inom 
Jämtlamell existerar många sorters nätverk. Jämtlamell använder sig både av horisontella 
och vertikala nätverk. Det horisontella nätverket är av typen horisontell strategisk allians. 
Vertikala nätverk delas upp i traditionella vertikala nätverk, outsourcing samt vertikala 
strategiska allianser. Agenterna däremot ser på nätverk mestadels som ett vertikalt 
samarbete, men påpekar även att kommunikation sker horisontellt. Inställningen hos 
kunderna visar tydligt att det är vertikala nätverk som är aktuellt, antingen traditionella 
nätverk via agenter eller strategiska allianser direkt mellan leverantör och kund. Något 
som de allra flesta intervjupersonerna i denna fallstudie uppger är att nätverk bara 
fungerar om det finns en bra personkemi, att människor kan jobba ihop och ha roligt. 

Horisontell strategisk allians  
Inom Jämtlamell ses agerande i horisontella strategiska allianser som ett absolut måste. 
VD Bergstrand och marknadschef Andersson är överens om att de skall samarbeta med 
konkurrenter vid marknadssökande aktiviteter, såsom det försäljningsbolag i Sydostasien 
som Jämtlamell är delägare i. Ytterligare exempel på en horisontell strategisk allians är ett 
samarbete med SCA. Jämtlamell kan genom detta samarbete nyttja SCA:s befintliga 
distributionssystem för att bättre kunna nå den engelska marknaden med en ökad 
marknadsandel som följd. SCA ser i sin tur Jämtlamell som en kompletterande partner för 
att bli starkare i England. Slutligen kan det nämnas att Jämtlamell ofta använder sig av 
offentligt stöttade samarbeten, där finansieringen sköts av bidrag från EU eller svenska 
staten, vilka med tiden avvecklas eller övergår till att vara egenfinansierade samarbeten. 
TräInnova är ett exempel på ett öppet samarbetsprojekt som bedrivit projektverksamhet 
sedan 1996. Finansieringen sköter deltagande företag, Sparbanksstiftelsen i Jämtlands län, 
EU Mål 1 och Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Traditionellt horisontellt nätverk  
Agent B är den av agenterna som mest påtalar vikten av att agera i horisontella nätverk. 
Genom att Agent B agerar i en branschförening, ges goda möjligheter att få deltaga på 
seminarier och även andra möjligheter till utveckling finns, exempelvis inspektioner samt 
utlandsresor till sågverk. Agent A menar att agenter måste leva sig in i branschen genom 
att exempelvis lära sig av en annan agent eller använda sig av branschorganisationer 
eftersom det inte går att läsa sig till hur branschen fungerar. 

Traditionellt vertikalt nätverk  
Historiskt sett, och till viss del även idag, har träindustrin varit beroende av ett 
traditionellt vertikalt nätverk bestående av leverantörer, agenter och kunder. Upplägget 
är att Jämtlamell tillverkar sina produkter utan att behöva satsa alltför stora resurser på 
säljsidan. Företaget har skapat en säljorganisation med agenter som arbetar på 
kommissionsbasis åt ett antal olika leverantörer. Agentens uppgift är att sälja leverantörers 
produkter på marknaden och att förmedla information mellan marknad och leverantör. 
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I takt med att leverantörerna i branschen blir större och samtidigt försöker minska 
marknadskostnader, har agenternas roll förändrats och i vissa fall försvunnit. Agenterna är 
överens om att deras roll kommer att förändras, men står fast vid att de har en fortsatt 
viktig roll att fylla. Från att traditionellt ha varit den naturliga länken mellan leverantörer 
och kunder, går utvecklingen mot att de kommer att fungera som en kompetenspartner 
till sina leverantörer och kunder. VD Bergstrand och marknadschef Andersson håller med 
om att agenter som uppfyller sin nya roll alltid har något att ge, men menar samtidigt att 
agenter som inte tillför något värde kommer att försvinna. 

Outsourcing 
Jämtlamell har valt att kontraktera ut delar av sin tillverkning på underleverantörer i 
Sverige, såsom en del nya produkter där ytbehandling och fingerskarvning krävs, istället 
för att själv behöva investera i nödvändiga maskiner och kompetenser. VD Bergstrand 
berättar om exempel på svenska företag som skeppar råvara till Sydostasien som en form 
av global outsourcing, för att därifrån sedan skeppa till kund. 

Vertikal strategisk allians  
Kund 5 berättar om hur agenter försvinner mer och mer, idag är det istället en 
direktkontakt mellan leverantör och kund. Agent A uppger att sågverk vid bulkaffärer 
hellre klarar av att samarbeta direkt med kund, jämfört med när det gäller mer förädlade 
varor. Enligt VD Bergstrand har Jämtlamell i vissa fall just gått ifrån det traditionella 
vertikala nätverket med agenter, till att sälja direkt till kund. I Jämtlamells fall sker detta 
genom att gå med i redan etablerade nätverk, exempelvis samarbetet med SCA för den 
engelska marknaden. Ett annat exempel är att Jämtlamell kan gå ensamma direkt på kund 
såsom i fallet med Kund 1 som har distributionsnätet och säljkraften att sälja många små 
poster11. 

4.2 Kärnkompetenser 
Avsnittet om kärnkompetenser bygger huvudsakligen på intervjuer med VD Bergstrand 
och marknadschef Andersson, men kompletteras även av agenters syn på deras egna 
kompetenser. Först redovisas resultaten med avseende på företagens långsiktiga 
konkurrensförmåga, sedan redovisas resultaten då det gäller erhållandet av 
kärnkompetenser och slutligen då det gäller skyddandet av kärnkompetenser. 

 
Figur 4.1. Hur Jämtlamell och dess agenter anser att kärnkompetenser påverkar företag som skall agera i 
nätverk. 

4.2.1 Långsiktig konkurrensförmåga 
VD Bergstrand och marknadschef Andersson uppger att Jämtlamell alltid tar hänsyn till 
företagets kärnkompetenser när de formulerar sina strategier. Marknadschef Andersson 

                                            
11 Fallet med Kund 1 behandlas konfidentiellt, därigenom sker ingen utförligare förklaring. 
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menar att försäljningsstrategin måste grundas i det företaget är bra på och har resurser till. 
VD Bergstrand ser på kärnkompetenserna som en grundstyrka med vars hjälp de väljer 
vilken väg företaget skall gå och anser att företag som inte förstår detta gör våld på sig 
själv. 

Jämtlamells konkurrensfördelar utgörs enligt VD Bergstrand av: 

 Kunder kan lita på att leveranser sker i rätt tid, vilket även får stöd av Agent A 
som uppger att detta är Jämtlamells största konkurrensfördel. 

 Jämtlamell har en ”grade-sortering”, vilket innebär att företaget tillämpar en 
sortering med hårdare krav än många konkurrenter. 

 Jämtlamell har en bra image, ett bra varumärke, vilket får stöd av Kund 6 som 
tycker att både namnet Jämtlamell och VD:s namn är välrenommerade i 
branschen. 

 Starka råvaruförbindelser, vilket är viktigt då råvarutillgången i branschen är 
begränsad. Exempelvis samarbetar Jämtlamell med SCA, som är en stor 
råvaruleverantör, men ser även till att sponsra lokala idrottsutövare och 
klubbar som ett sätt att hålla sig på god fot med de ”vanliga” lokala 
skogsägarna. 

Dessutom nämner VD Bergstrand att företaget präglas av en hög arbetstillfredsställelse 
och att de har en god helhetssyn över vad som händer globalt. Marknadschef Andersson 
pekar på att medelstora sågverk skall leva på sin dynamik och flexibilitet, eftersom en 
möjlighet att få bättre betalt än de stora sågverken som är mer strömlinjeformade finns. 
Han nämner att det är viktigt för företags utveckling att personalen hela tiden skaffar sig 
kompetenser. Marknadschef Andersson säger: 

”Kärnkompetenser ska man skaffa sig så många som möjligt, de ger oss 
konkurrensfördelar. Vi är hungriga och tar in information, vilket kommer 
att skapa oss fler konkurrensfördelar.” 

VD Bergstrand och marknadschef Andersson är överens om att alla företag kontinuerligt 
måste arbeta för att bli bättre. Marknadschef Andersson anser att dagen någon säger att 
han är nöjd, den dagen börjar han att förlora. En konkurrensfördel som marknadschef 
Andersson återkommande nämner är personalen, han nämner ord såsom engagemang 
och hunger samt viljan att ta in kunskap. Han tycker att personalen på Jämtlamell är 
jätteduktiga på relationer, bra på nätverksskapande och hela tiden arbetar för att bli 
bättre. I nätverk kan aktörer utväxla information, vilket är ett sätt att bolla idéer och även 
kunna jämföra sig med sina konkurrenter. 

4.2.2 Erhållande av kärnkompetenser 
VD Bergstrand uppger att han jobbar med ständig omvärldsbevakning och på så sätt får 
en övergripande bild av branschen. Han måste sedan vidarebefordra denna information 
nedåt i Jämtlamells organisation (marknadssidan) där de har en lättsam atmosfär med högt 
i tak. Det finns även möjligheter för Jämtlamell att utbilda sin personal genom att 
arrangera föreläsningar om speciella marknader eller att de läser in sig på trender inom 
träindustrin, till sist är det ändå upp till individen vad hon tar åt sig. VD Bergstrand 
menar: 

”Det är bara fantasin som begränsar en.” 

Då det gäller traditionella vertikala nätverk har agenter tidigare försökt hålla saker 
hemliga, detta är nuförtiden inget problem för aktörerna i branschen och idag bör 
agenter enligt marknadschef Andersson driva utvecklingen av person, företag, produkt 
och relation framåt. Leverantörer i sin tur skall utbilda och informera sina agenter, på 
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samma sätt som agenterna måste informera leverantörerna. I takt med att leverantörer allt 
oftare väljer att gå direkt på kund, nämner VD Bergstrand möjligheten att få snabbare 
input på marknadstrender då de samarbetar med kunder som ligger nära slutförbrukare. 
Samtidigt påpekas att en duktig agent alltid har en roll att fylla, Jämtlamell tittar på vad 
personen ifråga kan tillföra i kompetensväg och hur det traditionella vertikala nätverket 
kan medföra ett mervärde för alla inblandade parter. Resonemanget att agenter måste 
tillföra ett mervärde stöds även av agenterna själva och de är idag beroende att genom 
samarbete och utbildningar hela tiden bedriva kompetensutveckling. 

Antalet aktörer i ett horisontellt nätverk är ofta fler än två och marknadschef Andersson 
menar att de därigenom kan ta del av andras idéer oftare än de ”behöver” ge bort egna 
idéer. Marknadschef Andersson säger: 

”Fördelarna med att agera i nätverk är många. Har vi bra nätverk så får 
vi chansen till all kompetens och kunskap, man tar och ger.” 

I de fall då Jämtlamell väljer att agera i nätverk, menar både VD Bergstrand och 
marknadschef Andersson att det finns uttalade målsättningar med samarbetet. 
Marknadschef Andersson talar om allt från budgeterade mål till ambitioner i volym, pris 
och lönsamhet. Det finns även relationsskapande samarbeten, där den gemensamma 
målsättningen kan vara att skapa en bra plattform att jobba utifrån. Enligt VD Bergstrand 
är relationsskapande samarbeten långsiktiga, såsom i fallet med SCA. Samarbetet innebär 
exempelvis att Jämtlamell kan nyttja SCA:s goda distributionssystem som ett led i sin 
satsning på den engelska marknaden. 

4.2.3 Skydda kärnkompetenser 
Både VD Bergstrand och marknadschef Andersson förklarar att svenska sågverk inte är 
Jämtlamells konkurrenter, utan att det istället är kanadensiska, finländska, tyska och 
österrikiska sågverk som är konkurrenter. De menar dessutom att det kan vara helt andra 
industrier som är deras konkurrenter, såsom betong- och plastindustri. Vid samarbeten 
måste alla parter vara lojala, öppna och ha förmågan att kunna lita på sina 
samarbetspartners samt vara överens om vad som är rätt och fel. Dessutom påpekar 
marknadschef Andersson att alla parter är beroende av varandra, speciellt för Jämtlamell 
och de samarbetspartners som är belägna i Jämtland, Sverige. 

Marknadschef Andersson uppger att Jämtlamell som organisation har lätt att lära och 
uppger att han inte är rädd för att konkurrenter skall erövra för mycket av Jämtlamells 
fördelar. Marknadschef Andersson säger: 

”Det är en sak att veta vad som utgör fördelar, men sen skall 
konkurrenter utföra det också vilket kan vara svårt.” 

VD Bergstrand menar att när de har gått in i samarbeten med rätt anslag, finns det ingen 
risk att konkurrenter skall ha lättare att lära sig av samarbetet än Jämtlamell. Om någon 
går snabbare fram är det bara att gratulera, eftersom Jämtlamell bevisligen inte är förtjänt 
av samma framgång. 

Det händer att Jämtlamell väljer att inte jobba med en besvärlig kund som kanske 
försöker lura dem, eftersom det inte finns någon långsiktighet i en sådan relation. 
Marknadschef Andersson uppger även att Jämtlamell inte är intresserade av att axla en 
lärarroll, utan att informationen skall vara riktad åt två håll. I regel utkristalliseras det efter 
ett tag då någon i samarbetet inte bidrar med någonting utan bara är intresserad av att lära 
sig själv. VD Bergstrand säger: 

”Det finns alltid en risk att aktörer på marknaden kan försöka vara 
bondsluga, men det är en relativt ovanlig företeelse.” 
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Enligt VD Bergstrand och marknadschef Andersson används ibland outsourcing som ett 
sätt att undvika finansiella investeringar. Detta sker i riskreducerande syfte för nya 
produkter som har en osäker marknad. De har dock i åtanke att det kan visa sig vara 
lämpligt att integrera denna produktion framöver, marknadschef Andersson nämner att 
ett av målen med outsourcing är att kunna lära sig själv. En sak som VD Bergstrand 
påpekar är att det finns en viss risk att Jämtlamell får en beroendeställning gentemot 
företaget som tar över produktionen, men att det företaget i sin tur är beroende av 
Jämtlamell som kund. Dessutom trycker VD Bergstrand på att om outsourcingen skulle 
fungera bra kanske Jämtlamell inte behöver investera på hemmaplan överhuvudtaget. 

I avsnittet ovan har resultatet för kärnkompetenser redovisats. För att utveckla 
Jämtlamells, agenters och kunders synsätt på vilka aspekter som företag bör ta hänsyn till 
då de skall agera i nätverk, redovisas i nästa avsnitt resultatet som handlar om 
ordervinnare och kvalificerare. 

4.3 Ordervinnare och kvalificerare 
I detta avsnitt redovisas resultatet från alla intervjuer med avseende på ordervinnare och 
kvalificerare. En uppdelning sker mellan Jämtlamells, agenters och kunders resultat, för 
att kunna särskilja hur Jämtlamell ser på sina produkter gentemot hur agenter och kunder 
ser på dem. Först ges en generell bild över branschen och hur väl Jämtlamell känner sina 
kunder. Därefter redovisas Jämtlamells, agenters och kunders synsätt på vilka 
produktkriterier som är viktiga att ta hänsyn till inom deras bransch. 

 
Figur 4.2. Hur Jämtlamell, agenter och kunder anser att träindustrins ordervinnare och kvalificerare 
påverkar företag som skall agera i nätverk. 

Alla intervjupersoner påpekar att träindustrin är en speciell bransch; ledtider är långa och 
trä är ett material som kan variera kraftigt i kvalitet. Marknadschef Andersson nämner att 
det är en bransch fylld av estimeringar, detta påtalar även Kund 1 vars företag ställer höga 
krav på sina leverantörer att vara duktiga på just estimeringar. Trä är en komplicerad vara 
och problem såsom kvalitets-, leverans- och prisfrågor uppstår ofta, därför använder 
branschen till stor del vertikala nätverk som ett sätt att minska missförstånd. Kunden 
tillhandahåller förutom den personliga kontakten normalt sett även en kravspecifikation, 
utifrån vilken diskussioner förs. 

Vid Jämtlamell har personalen enligt VD Bergstrand och marknadschef Andersson en bra 
kunskap om vilka kriterier kunderna ställer på produkten. Marknadschef Andersson och 
Agent C uppger att kunden inte alltid vet vad han behöver och att Jämtlamell och 
agenter skall ha kompetensen att kunna föreslå lämpliga lösningar. Marknadschef 
Andersson menar: 

”Man får inget nobelpris av att förstå vad kunden uttalar, det svåraste är 
att rekommendera honom precis det han behöver.” 
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Jämtlamell jobbar för att komma närmare kunden som ett sätt att få del av den okända 
dialogen mellan agenter och kunder. Marknadschef Andersson menar att agenten kan 
utgöra en filtrerande funktion mellan leverantör och kund. VD Bergstrand uppger att 
han genom sina personliga möten med kunder ibland kan veta mer om agentens 
marknad än agenten själv, vilket troligen beror på att kunden inte känner något 
konkurrensförhållande gentemot sin leverantör. Dock uppger VD Bergstrand och 
marknadschef Andersson att Jämtlamells säljnätverk med agenter i stort fungerar bra och 
att det finns en öppenhet åt båda håll. 

4.3.1 Träindustrins ordervinnare och kvalificerare 
Uppdelningen i detta avsnitt sker enligt två olika sätt. För det första delas resultatet in i 
tre olika kategorier; kvalificerare, orderförlorare och ordervinnare. Därefter delas svaren i 
respektive kategori in i ett företags-, agent- och kundperspektiv. 

Kvalificerare 
Jämtlamell 
Enligt både VD Bergstrand och marknadschef Andersson måste Jämtlamell uppfylla vissa 
kriterier för att utgöra en potentiell leverantör på marknaden. De nämner kriterier såsom 
vikten av att leverera varor i rätt tid samt att ha kapacitet och kunskap för att klara 
produktens basegenskaper. VD Bergstrand uppger även att en stabil grundkvalitet, 
lyhördhet och flexibilitet krävs. Marknadschef Andersson påpekar att kunden många 
gånger kan titta på vilket råvaruområde sågverken ligger i; Norrland uppges ha en bra 
kvalitet på både fura och gran. Dessutom måste företagen leverera produkter till ett 
marknadsmässigt pris. Marknadschef Andersson säger: 

”Om vi inte uppfyller alla kriterier så finns vi faktiskt inte där, men är 
man väldigt nära så är man i alla fall potentiell.” 

Agenter 
Agent A och Agent B pekar på hur viktigt det är att leverantörer har en bra 
leveranssäkerhet och att de måste hålla den kvalitet som har utlovats. Priset skall vara 
konkurrensriktigt, men är enligt dem inte särskilt prioriterat. Agent A uppger att en 
leverantör måste ha en flexibilitet att kunna ta fram varor och lägga om snabbt, det vill 
säga att leverantörer måste ha förmågan att snabbt kunna producera vad kunden önskar. 
Agent B påpekar vikten av att en leverantör måste hantera reklamationer korrekt. För att 
vara en potentiell leverantör menar Agent C att företagen måste marknadsföra sig genom 
en klar kanal, vilket innebär att kunden måste få korrekt information, priser, offerter och 
budskap från ett enda håll för att undvika konflikt. 

Kunder 
Alla kunder är överens om att leverantörer måste ha förmågan att leverera den avtalade 
kvaliteten och att leveranssäkerheten skall vara god. Kund 3 nämner dock att han är 
ganska tolerant när det gäller leveransers punktlighet och det viktiga är att leverantören 
hör av sig och meddelar att problem har uppstått. Kund 3 menar: 

”Trädet har växt i skogen under hundra år, då har vi tid att vänta två-
tre dagar extra för att få till en bra produkt.” 

Kund 2 trycker mest på att han vill att leverantören skall uppfylla vad som är avtalat, 
speciellt när det gäller kvaliteten. Kund 4 och Kund 6 nämner att priset måste vara 
anpassat efter marknaden. Kund 6 menar att det är viktigt att ha ett bra namn på 
marknaden, eftersom kunden helst köper något som han känner till. Kund 1 ställer kravet 
att leverantören skall vara duktig på att estimera vad de kommer att producera och när, 
eftersom ledtiderna i branschen är långa. 
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Orderförlorare 
Jämtlamell 
För att Jämtlamell inte skall förlora sina befintliga kunder, är VD Bergstrand och 
marknadschef Andersson återigen inne på att de måste leverera i rätt tid och leverera den 
avtalade kvaliteten på produkten. VD Bergstrand nämner att kunder på vissa marknader 
är noga med att få ensamrätt på varumärket Jämtlamell, då måste Jämtlamell vara 
uppmärksam på att inte leverera till dennes konkurrenter. Marknadschef Andersson säger: 

”Vi är aldrig bättre än senaste leveransen, man bedöms alltid efter den.” 

Agenter 
Agent B menar att en leverantör måste vara engagerad och dyka upp hos kunden både i 
goda såväl som i dåliga tider. Dessutom måste leverantörer hålla leveranser och uppfylla 
kvaliteten, annars finns det konkurrenter som gladeligen ställer upp. Enligt Agent C 
måste leverantören vara seriös och använda sig av en klar kanal. Utan en tydlig dialog 
försvinner kunderna direkt, exempelvis måste leverantörer meddela vad som lastas och 
när det lastas, ju tidigare desto bättre. Agent A uppger att upprepade reklamationer på 
grund av exempelvis skadat virke är förödande. 

Kunder 
Kund 1 för samma resonemang för orderförlorare som för kvalificerare: 

”Leveranstidsproblematiken är alldeles för vanlig i branschen, det är 
väldigt vanligt att leverantörer inte levererar i utlovad tid.” 

Kund 6 menar att det viktigaste är en homogen kvalitet och att leveranssäkerheten är 
hög. Enligt Kund 4 är det viktigaste att kvaliteten och priserna hålls på godtagbara nivåer, 
men han nämner också att om priset är det enda som avviker är det inte lika allvarligt. 
Kund 2 nämner återigen hur viktigt det är att han får den kvalitet som är avtalad och att 
det måste finnas ett förtroende i samarbetet med leverantören. Det skall enligt Kund 3 
finnas en öppen dialog och en ömsesidig förståelse, leverantörer får absolut inte försöka 
luras genom att försöka sälja fel varor. 

Ordervinnare 
Jämtlamell 
Både VD Bergstrand och marknadschef Andersson uppger att om kunden finner 
grundkrav såsom kvalitet, tid och bemötande lika bra hos flera konkurrenter finns 
givetvis risken att det i en sådan situation är priset som fäller avgörandet. Marknadschef 
Andersson menar att priset är en styrande faktor inom träindustrin, men påpekar att 
Jämtlamell inte har som målsättning att konkurrera på priset. Fortfarande nämner både 
VD Bergstrand och marknadschef Andersson kriterier såsom leveranssäkerhet och 
behovet av att leverera avtalad kvalitet. Marknadschef Andersson pekar på värdet av att 
sätta produkten i fokus, det vill säga att Jämtlamell skall hjälpa kunden att bli lönsammare 
genom att erbjuda honom lämpligare produkter. Dessutom talar han om vikten av de 
mjuka parametrarna inom ett företag, exempelvis personlighet, förtroende, service, 
tillvägagångssätt och kompetens, vilka kan vara de avgörande kriterierna för om ett 
företag skall vinna en order eller ej. Marknadschef Andersson menar: 

”Genom rätt kompetenser vad gäller produkt, trä och teknik, kan man 
forma en personlig kontakt med ett förtroende. Vi kan på så sätt visa 
personlig service och kan tackla människan rätt med hjälp av vår 
personlighet.” 

Distribution har i vissa fall visat sig vara en ordervinnare, exempelvis i England där 
Jämtlamell tillsammans med SCA har en kapacitet att leverera produkter på ett par 
timmar eller i fallet med Kund 1 där distributionsnätet och säljkraften att sälja många men 
små poster finns. Enligt marknadschef Andersson är det i vissa lägen bra att ha en 
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flexibilitet att kunna öka och följa volymen för vissa kunders orderingång. Det finns 
exempel på affärer där Jämtlamell lovat kunden just detta. Ytterligare en sak som kan 
utgöra en fördel är att ha ett brett sortiment. Detta måste dock avvägas mot kostnaden 
för lagerhållning och till den likvida situationen. Till sist nämner marknadschef 
Andersson även vikten av att ha ett starkt varumärke. VD Bergstrand påtalar att det finns 
en ordervinnare i form av att kunna leverera rätt produkter året om, vilket ofta kan vara 
svårt beroende på säsongsvariationer som gör att sågverken enbart kan estimera vilken 
råvara de får in. Han nämner även att traditionen spelar en stor roll inom branschen, både 
med tanke på att det kan kännas bra att jobba ihop och att det är dyrt att tappa kunder 
eller leverantörer. Slutligen nämner VD Bergstrand vikten av en snabb leveranstid vid 
spotaffärer samt att reklamationer måste skötas på ett skickligt sätt: 

”Reklamation kan ofta vara vägen till den bästa affären, om man 
hanterar den snabbt.” 

Agenter 
Återigen betonar Agent C det vertikala nätverkets betydelse vid försäljning. Han menar 
att det är fyra kriterier som avgör om leverantörer vinner ordrar; förtroendet agenten har 
för sågverket, förtroendet kunden har för agenten, att sågverken levererar den avtalade 
kvaliteten och slutligen priset. Ibland händer det dessutom att vissa kunder vill ha 
ensamrätt på en vara. Enligt Agent A vinner ett företag en order genom en kombination 
av ordervinnare och kvalificerare, det viktigaste är dock att de uppfyller den avtalade 
kvaliteten för att sedan leverera i tid och minst viktigt är prisfrågan. Leverantörer måste 
dessutom kunna ge ett trovärdigt intryck när de möter kunder. Agent A påpekar slutligen 
att det är bra att vara en existerande leverantör till kunden, eftersom det är enkelt att 
förnya kontrakt jämfört med att skapa nya. Enligt Agent B måste leverantörer komma i 
position och ha bra referenser för att vinna ordrar. Det är viktigt för en leverantör att 
kunna hänvisa till sina befintliga kunder att företaget är en tillförlitlig leverantör, rykten 
inom branschen sprids enligt Agent B snabbt. Återigen nämner han att uppfylld kvalitet 
och leveranssäkerhet är de absolut viktigaste kriterierna, tillsammans med att priset måste 
ligga inom rimliga nivåer. Agent B säger: 

”Leverantörer skall kunna hänvisa till sina befintliga kunder att man är 
tillförlitlig, så nya kunder får en möjlighet att kolla upp dem. Det är en 
liten bransch och de flesta vet vad som händer, om man inte levererar 
sprids det ganska fort.” 

Kunder 
Det viktigaste leverantören måste se till att uppfylla är enligt kunderna den avtalade 
kvaliteten, förutom Kund 5 som ser på lönsamhet som det viktigaste. Kund 5 använder 
kalkyler för varje leverans och kan på så sätt se hur lönsamheten på ett lass från respektive 
leverantör är. Kund 3 och Kund 6 vill att den avtalade kvaliteten inte bara skall hållas 
utan att den gärna skall vara av spetskvalitet. Enligt Kund 1, Kund 2 och Kund 6 är ett 
annat ordervinnande kriterium leveranssäkerheten, de uppger att leverantören är borta 
om detta inte uppfylls. Kund 2 menar: 

”Uppfylld kvalitet och leveranssäkerhet är de klart viktigaste kriterierna. 
Priset är ett kriterium som kommer därefter.” 

Till skillnad mot exempelvis Kund 2 ser däremot Kund 1 och Kund 4 priset som mer 
betydelsefullt när de väljer en viss leverantör. Kund 1, Kund 2 och Kund 5 påpekar att 
det kan utgöra en fördel att redan vara en existerande leverantör då företag skall kämpa 
om att vinna en order. Enligt Kund 3 och Kund 4 spelar lojalitet och långsiktighet en viss 
roll när det gäller ordervinnare. Även Kund 1 är inne på detta resonemang då han 
nämner personkemi och ömsesidigt förtroende. Det måste finnas full tillit mellan 
parterna. Kund 6 påpekar genomgående i intervjun att leverantörer måste kunna vara 
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lyhörda mot kunden och nämner flexibilitet som en viktig ordervinnare. Det gäller att 
snabbt kunna anpassa sig efter kundens behov. Slutligen nämner Kund 1 att 
reklamationshantering är viktigt. Snabba och sakliga reklamationer kan ge hög goodwill 
medan företag kan förlora desto mer genom att missköta dem. 

I detta avsnitt har intervjupersonernas svar med avseende på ordervinnare och 
kvalificerare redovisats. För att ge en mer komplett bild över vilka aspekter som påverkar 
företag vid agerande i nätverk, redovisas i nästa avsnitt resultatet av intervjuerna med 
avseende på transaktionskostnader. 

4.4 Transaktionskostnader 
Detta sista avsnitt i den empiriska undersökningen innehåller resultatet från de intervjuer 
som har med transaktionskostnader att göra. Avsnittet bygger huvudsakligen på intervjuer 
med VD Bergstrand och marknadschef Andersson, men kompletteras även av agenters 
och kunders synsätt. Inledningsvis redovisas olika former av samarbeten och vilka 
kostnader dessa medför. Sedan presenteras resultatet med avseende på hur människans 
natur påverkar transaktionskostnaderna och slutligen hur företagens omgivning påverkar 
storleken på transaktionskostnaderna.  

 
Figur 4.3. Hur Jämtlamell, agenter och kunder anser att människa och omgivning inverkar på 
transaktionskostnadernas storlek som påverkar företag som skall agera i nätverk. 

Grundsynen VD Bergstrand och marknadschef Andersson har, är att Jämtlamell skall 
agera i nätverk till stor utsträckning. VD Bergstrand säger: 

”Alla företag har försökt att uppfinna hjulet och upptäckt att det är dyrt 
att utveckla, vilket har stimulerat företag att i allt högre grad agera i 
nätverk.” 

VD Bergstrand och marknadschef Andersson uppger att det är viktigt att samarbeta när 
det gäller företagets långsiktiga strategier, exempelvis vid samarbetet med SCA när det 
gäller den sydostasiatiska satsningen. Marknadschef Andersson uppger att Sydostasien är 
en satsning de gör som ett sätt att få tillräckligt många alternativ för att få ut Jämtlamells 
varor. VD Bergstrand tycker att transaktionskostnader är relativt blyga när de ställs i 
relation till de strategiska vinster som företaget kan nå med hjälp av samarbeten, samt att 
det idag finns en tydlig trend som talar för samarbeten i branschen. 

Idag arbetar Jämtlamell till stor del i traditionella vertikala nätverk, men de flesta av 
intervjupersonerna är överens om att trenden i branschen talar för att leverantörer i allt 
större omfattning väljer att gå direkt på kund utan att använda mellanhänder. VD 
Bergstrand påpekar Jämtlamells möjligheter att agera horisontellt som ett sätt att 
tillsammans kunna uppbringa tillräckliga resurser för att gå direkt på kund. 
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Jämtlamell måste försöka minska sina kostnadsmassor och skära kostnader i mellanleden. 
VD Bergstrand menar: 

”Agentens kommissionskostnad utgör tre procent av ordervärdet. Det bör 
kanske vara en högre provision i början och vid återkommande volymer 
kanske det istället skall vara en lägre provision.” 

Agentens merkostnader måste i sin tur ställas i relation till det mervärde varje specifik 
agent kan tillföra. Marknadschef Andersson anser att kommissionskostnader ofta kan vara 
för höga kontra de organisationskostnader som skulle krävas för att integrera agentens 
funktion, speciellt tydligt har det varit när det gäller närmarknaden. Detta påstående stöds 
till viss del även av Agent A, Agent B och Agent C: 

”Betydelsen av agenter minskar på sätt och vis eftersom kontaktnätet blir 
lättare och lättare.” 

”På hemmamarknader försvinner agenten till större grad, eftersom 
förhållandet mellan leverantör och kund blir närmre.” 

”Agenterna kommer att utgöra en mer extern del av företagens allt mer 
fasta organisation.” 

Enligt marknadschef Andersson använder sig personalen på marknadssidan uteslutande av 
samarbeten eller vertikal integration medan rena marknadstransaktioner ej förekommer, 
då trä ses som en komplex vara. Både VD Bergstrand och marknadschef Andersson 
uppger att Jämtlamell i vissa fall använder sig av outsourcing, även detta ses som ett 
samarbete eftersom de knyter det tillverkande företaget tätt intill sig. VD Bergstrand ser 
outsourcing som en möjlighet att minimera risken för Jämtlamell, då de inte behöver 
investera själv så länge som samarbetet fungerar tillfredsställande för båda parter. 

Marknadschef Andersson ser transaktionskostnaderna som störst vid kontakt med en ny 
kund. Nya kunder kostar då det gäller exempelvis tid, resekostnader, utbildning och 
information av egen personal, provleveranser och reklamationer. Dessutom nämner han 
att kostnaderna blir ännu större om Jämtlamell agerar horisontellt eftersom ännu en part 
då är inblandad, vilket givetvis tar mer tid och resurser i anspråk. Enligt VD Bergstrand 
kan företag genom att agera i nätverk minska sina transaktionskostnader, till exempel då 
Jämtlamell valde att tillsammans med SCA leverera till den engelska marknaden, vilket 
sänkte tidigare kommissionskostnader från fem ner till tre procent. VD Bergstrand 
påpekar dessutom att de vid satsningar får offentligt stöd, exempelvis vid samarbetsprojekt 
i TräInnova där finansieringen bland annat sker med hjälp av EU-stöd men att Jämtlamell 
även måste tillsätta egna medel. Dessutom nämner han att det finns exempel på att 
Jämtlamell i vissa affärer kan erbjuda teknisk support, som då blir en slags uppföljnings- 
kostnad av en affär. 

Inledningen av detta avsnitt har redovisat en generell syn på transaktionskostnader. 
Nedan fokuseras resultatet på hur människan är av naturen, vilket är en grundläggande 
orsak till varför transaktionskostnader uppstår och som påverkar storleken på 
transaktionskostnaderna. 

4.4.1 Människans natur 
Begränsad rationalitet  
Något VD Bergstrand ibland uppfattar som frustrerande, är att han själv ofta vet mer om 
agentens marknad än agenten själv. Detta anser han bero på att kunden inte känner något 
konkurrensförhållande gentemot honom själv och att han direkt av kunden kan få ta del 
av information som kunden inte ger agenten. Marknadschef Andersson är av tron att 
Jämtlamell måste diskutera med både agent och kund samtidigt, eftersom risken finns att 
agenten annars får en filtrerande funktion. 
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Opportunism 
Enligt VD Bergstrand är träindustrin en relativt ren bransch, dock händer det att 
mellanhänder överdriver och säger att konkurrenter säljer billigare produkter än vad de i 
verkligheten gör, vilket leder till att mellanhänderna kan prata sönder marknaden. Det är 
en oskriven lag att företag skall agera juste och dessutom är förhållandevis mycket i 
branschen öppet. Marknadschef Andersson anser också att det är helt förbjudet att 
försöka nå fördelar på någon annans bekostnad. Till skillnad från VD Bergstrand uppger 
marknadschef Andersson att det nog finns en hel del exempel på aktörer som agerar 
ojuste, men att Jämtlamell genom rätt agerande lockar till sig ärliga aktörer: 

”Sanningen kommer alltid ikapp en.” 

Många agenter och kunder nämner långsiktighet som en grundförutsättning för att lyckas 
i samarbeten, vilket även VD Bergstrand och marknadschef Andersson talar om. 
Visserligen finns det undantag då det i vissa fall finns tidsbegränsade projekt. Kund 5 
anser att då samarbeten kräver en viss del av öppenhet finns alltid en risk att 
informationen kan hamna i fel händer, vilket han visserligen ännu inte stött på. 

I detta avsnitt har resultat som handlar om människans natur redovisats. Nästa avsnitt som 
är det sista i den empiriska undersökningen, syftar till att redovisa resultatet som 
Jämtlamell, agenter och kunder har då det gäller företagens omgivning. 

4.4.2 Omgivningens beskaffenhet 
Transaktionsspecifika investeringar  
Både VD Bergstrand och marknadschef Andersson uppger att det i vissa fall finns 
stödpengar att få, dessa går ej att använda till annat än det bestämda syftet. Marknadschef 
Andersson nämner ett exempel som kallas för ”Växtkraft”, där syftet var att öka 
kompetens och konkurrensförmåga. 

Enligt Kund 4 finns det en alltid en risk med att agera i nätverk, speciellt om det gäller på 
lång sikt. Han menar att företag kan få en beroendeställning av varandra eftersom företag 
inte vill svika någon som de arbetar tätt ihop med. Risken finns att företag låser fast sig 
vid något som inte utvecklas lika bra som de till en början hade hoppats på. 

Osäkerhet 
Enligt marknadschef Andersson medför en osäker omgivning, där marknaden vacklar och 
mycket är svårförutsägbart, att Jämtlamell söker än mer samarbeten. Genom att det mesta 
inom träindustrin i regel måste estimeras och att marknaden därigenom upplevs som 
osäker, har det långsiktigt resulterat i en positiv inställning till att agera i nätverk. VD 
Bergstrand anser inte att osäkerheten i omgivningen påverkar deras vilja att agera i 
nätverk, utan istället vilken typ av nätverk de väljer att samarbeta i. Hela tiden förs 
resonemang om hur branschens förändringar kan komma att förändra verksamhetens 
inriktning och vilka nätverk som då skulle vara aktuella. VD Bergstrand menar: 

”Man måste köra full gas när man ändå håller på, sen svänga 
verksamheten då det behövs. Vi måste hela tiden jobba på med tron att 
vi skall fortleva.” 

Enligt VD Bergstrand har Jämtlamell vid ett flertal tillfällen valt att använda sig av 
outsourcing, då de inte är beredda att satsa egna resurser på något som har en osäker 
framtid. Detta är ett konkret exempel på att Jämtlamell kan välja att samarbeta vid stor 
osäkerhet. Dessutom nämner VD Bergstrand att de samarbetar med flera 
råvaruleverantörer, för att någorlunda kunna säkra sin råvarutillgång. 
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Frekvensen av transaktioner  
Marknadschef Andersson anser att Jämtlamell alltid har en vilja att agera i nätverk, vare 
sig frekvensen av transaktioner är hög eller låg. Dock kan han ibland tänka sig att 
införliva agenternas funktion in i företaget, eftersom transaktionerna med agenterna är 
tidskrävande och dessutom sker ofta. Marknadschef Andersson menar: 

”Då vårt engagemang och vår vilja är jättestor, så kan tiden man måste 
avsätta i nätverk vara en viktig faktor att tänka på.” 
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5 ANALYS 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i den tidigare uppställda 
teoretiska referensramen. Analysen följer den tidigare ordningen, med kärnkompetenser först, därefter 
presenteras ordervinnare och kvalificerare och slutligen transaktionskostnader. Analysen mynnar ut i 
en framväxande konceptuell modell. 

5.1 Kärnkompetenser 
I detta avsnitt analyseras det empiriska resultatet som berör kärnkompetenser. Det 
empiriska resultatet jämförs med den teoretiska referensramen. Först analyseras resultatet 
med avseende på företagens långsiktiga konkurrensförmåga och därefter med avseende på 
erhållandet av kärnkompetenser. Slutligen analyseras skeendet kring själva erhållandet av 
kärnkompetenser och hur företagen kan skydda dem. 

 
Figur 5.1. Hur Jämtlamells och dess agenters synsätt på kärnkompetenser stämmer överens med den 
teoretiska referensramen, med avseende på vilka aspekter som företag bör beakta vid beslut om agerande i 
nätverk. 

5.1.1 Långsiktig konkurrensförmåga 
Marknadschef Andersson påstår att försäljningsstrategin måste grundas i det ett företag är 
bra på och har resurser till. VD Bergstrand menar att kärnkompetenser utgör en 
grundstyrka med vars hjälp Jämtlamell väljer vilken väg de skall gå. Båda uppger att 
Jämtlamell alltid tar hänsyn till befintliga kärnkompetenser när nya strategier arbetas fram, 
eftersom det är kärnkompetenserna som utgör källan till Jämtlamells långsiktiga 
konkurrensförmåga. Synsättet vid Jämtlamell på företagets långsiktiga konkurrensförmåga 
är helt i överensstämmelse med Bengtsson och Skärvads (2001) samt Hamel och 
Prahalads (1995) uppfattning att det är kärnkompetenserna som utgör källan till 
företagens långsiktiga konkurrensförmåga och konkurrensfördelar, se figur 5.2. 

 
Figur 5.2. Sambandet mellan företagets kärnkompetenser, långsiktiga konkurrensförmåga och 
konkurrensfördelar. 

Jämtlamells synsätt på sambandet mellan resurser, kärnkompetenser och strategier är 
dessutom helt i överensstämmelse med Grant (1991). Enligt Grant (1991) bör företag 
utgå från sina befintliga resurser och förmågor vid sitt strategiarbete, speciellt viktigt är 
det att identifiera och ta hänsyn till företagets unika resurser. Genom att agera i nätverk 
får företag i allmänhet tillgång till resurser utöver sina egna. 
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VD Bergstrand nämner personalens höga arbetstillfredsställelse som en långsiktig 
konkurrensförmåga och att de har en god helhetssyn över branschen. Enligt 
marknadschef Andersson skall medelstora sågverk nyttja sin dynamik och flexibilitet 
eftersom det ger möjligheten att ta bättre betalt jämfört med stora och mindre flexibla 
konkurrenter. En konkurrensfördel som marknadschef Andersson återkommande nämner 
är Jämtlamells personal. Han pekar på egenskaper som engagemang och framåtanda samt 
viljan att ta in kunskap. Dessutom tycker marknadschef Andersson att personalen på 
Jämtlamell är jätteduktiga på att skapa och utveckla affärsrelationer, bra på 
nätverksskapande och att de hela tiden arbetar för att bli bättre och effektivare. En av 
Jämtlamells kärnkompetenser är personalen, som med hjälp av sitt kunnande och 
engagemang utgör en långsiktig konkurrensförmåga för företaget. Inom ett nätverk kan 
företagen; utbyta information och erfarenheter, bolla idéer och ges möjligheten att kunna 
jämföra sig med sina konkurrenter, så kallad benchmarking12. Synsättet vid Jämtlamell då 
det gäller att medelstora företag skall leva på sin flexibilitet överensstämmer delvis med 
Bengtsson och Skärvads (2001) resonemang, att företag som väljer att agera i nätverk kan 
arbeta mer flexibelt än företag som väljer att agera självständigt. Både när det gäller 
förmågan att snabbt kunna utveckla nya produkter samt när det gäller att ta tillvara på 
möjligheter och undvika hot på en förändringsbenägen marknad. Dessutom är 
Jämtlamells synsätt vad gäller informations- och erfarenhetsutbyte med andra företag i ett 
nätverk till stor del överensstämmande med Bengtsson och Skärvads (2001) synsätt, att 
företag på ett snabbare sätt kan förbättra sina kompetenser genom att agera i nätverk 
jämfört med individuella satsningar. 

VD Bergstrand och marknadschef Andersson är överens om att alla företag kontinuerligt 
måste arbeta för att bli bättre. Marknadschef Andersson anser att dagen någon säger att 
han är nöjd, den dagen börjar han att förlora. Enligt Javidan (1998) måste företag anpassa 
sig efter sin dynamiska omgivning, annars kommer konkurrenter att ta marknadsandelar 
av det egna företaget. Javidans (1998) samt Hamel och Prahalads (1995) synsätt på 
nödvändigheten av ett proaktivt företagande är helt i överensstämmande med Jämtlamells 
uppfattning inom området. 

5.1.2 Erhållande av kärnkompetenser 
Både VD Bergstrand och marknadschef Andersson menar att det finns uttalade 
målsättningar med samtliga samarbeten. Det rör sig om allt från kortsiktiga budgeterade 
mål till ambitioner i volym, pris och lönsamhet eller att det finns en gemensam långsiktig 
målsättning att skapa en bra plattform att jobba utifrån. Marknadschef Andersson påpekar 
att antalet aktörer i ett horisontellt nätverk ofta är fler än två och att företag därigenom 
tar del av andras idéer oftare än de ”behöver” ge bort idéer. Hamel och Heene (1994) 
menar att företag måste ha en uttalad målsättning med att lära sig av alla samarbeten, 
annars utvecklas inte företagets kärnkompetenser. Jämtlamells uppfattning stämmer delvis 
överens med Hamel och Heenes (1994) synsätt. Jämtlamell har alltid en vilja att lära sig 
av sina samarbeten, däremot är inte deras målsättning att lära sig alltid uttalad, vilket 
Hamel och Heene (1994) anser att den bör vara. Enligt Mintzberg och McHugh (1985) 
är strategier antingen planerade och/eller framväxande. Jämtlamells kortsiktiga mål talar 
för att företaget använder sig av framväxande strategier som en del i sin strategi. 
Dessutom använder sig Jämtlamell av planerade strategier då det exempelvis gäller deras 
långsiktiga målsättningar att skapa goda relationer för framtida bruk, vilket är ett led i 
företagets kontinuerliga vilja att erhålla så många kärnkompetenser som möjligt. 
Jämtlamells användande av strategier är därför helt i överensstämmelse med Mintzberg 
och McHughs (1985) synsätt på strategier. 

                                            
12 Benchmarking innebär att företag jämför sina produkter, tjänster och processer med vad som anses vara 
det bästa inom respektive område. Syftet är att förbättra det egna företagets prestationer (Hörte, 1999). 
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Enligt VD Bergstrand är det i samarbeten med agenter viktigt att titta på vad personen 
ifråga kan tillföra i kompetensväg och hur det traditionella vertikala nätverket kan 
medföra ett mervärde för alla inblandade parter. Enligt marknadschef Andersson skall 
agenter driva utvecklingen av människor, företag, produkter och relationer framåt. De 
måste hålla sina leverantörer informerade, på samma sätt som leverantörer måste utbilda 
och informera sina agenter. VD Bergstrand nämner möjligheten att få snabbare input på 
rådande marknadstrender då Jämtlamell samarbetar direkt med kund, utan att använda sig 
av mellanhänder. Det påpekas att en duktig agent alltid har en roll att fylla och 
resonemanget om att en duktig agent måste kunna tillföra ett mervärde stöds även av 
agenterna själva. Jämtlamell kan alltså välja mellan att vända sig direkt till kunden för att 
få snabbare input eller att istället använda agenten som mellanhand och extra kompetens. 
Synsättet vid företaget stämmer delvis överens med Hamel och Heenes (1994) 
uppfattning. Jämtlamell har viljan att lära sig av sina samarbeten, dock anser Hamel och 
Heene (1994) att lärandet skall vara en uttalad målsättning och inte enbart en vilja. 

5.1.3 Skydda kärnkompetenser 
VD Bergstrand och marknadschef Andersson har ett synsätt att svenska sågverk inte är 
Jämtlamells konkurrenter, utan att det istället är utländska sågverk eller helt andra 
industrier som är deras konkurrenter. Vid samarbeten måste alla parter vara lojala, öppna 
och ha förmågan att kunna lita på sina samarbetspartners samt vara överens om vad som 
är rätt och fel. Dessutom påpekar marknadschef Andersson att alla parter är beroende av 
varandra, speciellt för Jämtlamell och de samarbetspartners som är belägna i Jämtland. 
Han påpekar även att Jämtlamell som organisation har lätt för att lära. Milgrom och 
Roberts (1992) menar att den största faran i många nätverk är att konkurrenter lär sig för 
mycket om det egna företagets kompetenser. Hamel med flera (1989) menar att ett 
nätverk är till för att bygga upp konkurrensfördelar mot företag som finns utanför 
nätverkets ramar, samtidigt som aktörer måste se till att alltför känslig information inte 
faller i händerna på deras samarbetspartners. Personal på Jämtlamell har inställningen att 
deras samarbetspartners inte är konkurrenter och att Jämtlamell har lätt för att lära jämfört 
med sina kollegor. Inställningen hos Jämtlamell överensstämmer därför inte med 
litteraturen att företag måste skydda sina kompetenser. Dessutom menar marknadschef 
Andersson att risken att konkurrenter skall erövra för mycket av Jämtlamells fördelar är 
liten, eftersom det är svårt för konkurrenter att kopiera deras konkurrensfördelar. Harvey 
och Lusch (1997) menar att det är svårt för företagen att veta hur kärnkompetenser är 
uppbyggda, vilket medför att det är svårt att skydda respektive beståndsdelar. Jämtlamells 
synsätt överensstämmer därmed ej med Harvey och Luschs (1997) uppfattning att 
kärnkompetensers komplexitet utgör en fara, eftersom marknadschef Andersson istället 
anser att komplexiteten utgör ett skydd. 

Om än sällan, händer det ibland att aktörer på marknaden försöker nå fördelar på ett 
ojuste sätt. Vid Jämtlamell finns det inget intresse av att fortsätta relationer som saknar 
ömsesidigt förtroende. Marknadschef Andersson uppger att de inte är intresserade av att 
axla en lärarroll, informationsutbytet skall vara ömsesidigt. Enligt Lei och Slocum (1992) 
kan företag kostnadseffektivt lära sig nya förmågor och kärnkompetenser genom att agera 
i nätverk. Hamel och Heene (1994) nämner dessutom att samarbeten måste vara 
strukturerade på rätt sätt för att företagen skall kunna lära sig. I de fall kommunikationen 
i ett samarbete är enkelriktad, finns det ingen möjlighet för företag att lära sig nya 
förmågor eller kompetenser eftersom samarbetet är felstrukturerat och meningen med 
samarbetet försvinner. Jämtlamells synsätt stämmer helt överens med Lei och Slocums 
(1992) samt Hamel och Heenes (1994) synsätt att företag kan lära sig mycket genom att 
agera i rätt sorts nätverk. 

Jämtlamell använder ibland outsourcing för att undvika finansiella investeringar. 
Marknadschef Andersson påpekar att ett av målen med outsourcing är att kunna lära sig 
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själv. Det kan nämligen visa sig vara lämpligt att integrera denna produktion framöver. 
VD Bergstrand nämner att det finns en viss risk att företaget får en beroendeställning 
gentemot det producerande företaget, men att beroendet är ömsesidigt. Han uppger även 
att Jämtlamell inte behöver investera på hemmaplan överhuvudtaget om outsourcingen 
fungerar bra. Lei och Slocum (1992) anser att företag ofta använder nätverk enbart för att 
slippa investeringar och glömmer bort möjligheten att lära sig nya kompetenser. Hamel 
med flera (1989) menar att själva poängen med att agera i nätverk är att öka 
konkurrenskraften och inte bli beroende av andra företag. Då Jämtlamell har 
inställningen att de skall lära sig av sin outsourcing, är deras synsätt ej i överensstämmelse 
med Lei och Slocums (1992) uppfattning att outsourcing enbart används för att slippa 
investeringar. Däremot är Jämtlamells synsätt helt i överensstämmelse med Hamel med 
flera (1989) som menar att samarbeten skall leda till att öka konkurrenskraften. VD 
Bergstrand påpekar även att Jämtlamell inte är intresserade att investera själva ifall att 
outsourcingen fungerar bra, vilket ej överensstämmer med det synsätt Hamel med flera 
(1989) har då det gäller att företag inte skall vara beroende av andra. 

I detta första avsnitt har det empiriska materialet bestående av kärnkompetenser med 
utgångspunkt från den teoretiska referensramen analyserats. Nästa avsnitt syftar till att 
analysera det empiriska resultatet som rör ordervinnare och kvalificerare. 

5.2 Ordervinnare och kvalificerare 
I detta avsnitt analyseras resultaten med avseende på ordervinnare och kvalificerare. Först 
analyseras Jämtlamells och agenters uppfattning om hur väl de känner till vad 
träindustrins kunder ställer för kriterier. Därefter analyseras hur uppfattningen mellan 
Jämtlamell, agenter och kunder skiljer sig åt med avseende på vilka kriterier som är 
viktiga att ta hänsyn till inom branschen. Slutligen sker en jämförelse mellan synsättet 
som intervjupersonerna har gentemot det synsätt som presenteras i den teoretiska 
referensramen då det gäller ordervinnare och kvalificerare.  

 
Figur 5.3. Hur Jämtlamells, agenters och kunders synsätt på träindustrins ordervinnare och kvalificerare 
stämmer överens med den teoretiska referensramen, med avseende på vilka aspekter som företag bör beakta 
vid beslut om agerande i nätverk. 

Vid Jämtlamell uppges att kunskapen om vad kunden vill ha är god. Däremot menar 
både marknadschef Andersson och Agent C att kunder inte alltid själva vet vad som 
passar produktionen bäst och att mycket därför handlar om att kunna föreslå kunder 
fungerande lösningar. Personalen vid Jämtlamell arbetar kontinuerligt med sina kunder 
för att erhålla en god kunskap gällande de kriterier som kunderna ställer på produkterna. 
Uttalanden av både VD Bergstrand och marknadschef Andersson pekar på att Jämtlamell 
vid direktkontakt med kund, utan agenten som mellanhand, kan få ta del av information 
som annars skulle ha gått dem förlorad. Vid Jämtlamell sker ett kontinuerligt arbete med 
att undersöka vilka kriterier deras kunder ställer på produkterna. VD Bergstrand och 
marknadschef Andersson medger att deras kunskap är bra men inte fulländad. Jämtlamells 
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synsätt stämmer helt överens med Hörte och Ylinenpääs (1997) resonemang om att 
företag sällan har en korrekt uppfattning om vilka kriterier kunden ställer på deras 
produkter. Dessutom har företag större möjligheter till framgång om de på ett bättre sätt 
än sina konkurrenter känner till vad kunden önskar (Hörte och Ylinenpää, 1997). 

Nästa avsnitt avser att analysera skillnader mellan Jämtlamells, agenters och kunders 
synsätt på vilka produktkriterier som är viktiga inom branschen träindustri. 

5.2.1 Träindustrins ordervinnare och kvalificerare 
I detta avsnitt jämförs aktörernas synsätt på ställda kriterier, för att därefter jämföra det 
empiriska resultatet med det synsätt som presenteras i den teoretiska referensramen. Valet 
att ha med ett avsnitt som jämför aktörernas synsätt, vilket egentligen hör hemma i 
studiens empiri, är ett medvetet val. Då intervjupersonerna inte hade tillräcklig teoretisk 
kunskap med avseende på ordervinnare och kvalificerare för att kunna placera kriterierna 
i rätt kategorier, valdes att i detta avsnitt inledningsvis strukturera upp deras svar för att 
därefter kunna genomföra en analys på aktörernas synsätt. Avslutningsvis sammanfattas 
resultatet av analysen i tabell 5.1. 

Jämförelse av aktörernas synsätt på ställda kriterier  
Kvalificerare 
Både VD Bergstrand och marknadschef Andersson menar att ett företag måste kunna 
leverera produkter i rätt tid och till rätt kvalitet för att vara en potentiell leverantör på 
marknaden för trävaror. Detta synsätt har också Agent A och Agent B samt alla tillfrågade 
kunder, dock varierar kundernas toleransnivå beträffande leveranssäkerheten. Då det 
gäller prisets betydelse finns det ett överensstämmande synsätt mellan Jämtlamell, agenter 
och kunder. Priset påverkar i de flesta fall om en leverantör ses som potentiell eller ej, 
men bara i den mån att priset måste ligga på en marknadsmässig nivå. VD Bergstrand 
nämner att en leverantör måste vara lyhörd och ha den flexibilitet som krävs, vilket 
Agent A samtycker med. Kvalificerare skiljer sig åt mellan olika kunder och produkter, 
vilket ger ett mångfacetterat synsätt på vad som är viktiga kriterier för vissa kunder men 
inte för andra. Exempel på sådana kriterier är varumärke, reklamationshantering, 
förmågan att kunna estimera råvarutillgången och råvaruområde. Agent C har ett 
speciellt sätt att se på de kvalificerande kriterierna, nämligen att en leverantör måste 
marknadsföra sig genom en klar kanal för att undvika förvirring hos sina kunder. En klar 
kanal innebär att en leverantör skall använda sig av en agent och att informationen mellan 
leverantör, agent och kund skall vara korrekt. 

Orderförlorare 
Jämtlamell, agenter och kunder påpekar återigen vikten av att leverantörer måste uppfylla 
avtalad kvalitet. Enligt Jämtlamell, Agent B, Kund 1, Kund 2 och Kund 6 måste 
leverantörer hålla avtalade leveranstider. Agent C menar åter att leverantörer är tvungna 
att använda sig av en klar kanal. För att kunna behålla sina kunder måste leverantörer ge 
ett seriöst intryck. Agent B, Agent C, Kund 2 och Kund 3 anser att det skall finnas ett 
förtroende mellan kund och leverantör, korrekt information och engagemang är 
avgörande. Därutöver nämner VD Bergstrand att vissa kunder har krav gällande 
ensamrätt på varumärket Jämtlamell. Slutligen nämner Kund 4 att priserna måste hållas 
konkurrenskraftiga, men att priset enbart i kombination med dålig kvalitet är en 
orderförlorare. 

Ordervinnare  
Jämtlamell har en målsättning att inte konkurrera med priset, men både VD Bergstrand 
och marknadschef Andersson medger att priset är viktigt för branschen och kan vara det 
som slutligen fäller avgörandet om flera konkurrenter i övrigt är likvärdiga. Generellt sett 
är agenter och kunder till Jämtlamell överens om att priset har betydelse för om en order 
skall vinnas, dock är det ett kriterium som är lågt prioriterat. Undantaget är Kund 1, 
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Kund 4 och Kund 5 som anser att priset är betydelsefullt när de väljer leverantör. 
Fortfarande nämner Jämtlamell, agenter och kunder att leverantörer måste uppfylla 
avtalad kvalitet och leveranstid. Agent C menar att leverantörer vinner kunder genom att 
deras kanal mot kund fungerar bra. Dessutom påpekar Agent C att förtroendet agenten 
har för sågverket samt att förtroendet kunden har för agenten måste vara bra. I likhet 
med Agent C menar marknadschef Andersson, Agent A, Agent B, Kund 1, Kund 3 och 
Kund 4 att mjuka parametrar såsom förtroende och personkemi är något som utgör ett 
värdefullt kriterium då det gäller att vinna ordrar. VD Bergstrand, Agent A, Kund 1, 
Kund 2 och Kund 5 anser att en redan existerande leverantör har en klar fördel gentemot 
sina konkurrenter vid rivaliteten om att vinna ordrar. 

Andra ordervinnare kan enligt Jämtlamell utgöras av; en effektiv distribution, brett 
sortiment, starkt varumärke, möjligheten att kunna leverera rätt produkter året om och 
att det vid spotaffärer kan vara viktigt med en kort leveranstid. Enligt Agent C kan 
företag erbjuda vissa kunder ensamrätt på en produkt och därigenom vinna ordrar. Kund 
6 pekar på betydelsen att leverantörer måste vara lyhörda mot sina kunder och kunna 
erbjuda en flexibilitet som passar kundens behov. Kund 3 och Kund 6 ser positivt på 
företag som kan utlova en högre kvalitet än sina konkurrenter. Bra hanterade 
reklamationer är enligt Kund 1 något som innebär framtida fördelar genom en ökad 
goodwill. 

Jämförelse mellan branschens och den teoretiska 
referensramens synsätt  
Det är tydligt att aktörer inom branschen träindustri generellt inte åtskiljer kvalificerande, 
orderförlorande och ordervinnande kriterier. Aktörerna nämner ordervinnande kriterier 
som en blandning av kvalificerande och ”rena” ordervinnande kriterier. 

Hill (2000) menar att i de fall då priset inte är det avgörande kriteriet för utgången av en 
affär, kan priset istället ses som ett kvalificerande kriterium. Inom branschen varierar 
uppfattningen om priset är ett kvalificerande eller ordervinnande kriterium. Det skilda 
synsättet beror på att företagen verkar inom olika marknadssegment, dock 
överensstämmer aktörernas synsätt med Hills (2000). När det gäller aktörernas synsätt på 
leveranssäkerhet och uppfylld kvalitet, borde dessa kriterier i de flesta fall kunna fastställas 
som orderförlorande. Aktörernas synsätt på leveranssäkerheten är helt i överensstämmelse 
med Hills (2000) synsätt att leveranssäkerheten på dagens marknader utgör en kvalificerare 
eller till och med en orderförlorare. Däremot är aktörernas synsätt på uppfylld kvalitet ej 
överensstämmande med Hills (2000) uppfattning att kriteriet oftast är en kvalificerare och 
ibland en ordervinnare. VD Bergstrand påpekar att leveranstid kan vara ett ordervinnande 
kriterium på spotmarknaden, vilket helt är i överensstämmelse med Hills (2000) synsätt 
att företag kan vinna ordrar genom att erbjuda snabbare leveranser än sina konkurrenter. 
VD Bergstrand och Agent A menar att flexibilitet är en kvalificerare, medan Kund 6 
istället ser detta kriterium som en ordervinnare. Enligt Dangayach och Deshmukh (2001) 
samt Spring och Boaden (1997) kan flexibilitet ses som ett ordervinnande kriterium, vilket 
helt stämmer överens med Kund 6:s synsätt men ej med VD Bergstrands och Agent A:s 
åsikter. Marknadschef Andersson pekar på en möjlighet att vinna ordrar genom att ha ett 
brett sortiment, vilket varken bekräftas eller motsägs av Hills (2000) teorier. Då det gäller 
fördelen att kunna erbjuda sina kunder produkter i rätt tid och/eller snabbt levererade, 
pekar Jämtlamell på vikten av att ha en bra distribution. Jämtlamells synsätt att distributionen 
är en ordervinnare varken bekräftas eller motsägs av Hill (2000) som anser att en bra 
distribution kan utgöra en fördel. Att vara existerande leverantör är enligt VD Bergstrand, 
Agent A, Kund 1, Kund 2 och Kund 5 ett ordervinnande kriterium, vilket är helt i 
överensstämmelse med Hills (2000) uppfattning att existerande leverantörer ofta kan vinna 
ordrar med hjälp av detta kriterium. När det gäller aktörernas synsätt på varumärkets 
betydelse är det enligt Kund 6 ett kvalificerande kriterium medan Jämtlamell och Agent 
C anser att det är en ordervinnare. I den teoretiska referensramen menar Hill (2000) samt 
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Hörte och Ylinenpää (1997) att företag kan vinna ordrar med hjälp av sitt rykte, 
varumärke, vilket är helt i överensstämmelse med Jämtlamells och Agent C:s synsätt men 
ej med Kund 6:s uppfattning. 

Nedan i tabell 5.1, presenteras en sammanställning av Jämtlamells, agenternas och 
kundernas uppfattning om vad som utgör kvalificerande, orderförlorande och 
ordervinnande kriterier. Tabell 5.1 visar även huruvida intervjupersonernas synsätt 
stämmer överens med den teoretiska tolkningen. Att intervjupersonerna i vissa fall har en 
annorlunda syn gentemot litteraturen är inte oväntat, då synsättet på kriterierna varierar 
mellan olika aktörer och dessutom beror på vilka marknadssegment de inriktar sig på. 

 
JÄMTLAMELL AGENTER KUNDER                Tillfrågad 

Kriterium VD MC A B C 1 2 3 4 5 6 

Pris OW Q13 Q Q OW OW Q  Q OW Q 

Leveranssäkerhet QQ QQ Q QQ  QQ QQ Q Q Q QQ

Leveranstid OW14           

Uppfylld kvalitet QQ QQ QQ QQ OW Q QQ Q QQ OW QQ

Flexibilitet Q  Q        OW

Bredd av sortiment  OW          

Distribution15 OW OW          

Existerande 
leverantör OW  OW   OW OW   OW  

Varumärke QQ16 OW  OW17 OW      Q 

Support18 OW   Q  OW      

Hög utlovad 
kvalitet        OW   OW

Mjuka parametrar: 
förtroende, 
engagemang och 
personkemi. 

OW OW OW
QQ 

OW 

QQ 

OW
OW QQ 

QQ 

OW 
OW  OW

Tabell 5.1. Sammanställning av de kvalificerande (Q), orderförlorande (QQ) och ordervinnande (OW) 
kriterier studiens intervjupersoner har uppgett. Grön text innebär att den tillfrågades uppfattning stämmer 
överens med synsättet i den teoretiska referensramen, röd text innebär en motsägelse och blå text varken 
bekräftas eller motsägs av litteraturen. 

                                            
13 Företag måste hålla marknadsriktiga priser för att vara en potentiell leverantör. I de fall konkurrenter 
erbjuder en likvärdig produkt kan priset utgöra en ordervinnare. 
14 Leveranstid kan enligt VD Bergstrand uppfattas på två olika sätt: 1) Det är viktigt för företag i branschen 
att kunna leverera rätt produkter året om, vilket kan vara komplicerat eftersom råvarutillgången är 
varierande. 2) På spotmarknaden finns möjligheten att vinna ordrar genom att utlova korta leveranstider. 
15 Jämtlamell nämner exemplet med SCA:s distributionsnät på den engelska marknaden. Kapaciteten finns 
att leverera produkter snabbt, vilket har medfört att Jämtlamell vunnit ordrar på en viktig marknad. 
16 Kunder kan kräva ensamrätt på varumärke, om Jämtlamell inte uppfyller detta krav förlorar de kunden. 
17 Leverantörer måste kunna hänvisa till sina befintliga kunder att de är trovärdiga. 
18 Med support syftar VD Bergstrand, Agent B och Kund 1 på reklamationshanteringens vikt. 



 

- 46 - 

Ur tabell 5.1 går det att utläsa att pris, leveranssäkerhet, uppfylld kvalitet och mjuka 
parametrar är kriterier som de flesta aktörer nämner som viktiga. Tabellen är resultatet av 
aktörernas olika synsätt. Till stor del nämner aktörerna Hills (2000) uppräknade kriterier, 
men även två kriterier som Hill (2000) inte behandlar i sin referensram; hög utlovad 
kvalitet och de mjuka parametrarna. 

5.3 Transaktionskostnader 
Detta avsnitt analyserar det empiriska resultatet med avseende på transaktionskostnader. 
Först analyseras Jämtlamells generella synsätt då det gäller att agera i nätverk och vilka 
olika typer av transaktionskostnader som uppstår då de agerar i nätverk. Därefter 
analyseras hur människans natur påverkar transaktionskostnaderna. Slutligen analyseras 
resultatet med avseende på hur omgivningens beskaffenhet påverkar storleken på 
transaktionskostnaderna. 

 
Figur 5.4. Hur Jämtlamells, agenters och kunders synsätt på transaktionskostnader stämmer överens med 
den teoretiska referensramen, med avseende på vilka aspekter som företag bör beakta vid beslut om 
agerande i nätverk. 

Jämtlamell är ett företag där det har gjorts ett medvetet val att kontinuerligt agera i 
nätverk. Främst agerar företaget i nätverk då det gäller företagets långsiktiga strategier. 
Exempelvis nämner marknadschef Andersson att deras gemensamma satsning på den 
sydostasiatiska marknaden19 utgör ett sätt att bredda sina marknadsalternativ. VD 
Bergstrand menar att de strategiska vinster Jämtlamell når genom att agera i nätverk 
överstiger de transaktionskostnader som uppstår. Inom transaktionskostnadsteorin tas 
dock ingen hänsyn till de strategiska vinster som finns att vinna genom samarbeten. 
Fokus ligger istället på att hitta den bästa kombinationen av organisations-, produktions- 
och transaktionskostnader (Dussauge och Garrette, 1999; de Jong och Nooteboom, 
2000). Dussauge och Garrette (1999) förklarar emellertid att transaktionskostnadsteorin 
endast är en aspekt av vad företag bör beakta vid beslut om agerande i nätverk. Synsättet 
vid Jämtlamell stämmer delvis överens med uppfattningen inom litteraturen, poängen 
med transaktionskostnadsteorin är att den tar hänsyn till rationella ekonomiska aspekter. 

I de traditionella vertikala nätverk som Jämtlamell bedriver stor del av sin verksamhet 
genom, menar VD Bergstrand att agenternas kommissionskostnad utgör en stor del av 
Jämtlamells kostnadsmassa. Alternativet till agentnätverken är enligt VD Bergstrand och 
marknadschef Andersson att integrera deras funktion, vilket även trender i branschen 
talar för och som till viss del även stöds av uttalanden från agenterna. Enligt marknadschef 
Andersson är det möjligt att ökade organisationskostnader vid en eventuell integration i 
flera fall skulle kunna vara lägre än agentens transaktionskostnader. VD Bergstrand pekar 
även på möjligheten att Jämtlamell kan välja att agera horisontellt. Han menar att de 

                                            
19 Syftar på Jämtlamells strategiska allians med SCA. 
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därigenom kan få tillgång till rätt distributionsnät istället för att själva behöva investera i 
nödvändiga resurser för en integration. Dock måste agenternas kommissionskostnader 
ställas i relation till värdet de tillför processen och om deras kommission kan 
omförhandlas. Dussauge och Garrette (1999) samt de Jong och Nooteboom (2000) 
menar att företag måste hitta rätt kombination av organisations-, produktions- och 
transaktionskostnader när företagsledningar skall ta beslut om agerande i nätverk. Det är 
tydligt att Jämtlamells synsätt innefattar en process där de vill minimera företagets totala 
kostnader, vilket är helt i överensstämmelse med Dussauge och Garrettes (1999) samt de 
Jong och Nootebooms (2000) synsätt. Dock tar transaktionskostnadsteorier ingen hänsyn 
till det mervärde som agenterna kan tillföra, exempelvis i form av information och 
kompetens. Transaktionskostnadsteorin är endast en aspekt som företag bör beakta vid 
beslut om agerande i nätverk. 

Enligt marknadschef Andersson är transaktionskostnader störst när Jämtlamell etablerar 
nya kundförhållanden, eftersom en ny kund kräver att företaget satsar mer resurser för att 
bygga upp en relation än de behöver vid ett redan etablerat förhållande med kunden. I 
de fall Jämtlamell väljer att agera horisontellt ökar transaktionskostnaderna eftersom 
ytterligare en part är inblandad. VD Bergstrand nämner att de nyttjar stöd vid sina 
samarbeten, men att de även måste använda egna medel för att finansiera sina nätverk. 
Dessutom menar han att Jämtlamell genom sitt agerande i nätverk ibland kan minska 
transaktionskostnaderna. Exempelvis vid Jämtlamells samarbete med SCA för att få 
tillgång till deras distributionsnät då det gäller den engelska marknaden istället för att 
nyttja agentnätverket. Tydligt är att Jämtlamell vid etablering av nya kunder har höga ex 
ante kostnader. Då det gäller befintliga kunder finns det en ex post kostnad i form av att 
Jämtlamell kontinuerligt måste upprätthålla sina relationer med dem. Enligt de Jong och 
Nooteboom (2000) består ex ante kostnader av exempelvis utformning, förhandling och 
säkerställande av överenskommelse, medan ex post kostnader kan utgöras av bevakning, 
tvister och omförhandlingar. Synsättet Jämtlamell har på kostnader före respektive efter 
kontraktsskrivning varken motsägs eller bekräftas av de Jong och Nooteboom (2000), 
eftersom litteraturen enbart definierar begreppen. I denna studie är en av 
transaktionskostnadsteorins viktigaste lärdomar att företag måste hitta den kombination av 
organisations-, transaktions- och produktionskostnader som innebär den lägsta 
totalkostnaden när de väljer att agera i nätverk eller ej (de Jong och Nooteboom, 2000). 

5.3.1 Människans natur 
Begränsad rationalitet  
VD Bergstrand uppger att hans kunskap om marknaden ofta kan vara bättre än agentens 
kunskap om sin egen marknad. Förklaringen anser han vara att kunden är mer benägen 
att dela med sig av information till honom än till sina agenter. Marknadschef Andersson 
vill helst minimera agenternas filtrerande funktion genom att själv prata direkt med kund, 
med eller utan agentens närvaro. Williamson (1983) menar att människan inte har 
möjligheter till att inhämta, lagra och bearbeta information felfritt, det uppstår alltid fel. 
Jämtlamells synsätt och vilja att föra en rakare kommunikation mellan dem själva och 
kund överensstämmer delvis med Williamsons (1983) resonemang, då risken för felaktig 
information därigenom minskar. 

Opportunism 
Jämtlamell, agenter och kunder anser generellt att långsiktighet är en förutsättning för att 
samarbeten skall fungera. Det finns emellertid tidsbegränsade projekt, förtroende kan 
därför vara ordet aktörerna söker. De flesta intervjupersonerna verkar vara överens om att 
branschen är relativt befriad från opportunism, VD Bergstrand uppger dock att 
mellanhänder ibland kan uppträda opportunistiskt för att försöka pressa priser. Branschen 
är transparent och det kan vara svårt att agera ojuste utan att andra företag får reda på det. 
Slutligen menar marknadschef Andersson att företag blir bemötta efter hur de själv 
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uppträder. Enligt Chan med flera (1997) samt de Jong och Nooteboom (2000) ökar 
transaktionskostnader när företag måste avsätta resurser för att finna oärliga aktörer. 
Dessutom menar Chan med flera (1997) att kontraktsskrivning blir mer kostsamt då 
företag måste skydda sig mot eventuella opportunistiska handlingar. Aktörernas synsätt att 
branschen är transparent och att företag genom att agera ärligt får samma bemötande 
tillbaka, medför att företag i branschen inte satsar några större resurser på att skydda sig 
mot opportunism. Denna uppfattning skiljer sig mot synsättet i litteraturen, att aktörer 
försöker nå fördelar på andras bekostnad (de Jong och Nooteboom, 2000; Perrow, 1986; 
Williamson, 1983). 

5.3.2 Omgivningens beskaffenhet 
Transaktionsspecifika investeringar  
Kund 4 påtalar risken att företag vid långsiktiga samarbeten riskerar att få en 
beroendeställning till varandra, eftersom företag inte vill svika någon som de under en 
lång tid arbetat ihop med. Risken med en beroendeställning är att företag kan låsa fast sig 
vid något som inte utvecklas tillräckligt bra. Enligt Dussauge och Garrette (1999) kan 
den fria konkurrensen sättas ur spel då aktörer blir fastlåsta vid varandra, genom att 
kunden inte har någon annan leverantör att vända sig till. Kund 4:s synsätt att företag inte 
vill svika sina samarbetspartners stämmer delvis överens med Dussauge och Garrettes 
(1999) uppfattning. 

Osäkerhet 
Marknadschef Andersson menar att då omgivningen ter sig osäker ökar behovet av att 
agera i nätverk. Branschen har länge varit osäker och företagen har lärt sig att det mesta 
måste estimeras, vilket resulterat i att företag valt att agera i nätverk. VD Bergstrand 
däremot anser inte att behovet av att agera i nätverk ökar på grund av omgivningens 
osäkerhet, däremot påverkar osäkerheten den typ av nätverk Jämtlamell väljer att agera i. 
Hela tiden funderar VD Bergstrand över hur branschens förändringar kan komma att 
förändra verksamhetens riktning och vilka nätverk som då vore lämpliga. 

Enligt VD Bergstrand och marknadschef Andersson nyttjar Jämtlamell outsourcing vid 
tillfällen då riskerna med egen produktion är för stora. Ett exempel på när risken är stor 
kan vara vid lanseringen av en ny produkt, vilket i regel innebär en osäker marknad för 
företaget. I de fall outsourcing fungerar tillfredsställande menar VD Bergstrand att 
Jämtlamell inte har något behov av att investera själv. För att företaget skall ha en så stabil 
råvarutillgång som möjligt, har de dessutom valt att samarbeta med råvaruleverantörer. 

Dussauge och Garrette (1999) samt Williamson (1991) menar att en ökad osäkerhet 
påverkar företagens vilja att agera i nätverk negativt. Företag handskas helst med 
osäkerhet genom att integrera de transaktioner som är svåröverskådliga (Dussauge och 
Garrette, 1999). Synsättet som Jämtlamell har överensstämmer inte med vad Dussauge 
och Garrette (1999) samt Williamson (1991) beskriver i den teoretiska referensramen. 

Frekvensen av transaktioner  
Enligt marknadschef Andersson är företagets vilja att agera i nätverk alltid hög, oavsett 
om frekvensen av transaktioner är hög eller låg. Dock utgör personalens tid en flaskhals 
och han funderar ibland över att integrera tidskrävande transaktioner, särskilt då det gäller 
agentnätverket som kräver mycket tid av personalen vid Jämtlamell. Bergström med flera 
(2002) påpekar att i de fall transaktioner sker sällan, skulle en integration kosta mer än 
vad företaget skulle vinna på den. Axelsson (1998) menar att transaktioner alltid kostar 
pengar och drar därigenom slutsatsen att vertikal integration är att föredra då 
transaktionerna sker ofta. Marknadschef Anderssons synsätt är att transaktioner tar tid av 
de anställda och är helt i överensstämmelse med uppfattningen Bergström med flera 
(2002) och Axelsson (1998) har att transaktionsfrekvensen påverkar storleken på 
kostnaderna. 
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5.4 Sammanfattning 
Valda teorier kan inte ensamma ge det stöd som företagsledningar behöver vid beslut om 
agerande i nätverk. Däremot kan en samlad bild av kärnkompetenser, ordervinnare och 
kvalificerare samt transaktionskostnader användas för att kunna framställa en konceptuell 
modell som företag bör ta i beaktande vid beslut om agerande i nätverk, vilket är studiens 
syfte. Grundmodellen som hela studien har sin utgångspunkt i är valet av min teoretiska 
referensram där kärnkompetenser, ordervinnare och kvalificerare samt 
transaktionskostnader är aspekter som påverkar företagens agerande i nätverk, se figur 
5.5. 

TRANSAKTIONSKOSTNADER
ORDERVINNARE

OCH
KVALIFICERARE

KÄRNKOMPETENSER

MÄNNISKA OMGIVNING

AGERANDE
I

NÄTVERK

 
Figur 5.5. Studiens grundmodell. 

I studien beskrivs Kothandaraman och Wilsons (2001) synsätt att företag med hjälp av 
tillräckliga resurser måste stötta sina kärnkompetenser för att möjliggöra skapandet av ett 
mervärde. Med hjälp av att erbjuda ett överlägset kundvärde kan företagen vinna sina 
kunders lojalitet (Kothandaraman och Wilson, 2001). Kothandaraman och Wilsons 
(2001) resonemang att företagen måste understödja sina kärnkompetenser med tillräckliga 
resurser för att erhålla ett överlägset kundvärde, är en viktig aspekt för företag att ta 
hänsyn till då det gäller beslut om agerande i nätverk. 

Genom att kombinera studiens grundmodell, se figur 5.5, med Kothandaraman och 
Wilsons (2001) resonemang om resurser och kundvärde kan strukturen till det första 
steget av en konceptuell modell erhållas, se figur 5.6. Dessutom integreras företagets 
befintliga förmågor, då de tillsammans med de befintliga resurserna utgör grunden till 
företagets kompetenser. Ur analysen har ett antal centrala aspekter som rör studien 
identifierats. Med hjälp av dessa centrala aspekter, kan modellen bistå företagsledningar 
med avseende på hur kärnkompetenser, ordervinnare och kvalificerare samt 
transaktionskostnader påverkar deras beslut om agerande i nätverk. 
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FÖRETAGETS 
BEFINTLIGA RESURSER 

OCH FÖRMÅGOR

ÖVERLÄGSET 
KUNDVÄRDE

Kärnkompetenser
Identifiera företagets kärnkompetenser 
och strategier
Identifiera behovet av att bedriva 
benchmarking
Identifiera vilka möjligheter företaget 
har till outsourcing
Identifiera de strategier potentiella 
samarbetspartners valt
Identifiera agentens roll och använd 
agenten som extra kompetens

TRANSAKTIONSKOSTNADER
ORDERVINNARE

OCH
KVALIFICERARE

KÄRNKOMPETENSER

MÄNNISKA OMGIVNING

AGERANDE
I

NÄTVERK

Ordervinnare och kvalificerare

Viktigt att ha god kännedom om 
marknadens kriterier
Kriterier på strategiska 
marknader måste uppfyllas med 
hjälp av befintliga eller framtida 
anskaffade resurser och 
förmågor

Transaktionskostnader

Kontinuerligt sökande efter bästa 
kombination av organisations-, 
produktions- och transaktionskostnader
Agentens kommissionskostnad måste 
ställas i jämförelse med deras mervärde
Osäkerhet ökar viljan att agera i nätverk
Hög transaktionsfrekvens bör stimulera 
vertikal integration  

Figur 5.6. Steg 1 - framväxande konceptuell modell. De centrala aspekter som företag bör ta i beaktande 
vid beslut om agerande i nätverk. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har visat sig vara särskilt intressanta med utgångspunkt i 
analyskapitlet. Då denna studie är av abduktiv karaktär kommer ny relevant teori att underbygga 
diskussionen i kapitlet. Dispositionen i detta kapitel har samma struktur som tidigare, det vill säga 
kärnkompetenser sedan ordervinnare och kvalificerare och därefter transaktionskostnader. I detta 
kapitel presenteras och diskuteras de slutsatser som illustreras i den framväxande konceptuella 
modellen, se figur 5.6, underrubrikerna i avsnitt 6.1-6.3 är slutsatser. Därefter presenteras 
kopplingen mellan företagets resurser och lönsamhet, då den konceptuella modellen måste illustrera 
både de centrala aspekterna samt hur de kan sättas in i en helhetsbild. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om huruvida studiens syfte är uppfyllt och vilket teoretiskt bidrag studien har. Slutligen 
presenteras författarens kritiska distans till studien samt rekommendationer för fortsatt forskning. 

6.1 Kärnkompetenser 
Analyskapitlet resulterade i elva centrala aspekter som företag bör beakta vid beslut om 
agerande i nätverk. Fem av aspekterna rör kärnkompetenser och i detta avsnitt diskuteras 
dessa centrala aspekter utförligare i form av slutsatser (S1, S2…). 

S1 Identifiera företagets kärnkompetenser och 
strategier 

Det framgår tydligt i analysen att både Jämtlamell och forskare, exempelvis Bengtsson 
och Skärvad (2001), Hamel och Prahalad (1995) samt Grant (1991), överensstämmer om 
att strategier måste ha sin grund i företagets kärnkompetenser. Utifrån detta kan slutsatsen 
dras att företag måste identifiera både vilka kärnkompetenser de besitter samt vilka 
strategier företaget valt att genomföra, vilket är en grundförutsättning för att 
företagsledningar skall kunna fatta korrekta beslut. 

S2 Identifiera behovet av att bedriva benchmarking 
Företag kan med hjälp av ett proaktivt förhållningssätt undvika att konkurrenter tar 
marknadsandelar av det egna företaget. Vid valet av en proaktiv strategi bör företag 
fokusera på att erhålla extern kunskap. Ett sätt för företag att erhålla extern kunskap och 
därigenom förbättra sina prestationer kan vara genom att bedriva benchmarking. Lapide 
(2002) menar att företag måste bedriva en kontinuerlig benchmarking, för att kunna se 
hur deras utveckling är relativt konkurrenterna. Enligt Hörte (1999) bör företag 
undersöka vad de vill jämföra, vem de vill jämföra sig med, hur de skall jämföra och till 
sist vad resultatet skall användas till. 

Vad inom företaget skall jämföras?  
Hörte (1999) menar att det ofta kan vara lämpligt att jämföra det som utgör grunden till 
företagens lönsamhet. Enligt Bengtsson och Skärvad (2001), Deavers (1997), Grant 
(1991), Hamel och Prahalad (1995), Javidan (1999) och Schoemaker (1992) är företagens 
framgång beroende av deras kärnkompetenser. Därav kan slutsatsen dras att det som 
företag först och främst skall jämföra då det gäller benchmarking är deras 
kärnkompetenser. Därefter kan det även vara lämpligt att jämföra resurser, förmågor och 
mindre unika kompetenser. 

Vem skall företaget jämföra sig med?  
Det finns tre olika typer av benchmarking som företag kan bedriva vid agerande i nätverk 
(Hörte, 1999): 

1) Konkurrent-benchmarking, där jämförelser sker med konkurrenter som agerar inom 
samma marknadssegment. 
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2) Funktionell benchmarking, där jämförelser sker med företag inom samma bransch 
eller i branscher med liknande funktioner. 

3) Generisk benchmarking, där jämförelser sker med företag som anses vara ledande 
med avseende på det som skall jämföras. 

Företag som agerar i nätverk ges stora möjligheter till att utbyta information med sina 
samarbetspartners. Utifrån studien och mina egna åsikter anser jag att nätverk är ett 
utmärkt forum att bedriva benchmarking inom, speciellt med avseende på konkurrenter. 
Företag som agerar i nätverk bör därför främst ta tillvara på möjligheten att jämföra sig 
med sina konkurrenter. Därutöver bör företag även jämföra sig med företag som inte 
utgör direkta konkurrenter, eller som är verksamma i andra branscher. 

Hur skall företaget jämföra?  
Först måste informationen anskaffas, exempelvis genom direkta frågetekniker såsom 
intervjuer och enkäter, eller genom indirekta källor såsom databaser och tidningsartiklar. 
Då informationen har erhållits, måste den sedan analyseras för att kunna vara användbar 
(Hörte, 1999). 

Vad skall företaget använda resultatet till?  
Enligt Hörte (1999) är syftet med benchmarking att företag kan förbättra sina 
prestationer. Analysen tydliggör vad och hur företaget presterar i dagsläget. Dessutom 
klargör analysen vilka åtgärder företagen kan och bör genomföra, för att bli effektivare 
(Hörte, 1999). Enligt Sanchez med flera (1996) är benchmarking speciellt användbart 
eftersom företag får möjligheten att finna ”gap” i sina förmågor. Ett ”gap” innebär att det 
finns en skillnad mellan företagets och konkurrenternas förmågor, vilket kan vara bra 
eller dåligt beroende på om företaget är bättre eller sämre än konkurrenterna (Lapide, 
2002). Förmågor är enligt Bengtsson och Skärvad (2001) samt Grant (1991) kopplade till 
företagets kärnkompetenser, vilket medför att benchmarking kan användas för att 
förbättra företagens långsiktiga konkurrensförmåga. 

S3 Identifiera vilka möjligheter företaget har till 
outsourcing 

Enligt Deavers (1997) beskrivs outsourcing traditionellt som ett sätt för företag att spara 
pengar genom att minska kostnaderna för arbetskraften. Deavers (1997) synsätt skiljer sig 
dock från det sedvanliga. Han anser istället att outsourcing tack vare den förbättrade 
informationsteknologin har möjliggjort att företag kan anlita utomstående specialister att 
utföra vissa funktioner mer effektivt (Deavers, 1997). 

Då möjligheter och hot på dagens marknader ständigt förändras, måste företagen lära sig 
att handskas med denna ökade osäkerhet. Företag försöker ofta att minimera sitt 
risktagande i de fall det finns möjligheter att dela risken med andra aktörer (Deavers, 
1997). Bengtsson och Skärvad (2001) menar att i de fall företag väljer att investera av 
egen kraft, binds resurser upp vilket medför att deras handlingsförmåga och flexibilitet 
hämmas. Enligt Bengtsson och Skärvad (2001) motiveras företagens val av outsourcing 
genom deras vilja att minimera risken för att flexibiliteten skall försämras. 

Företagens väg till framgång är enligt Hamel och Prahalad (1995) beroende av deras 
kärnkompetenser. Då företagen väljer outsourcing för delar av sin produktion, kan de på 
ett bättre sätt fokusera sina resurser inom de områden som utgör källan till deras 
långsiktiga konkurrensfördelar (Deavers, 1997). Deavers (1997) pekar därmed på 
möjligheten för företag att fokusera på sina kärnkompetenser. Enligt Hamel med flera 
(1989), Harvey och Lusch (1997), Milgrom och Roberts (1992) samt Lei och Slocum 
(1992) finns det en stor fara med att agera i nätverk, nämligen att konkurrenter lär sig för 
mycket av det egna företagets kärnkompetenser. Dock menar Deavers (1997) att många 
av kritikerna medger att outsourcing kan vara bra, i de fall då den understödjer en bra 



 

- 53 - 

strategi. En bra strategi är att företaget väljer att koncentrera sina resurser på företagets 
konkurrensfördelar. 

Med hjälp av synsättet som Deavers (1997) och aktörerna inom branschen träindustri har, 
anser jag på basis av studien att det går att dra slutsatsen att företagen bör undersöka sina 
möjligheter att använda sig av outsourcing. Det är viktigt att företagen ser till att behålla 
sina kärnkompetenser inom det egna företaget. Den produktion som är mest lämpad för 
outsourcing bör inte vara kopplad till företagets kärnkompetenser. 

S4 Identifiera de strategier potentiella 
samarbetspartners valt 

Företag måste beakta den oro som Hamel med flera (1989), Harvey och Lusch (1997), 
Milgrom och Roberts (1992) samt Lei och Slocum (1992) uttrycker då det gäller att 
skydda det egna företagets kärnkompetenser, även om Deavers (1997) och aktörer inom 
träindustrin anser att faran är överdriven. Utifrån studien anser jag att företag på ett 
lämpligt sätt kan minimera risken med att tappa i konkurrenskraft gentemot sina 
konkurrenter genom att identifiera potentiella samarbetspartners strategier. För att företag 
skall kunna uppfatta dessa strategier bör de vara uppmärksamma och inte ha för bråttom i 
början på ett eventuellt samarbete. Enligt Rangan och Yoshino (1996) har företag som 
agerar i nätverk olika stora behov av att skydda sina kärnkompetenser. Behovet att 
skydda kärnkompetenserna är beroende av aktörernas val av strategi. Företag med 
likartade strategier är direkta konkurrenter och måste därför se till att samarbetspartners ej 
får tillgång till det egna företagets kärnkompetenser. Däremot har företag med olikartade 
strategier inte samma behov av att skydda sina kärnkompetenser. 

Ett exempel på hur företag inom samma bransch kan bedriva fundamentalt olika 
strategier kan förklaras med hjälp av Porters (1980) basstrategier. Enligt Porter (1980) kan 
konkurrensfördelar delas upp i två grundläggande fördelar relativt konkurrenterna; låga 
kostnader eller differentieringsfördelar. Med låga kostnader menas att företaget skall 
kunna producera varor och/eller tjänster till en lägre kostnad än sina konkurrenter. Ett 
exempel på en differentieringsfördel är att kunna producera varor och/eller tjänster som 
erbjuder kunden ett mervärde som företaget kan erhålla en högre ersättning för (Porter, 
1980). Då dessa två grundläggande konkurrensfördelar kombineras med marknadsbredd 
går det att identifiera de olika basstrategierna, se figur 6.1. 

Lågkostnadsstrategi Differentieringsstrategi

Fokuserad 
lågkostnadsstrategi

Fokuserad 
Differentieringsstrategi

Låga kostnader Differentiering

Bred

Smal

KONKURRENSFÖRDEL

MARKNADSBREDD

 
Figur 6.1. Porters modell för basstrategier. Modellen är omarbetad och bygger på Porter (1980), s 39. 

På basis av studien och mina egna åsikter anser jag att företag som har valt en 
differentieringsstrategi som exempelvis kan innebära att konkurrera med hög kvalitet och 
servicegrad relativt riskfritt bör kunna samarbeta med företag som har en 
lågkostnadsstrategi och exempelvis erbjuder lågprisprodukter med en något sämre 
kvalitet. 
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S5 Identifiera agentens roll och använd agenten som 
extra kompetens 

I studien har det framkommit att agentnätverket utgör en stor del av sågverkens 
kostnadsmassa. Därav anser jag att företagen grundligt måste undersöka vilken nytta 
agenterna tillför, med hänsyn tagen till kärnkompetenser. Företagen bör ställa krav på att 
deras agenter är mycket kompetenta. Agenter med hög kompetens kan tillföra ett 
mervärde genom att sågverken får tillgång till information och kunder som annars går 
dem förlorade. Genom att sågverkens produktion till stora delar exporteras, finns 
möjligheten att agenterna kan hjälpa sågverken att handskas med kulturella svårigheter. 
Dessutom är det även viktigt att se på agenterna ur ett kundperspektiv. Agenterna måste 
innebära ett mervärde för kunden. I annat fall anser jag med utgångspunkt i studien att 
kunden lika gärna kan beställa sina råvaror direkt från sina leverantörer. Relationerna 
mellan sågverken och de agenter som de skall använda i framtiden bör knytas närmare. 
Dessutom måste branschens leverantörer arbeta för att få bättre 
kommunikationsmöjligheter till kunden. Det är därigenom inte bra om agenten fungerar 
som ett filter mellan leverantör och kund, då risken finns att leverantören inte får rätt 
information. Önskvärt vore att agenterna tar ett initiativ till en modernare 
kommunikation, se vertikal strategisk allians i figur 6.2. 

 
Figur 6.2. Agentnätverket traditionellt och hur det bör se ut i framtiden. 

Mer om resonemanget då det gäller agenternas merkostnader kommer att föras under 
avsnitt 6.3 om transaktionskostnader. 

6.2 Ordervinnare och kvalificerare 
I detta avsnitt diskuteras de två aspekter från analysen som är de viktigaste att beakta med 
avseende på ordervinnare och kvalificerare. Diskussionen sker i form av slutsatser. 
Inledningsvis vill jag påpeka något som framkom under mina intervjuer, nämligen att 
intervjupersonerna hade svårt att skilja begreppen ordervinnare och kvalificerare åt. 
Företagen har mycket att vinna om de tar sig tid till att sätta sig in i de olika begreppens 
betydelse. De ges därigenom en möjlighet till en bättre förståelse om vad marknaden 
efterfrågar och de kan därmed använda sina resurser på ett bättre. 

S6 Viktigt att ha god kännedom om marknadens 
kriterier 

För att företag inom träindustribranschen skall ha möjlighet att kunna välja mellan olika 
tillämpbara strategier, anser jag utifrån studien och mina egna åsikter att det är av stor vikt 
att ha en god kännedom om kriterier på hela marknaden. Det är inte tillräckligt att 
företag enbart har kunskap om marknadssegment där de i dagsläget agerar. Faktorer som 
omvärldsbevakning och en god helhetsbild över branschen medför att företag har större 
möjligheter att välja framtida riktning. Om alla personer inom ett företag har en förståelse 
för att företaget måste kunna uppfylla den avtalade kvaliteten och leverera sina varor i rätt 
tid, ökar möjligheten till en allmän ansvarskänsla. Resultatet av studien visar att 
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leverantörer som inte uppfyller kraven på kvalitet och leveranssäkerhet saknar det som 
krävs för att lyckas inom de marknadssegment som Jämtlamell verkar inom. 

När företag väl har valt sina strategier anser jag med utgångspunkt i studien att det är av 
stor vikt att företagen vet vilka kriterier som gör dem till potentiella leverantörer samt 
vilka kriterier som gör att de vinner kunder. Jag anser att Hörte och Ylinenpääs (1997) 
påstående att företag med en god kännedom om sina marknadssegment har en stor fördel 
gentemot konkurrenter med en sämre uppfattning är korrekt. Om företag inte har 
tillräckligt god uppfattning om vilka kriterier som är viktiga att uppfylla inom deras 
marknadssegment, har de inte möjligheten att kunna använda sina begränsade resurser 
tillräckligt effektivt. Något som har visat sig vara extra intressant i denna studie är att de 
mjuka parametrarna, såsom engagemang, förtroende och personkemi, nästan uteslutande 
har visat sig vara ordervinnande kriterier för Jämtlamells nuvarande marknadssegment. 
Detta kan vara resultatet av ett medvetet val som Jämtlamell har gjort, genom att inrikta 
sig på ett visst marknadssegment. Men det kan även vara en uppfattning som är generell 
för hela branschen och i så fall har företag med en engagerad personal en klar 
konkurrensfördel. Jag erfar att personalen vid företag som väljer att agera i nätverk 
kontinuerligt förbättrar sin kompetens då det gäller relationer, vilket på sikt kan leda till 
trivsel och engagemang. 

S7 Kriterier på strategiska marknader måste 
uppfyllas med hjälp av befintliga eller framtida 
anskaffade resurser och förmågor 

Valet av strategi påverkar i hög grad hur ett företag agerar. Med stöd av studien anser jag 
att strategier inom träindustrin ofta inkluderar valet att nå nya strategiska marknader. 
Vilka strategiska marknader ett företag väljer att satsa på hänger tätt samman med 
företagets produktionsstrategi. Exempelvis kan ett sågverk välja att övergå från en 
produktion av furu- och granprodukter till att enbart producera furuprodukter. Om 
sågverket fortsatt vill ha minst samma totala produktionsvolym, krävs det att företaget 
antingen ökar sin marknadsandel på sina befintliga furumarknader och/eller att företaget 
satsar på nya strategiska marknader. En av utmaningarna för sågverket kan vara att 
kunderna på de nya marknaderna ställer helt andra kriterier än på de befintliga 
marknaderna. Utmaningen kan även vara att företaget inte har ett fungerande 
distributionsnät. Dessa exempel på utmaningar kräver att sågverket på något sätt kan ta 
reda på vilka kriterier som är viktiga på de nya marknaderna, samt att kunna utveckla 
eller hitta en fungerande distributionskedja. För att sågverket skall lyckas att nå den nya 
strategiska marknaden, måste de uppfylla marknadens kriterier med hjälp av sina 
befintliga resurser eller genom en plan för hur de skall anskaffa nödvändiga resurser. 

Utifrån studien och mina egna åsikter anser jag att företag som befinner sig i situationer 
där deras egna resurser och förmågor inte räcker till för att utföra den valda strategin, kan 
välja mellan att genomföra nödvändiga investeringar eller att agera i nätverk. Egna 
investeringar kan dock vara dyra och svåra att genomföra. Dessutom försöker företag i 
allmänhet undvika investeringar om det finns andra konkurrenskraftiga alternativ. Företag 
som istället agerar i nätverk kan välja mellan att gå med i ett befintligt nätverk eller att 
genomföra en gemensam satsning med en eller flera samarbetspartners. Företagsledningar 
som skall fatta beslut i investeringsfrågor måste även beakta om och på vilket sätt 
kärnkompetenser är inblandade. Företagen måste dessutom ta hänsyn till vilka 
transaktionskostnader nätverksalternativet medför. Alla beslut som företag fattar då det 
gäller lämpligheten att agera i nätverk, påverkas av aspekter såsom kärnkompetenser, 
ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader. 
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6.3 Transaktionskostnader 
I detta avsnitt diskuterar jag de fyra centrala aspekter från analysen med avseende på 
transaktionskostnader i form av slutsatser. 

S8 Kontinuerligt sökande efter bästa kombination av 
organisations-, produktions- och 
transaktionskostnader 

Transaktionskostnaderna är en viktig aspekt för företag att beakta vid beslut om agerande 
i nätverk. I analyskapitlet framhålls det ett flertal gånger att företag bör fokusera på att 
försöka hitta den bästa kombinationen av organisations-, produktions- och 
transaktionskostnader. Det finns många som kritiserar transaktionskostnadsteorin för att 
inte ta hänsyn till exempelvis företagens strategiska vinster. Då studien beaktar både 
kärnkompetenser samt ordervinnare och kvalificerare och därigenom behandlar aspekter 
som rör det strategiska perspektivet, dras därav slutsatsen att transaktionskostnadsteorins 
fokus på ekonomiska aspekter inte utgör något problem. Teorin är med detta synsätt 
användbar och kan användas som ett rationellt ekonomiskt hjälpmedel. 
Företagsledningars beslut om agerande i nätverk bör alltid beakta aspekten att minimera 
företagets kostnader, dock med hänsyn tagen till även de andra aspekterna i den 
teoretiska referensramen. 

S9 Agentens kommissionskostnad måste ställas i 
jämförelse med deras mervärde 

Genom studien har det visat sig att en stor del av branschens transaktionskostnader utgörs 
av agenternas kommissionskostnader. Då studien även visar att branschens leverantörer i 
allt större utsträckning väljer att hoppa över agenten som mellanhand, tycker jag att en 
diskussion angående om agentens kostnad i förhållande till deras mervärde är lämplig. 

Många företag har valt att integrera agenternas funktion inom det egna företaget, vilket 
har gjorts eftersom kommissionskostnaden upplevs vara för stor jämfört med kostnaden 
att integrera i form av ökade organisationskostnader. Företagen har även valt att integrera 
deras funktion eftersom de vill ha kontroll över sitt eget säljnätverk. På basis av studien 
anser jag att agenternas traditionella roll inte längre har någon framtid. Däremot har inte 
agenterna helt spelat ut sin roll, eftersom duktiga agenter alltid har sin plats. Om de 
fortsatt skall kunna tillföra ett mervärde till marknaden, krävs det att deras roll förändras 
eller att deras kommission omförhandlas. För att kunna tillföra ett mervärde måste 
agenterna vara personligt engagerade och se fram emot vad de kan tillföra processen, 
både med avseende på deras uppdragsgivare och på deras kunder. Det mervärde som 
agenterna skall tillföra måste vara kompetenser som deras leverantörer inte har. 
Agenterna måste kunna motivera varför leverantörer skall välja att använda ett 
agentnätverk istället för att helt och hållet välja en vertikal integration. Med 
utgångspunkt i studien anser jag att leverantörer och kunder skall använda sig av en 
blandning av agentnätverk och vertikal integration. I de fall en leverantör exempelvis 
väljer att investera i en större marknadsavdelning, bör företaget kunna använda sig av sina 
agenter på ett effektivare sätt. En leverantör som inte är helt beroende av agenter för att 
sälja sina produkter, bör kunna fokusera på att istället använda dem som en extra 
kompetens och inte enbart som ett säljinstrument. 

S10 Osäkerhet ökar viljan att agera i nätverk 
Att företag kan använda outsourcing som ett sätt att förbättra sina kompetenser på, har 
tidigare diskuterats i den tredje slutsatsen. Deavers (1997) anser att den förbättrade 
informationsteknologin har inneburit att transaktionskostnader på senare tid minskat, 
vilket har gjort att outsourcing blivit alltmer lönsamt. Han anser även att företagen på 
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något sätt måste handskas med den ökade osäkerhet som råder på dagens marknader. 
Utifrån studien och mina egna uppfattningar anser jag att företag genom att agera i 
nätverk har en möjlighet att minska sina risker i en osäker omgivning, både när det gäller 
omgivningen i allmänhet och när det gäller specifika marknadssegment. Det finns i denna 
studie ett par nätverksformer som företagen i huvudsak kan välja att agera i för att minska 
osäkerheten; joint venture och outsourcing. Det finns även andra former av nätverk som 
företag kan agera i för att minska osäkerheten, till exempel samarbeten med 
råvaruleverantörer och kunder. 

Joint venture  
Enligt Yoshino och Rangan (1995) finns det många olika typer av joint ventures, 
exempelvis samarbete inom forskning och utveckling eller gemensam marknadsföring. 
Inom branschen är företag intresserade av att kunna dela kostnader med sina kollegor, 
därför är joint venture en typ av nätverk som företag kan välja att agera i. Speciellt då det 
gäller marknadssatsningar kan joint venture visa sig vara en nätverksform som företag bör 
kunna använda av. 

Outsourcing 
Genom att företag väljer att lägga en viss del av sin produktion på outsourcing, kan 
företagen minimera sina risker eftersom de annars kan vara tvungna att investera i 
processer för att kunna hantera hela produktionen utan hjälp utifrån. Bengtsson och 
Skärvad (2001) menar att företag helst inte vill binda upp sig i form av investeringar, då 
detta kan hämma företagets flexibilitet. På basis av studien anser jag att valet av 
outsourcing kan vara extra intressant när företag väljer att nå nya strategiska marknader. 
En ny marknad kan innebära att företaget varken har resurser eller kompetenser till att 
betjäna marknaden tillräckligt effektivt. Ett externt företag kan däremot besitta 
specialistkunskaper som gör att de kan producera bättre och billigare produkter. Därför 
kan företag med ekonomiskt rationella argument välja outsourcing, då 
transaktionskostnaderna i vissa fall kan vara lägre än de organisations- och 
produktionskostnader som skulle vara aktuella vid egen produktion. Därutöver finns 
även möjligheten att framöver integrera den utlagda produktionen om det visar sig att 
utfallet inte blir det tänkta. 

Mitt ställningstagande är att outsourcing är en möjlighet som företag bör nyttja. Jag anser 
likväl som Deavers (1997) att outsourcing är ett effektivt sätt att använda företagets 
resurser på. Om företag istället väljer att integrera all produktion riskerar de att tappa 
fokus på sin kanske viktigaste uppgift, nämligen att koncentrera sig på 
kärnkompetenserna som utgör företagets långsiktiga konkurrensfördelar. Slutligen måste 
företag även beakta vilken produktion som inte är lämplig för outsourcing, framförallt 
produktion som rör företagets kärnkompetenser. 

S11 Hög transaktionsfrekvens bör stimulera vertikal 
integration 

Det faller sig helt logiskt att transaktioner kostar pengar. Om transaktioner sker ofta 
innebär det att kostnaden blir stor och om de sker sällan är kostnaden låg. Därav drar jag 
slutsatsen att en vertikal integration generellt sett kan vara effektiv då 
transaktionsfrekvensen är hög respektive att en integration vore för kostsam om 
transaktionerna sker sällan. Denna slutsats överensstämmer med trenden att företag inom 
branschen till allt större grad väljer att integrera agenternas funktion. Agentnätverket 
kostar både i form av kommission och av tid. Ett annat exempel kan vara outsourcing där 
företag gärna väljer extern produktion då det gäller små volymer. Vid beslut om agerande 
i nätverk, påpekar jag än en gång att företagsledningar måste beakta olika aspekter varav 
transaktionsfrekvensen utgör en aspekt. 
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6.4 Koppling mellan resurser och lönsamhet 
Eftersom studien tillämpar ett resursbaserat synsätt och därigenom förutsätter att företag 
kan påverka sin egen framtid, har jag genomgående i denna studie försökt visa hur 
resurser påverkar företagets långsiktiga konkurrensfördelar. Det är viktigt att försöka 
förstå helhetsbilden som visar hur företag i grunden fungerar. Utifrån studien och mina 
egna åsikter anser jag att Grant (1991) på ett bra sätt beskriver hur företagens resurser, 
förmågor, konkurrensfördelar och strategier hänger samman, se figur 6.3. I figuren går 
det att utläsa hur styrkor respektive svagheter i form av resurser utgör grunden till 
företagens förmågor. Förmågorna kan i sin tur ställas i jämförelse relativt konkurrenternas 
förmågor och bestämmer vilka konkurrensfördelar som företaget besitter. Beroende på 
vilka och hur många konkurrensfördelar ett företag har, kan företaget välja den strategi 
som bäst nyttjar företagets resurser och förmågor. Strategin innebär därefter att företagen 
kan identifiera vilka resurser som saknas för att uppfylla den valda strategin, vilket leder 
till att företaget kan planera hur dess resursbas skall kompletteras, förstärkas och 
uppgraderas. 

 
Figur 6.3. Resursbaserat synsätt på det strategiska arbetet. Grant (1991), s 115. 

Grants (1991) synsätt stämmer till stora delar överens med det resonemang som har förts i 
denna studie. Vissa begrepp skiljer sig dock åt, Grant (1991) använder uttrycket 
strategiska resurser istället för kärnkompetenser som är ett tämligen synonymt begrepp. 

6.5 Den konceptuella modellen 
Då jag med avseende på studiens teoretiska referensram och det erhållna empiriska 
materialet i studiens slutskede presenterat mina slutsatser, anser jag att det är dags att åter 
presentera studiens syfte: 

Syftet med denna studie är att utveckla en konceptuell modell. Den skall 
innefatta centrala aspekter som företag bör ta i beaktande vid beslut om 
agerande i nätverk. 

Med hjälp av mitt resursbaserade synsätt och genomförda intervjuer, har jag presenterat 
teorier, analyser och slutsatser. Genomgående har jag med bäring på syftet, försökt att 
illustrera den komplexa verklighet som företag befinner sig i med hjälp av figurer. Den 
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framväxande konceptuella modellen som jag presenterade i slutet av analyskapitlet, tar 
hänsyn till den teoretiska referensramen samt synsättet att även resurser och förmågor 
samt överlägset kundvärde påverkar valet att agera i nätverk, se figur 5.6, s 50. Dessutom 
presenterade jag i samma figur de aspekter som på basis av studien och mina egna 
uppfattningar är det centrala för företag att beakta vid beslut om agerande i nätverk. 
Utifrån dessa centrala aspekter har jag kunnat framställa elva slutsatser, vilka i detta kapitel 
har diskuterats. 

För att kunna uppfylla studiens syfte och utforma en slutlig konceptuell modell, har jag 
utgått från den framväxande konceptuella modellen som presenterades i analyskapitlet, se 
figur 5.6, s 50. Då studien har ett resursbaserat perspektiv har jag valt att integrera 
kopplingen mellan val av strategi och hur nöjda företagens kunder är, vilket i sin 
påverkar företagens långsiktiga konkurrensfördelar, se figur 6.4.  

 
Figur 6.4. Kopplingen mellan resurser, förmågor, agerande, kundnöjdhet och långsiktiga 
konkurrensfördelar. 

I den slutliga konceptuella modellen har jag valt att även presentera företagsledningens 
attityd till företagsutveckling och risktagande, se figur 6.520. Detta motiverar jag med att 
det är ledningen som fattar de strategiska besluten och att människans natur är en viktig 
faktor inom transaktionskostnadsteorin. Ledningens attityd påverkar till stor del hur 
företaget agerar. Enligt Baron (2004) är människor till naturen inte helt rationella, vilket 
även gäller för företagsledare som ofta har olika uppfattning då det gäller exempelvis 
risktagande. Företagsledare kan drivas av motivationen att nå positiva resultat eller att 
istället försöka undvika negativa resultat. Den första typen av företagsledare är beredd att 
genomföra kraftfulla satsningar för att undersöka vilka potentiella möjligheter företaget 
har. De företagsledare vars främsta mål är att undvika negativa resultat tenderar istället att 
ställa höga krav för att möjligheterna skall ses som potentiella. Enligt Strebel (1994) finns 
ytterligare en aspekt att beakta då det gäller ledningens attityd, nämligen att ta hänsyn till 
huruvida osäkerheten är låg eller hög. I de fall ledningen bedömer att osäkerheten är låg 
bör företagen välja en proaktiv strategi, eftersom de potentiella fördelarna överstiger den 
upplevda risken. Om osäkerheten upplevs som hög, finns det generellt krafter inom 
företagen vilka innebär att en större försiktighet tillämpas (Strebel, 1994). 

                                            
20 Den konceptuella modellen finns även i större format, se bilaga 4. 
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har till outsourcing
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Identifiera agentens roll och använd 
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Figur 6.5. Steg 2 – den konceptuella modellen. De aspekter som företag bör beakta vid beslut om agerande 
i nätverk. 

I figur 6.5 illustreras horisontellt hur företagsledningens attityd inverkar på vilka befintliga 
resurser och förmågor företaget har. Detta i sin tur påverkar det strategiska valet att agera 
i nätverk, vilket kan leda till ett överlägset kundvärde. Med hjälp av ett överlägset 
kundvärde kan företag erhålla långsiktiga konkurrensfördelar, exempelvis i form av ökad 
lönsamhet och marknadsandelar. 

Den konceptuella modellen syftar även till att visa vilka aspekter företag bör beakta vid 
beslut om agerande i nätverk, med avseende på teorier om kärnkompetenser, 
ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader. De centrala aspekterna inom 
respektive teori har i detta avslutande kapitel sammanfattats i form av elva slutsatser. 
Genom att den konceptuella modellen kan bistå företagsledningar då det gäller vilka 
centrala aspekter de bör beakta vid beslut om agerande i nätverk, anser jag att företag 
inom träindustrin bör kunna dra fördelar av att använda modellen. Den konceptuella 
modellen erbjuder ett synsätt som fokuserar på att företag måste använda sina befintliga 
resurser och förmågor på rätt sätt, men att företag har en möjlighet att få tillgång till 
ytterligare resurser och förmågor genom att agera i nätverk. 

Slutsatsen av den konceptuella modellen är att företag kan nå långsiktiga 
konkurrensfördelar genom att agera i nätverk, i form av ökad lönsamhet och ökade 
marknadsandelar. Dock bör företagsledningar beakta de centrala aspekter som påverkar 
företagets agerande i nätverk, annars finns det en risk att besluten fattas på ett otillräckligt 
beslutsunderlag. 

6.6 Avslutande diskussion 
I studiens avslutande avsnitt avser jag att föra en diskussion angående om jag har uppfyllt 
studiens syfte och vilket teoretiskt bidrag studien har. Därefter vill jag peka på de brister 
som finns i studien, vilket ges i avsnittet kritisk distans. Slutligen är min avsikt att ge 
förslag på vilka områden som lämpar sig för fortsatt forskning. 
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6.6.1 Studiens syfte och teoretiska bidrag 
Studiens syfte är att utveckla en konceptuell modell som skall kunna bistå företag med 
avseende på vilka aspekter de bör beakta vid beslut om agerande i nätverk. Med hjälp av 
mina elva slutsatser och den konceptuella modellen med tillhörande diskussion, se figur 
6.5, anser jag att syftet i studien uppfyllts. Studien har nämligen resulterat i en översiktlig 
konceptuell modell som företagsledningar kan använda sig av vid deras beslutsfattande 
processer då det gäller agerande i nätverk. 

Valet att försöka identifiera centrala aspekter som påverkar företagens val att agera i 
nätverk och att sammanställa dessa aspekter i en konceptuell modell, är ett 
tillvägagångssätt som visar hur olika teorier tillsammans kan forma en modell för ett 
praktiskt användande. Jag anser att studiens bidrag trots mycket teori inte enbart är 
anpassat för den akademiska världen. Mitt försök att visa hur aspekter då det gäller 
kärnkompetenser, ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader bör påverka 
företags beslut om agerande i nätverk, är enligt min kännedom något som ej tidigare 
genomförts. Vanligtvis väljer författare att koncentrera sig på kärnkompetenser och/eller 
transaktionskostnader samt ytterligare eventuella teorier, för att kunna svara på vad som 
är viktigt att ta hänsyn till då företag agerar i nätverk. 

6.6.2 Kritisk distans 
Under arbetets gång har jag stött på ett antal frågeställningar då det gäller brister som jag 
förknippar med min studie. 

Inledningsvis vill jag nämna att arbetet med avseende på människans natur, avsnitt 3.5.2, 
4.4.1 och 5.3.1, inte är omfattande, vilket är ett medvetet val. Människans natur är viktig 
att beakta då det gäller transaktionskostnadsteori och det har varit en bidragande orsak till 
att jag valt att ha med ledningens attityd i den konceptuella modellen. Inom medelstora 
företag är företagsledare viktiga och området om människans natur bör kunna utvecklas 
mer. 

Min analys och slutsats tar till största delen hänsyn till hur dagens situation ser ut och 
resonemanget skulle i många fall kunna utvecklas med större hänsyn tagen till framtiden, 
vilket skulle kunna ha gjort studien bättre. 

Då jag i denna studie definierar nätverk som både horisontella och vertikala, finns det 
anledning till att ifrågasätta riktigheten i detta. Många författare inom forskningsområdet 
för nätverk menar att nätverk endast är horisontella. Vertikala nätverk är enligt deras 
mening kanske inte ett ”riktigt” nätverk, utan istället endast en relation. Därmed finns 
det en risk att vissa nätverksforskare anser att jag i min studie överdrivit nyttan med att 
samarbeta vertikalt, då det gäller aspekter som rör kärnkompetenser. 

Tillvägagångssättet för denna studie har påverkats av de aspekter som jag valt att ta 
hänsyn till. Jag är medveten om att mina egna åsikter har influerat på det valda 
angreppssättet och på mitt val av teoretisk referensram. I slutsatserna har det framkommit 
att det vore önskvärt att behandla ytterligare teorier, vilket jag försöker beskriva i nästa 
avsnitt om fortsatt forskning. 

6.6.3 Fortsatt forskning 
Det är alltid intressant att undersöka på vilket sätt en studie kan utgöra grunden för 
fortsatt forskning. Jag anser att det kan vara av intresse att utveckla min konceptuella 
modell. Enligt mig är det möjligt att förbättra modellen i flera steg. Ett sätt att utveckla 
modellen är att utgå från figur 6.5 och att i den hitta förbättringsområden. Kopplingen 
mellan agerande i nätverk och kundvärdet samt kopplingen mellan kundvärdet och 
företagens långsiktiga konkurrensfördelar som är huvudtemat i den resursbaserade teorin, 
utgör alla intressanta föremål för fortsatt forskning. Jag anser att prestationsvariabeln 
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långsiktiga konkurrensfördelar vore exemplarisk att bedriva fortsatt forskning inom, då 
företag alltid är intresserade av lönsamhet. 

Eftersom jag i denna studie har empiriska avgränsningar borde det vara av intresse att 
undersöka hur en liknande konceptuell modell skulle vara utformad i andra branscher 
och/eller för små eller stora företag. Då jag även har teoretiska avgränsningar i min 
studie, anser jag att det vore lämpligt att försöka hitta andra teorier som kan utveckla den 
konceptuella modellen, exempelvis teorier om kunskap och lärande. När det gäller Hills 
referensram skulle det kunna visa sig vara intressant att ta hänsyn till mer än enbart 
ordervinnare och kvalificerare. Det är möjligt att modellen skulle kunna förbättras om 
hänsyn till Hills (2000) teorier med avseende på marknadsförings- och 
produktionsstrategier tas. 

Avslutningsvis är min önskan att nästa steg i den fortsatta forskningen skulle vara att 
företag väljer att testa den konceptuella modellen. För att företag skall kunna nyttja 
modellen, bedömer jag att de måste avsätta resurser för att förfina modellen och att 
anpassa den efter det egna företaget. Jag anser att företag som arbetar enligt den anpassade 
modellens riktlinjer kan upptäcka fördelarna med att försöka strukturera sin beslutsprocess 
då det gäller agerande i nätverk. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 – INTERVJUMALL JÄMTLAMELL 

Agerande i nätverk 
 Vad betyder ”agerande i nätverk” för er? 

 Vilka fördelar ser ert företag med att agera i nätverk? 

 Vilka nackdelar ser ert företag med att agera i nätverk? 

 Använder ni samarbeten för att slippa investeringar? 

 Använder ni samarbeten för att öka era kompetenser? 

 Vilken roll har agenten när det gäller vertikala samarbeten? 

Kärnkompetenser 
Kompetenser är förmågan att kunna understödja processer för att nå mål. Kompetenser som istället 
utgör rena konkurrensfördelar benämns kärnkompetenser. De kan ses som en samling färdigheter och 
teknologier med vars hjälp ett företag kan erbjuda sina kunder ett mervärde. Kärnkompetenser måste 
vara unik och svårimiterbar, samt kunna möjliggöra att nya produkter och marknader kan nås. 

 Hur kommer er branschs framtid att se ut? 

 Vad utgör källan till er konkurrenskraft? 

 Är vissa av dessa kompetenser allmän för företag i branschen? 

 Finns det kompetenser som ni är ensamma om? 

 Underbygger och förfinar ni de kompetenser som är källan till er 
konkurrenskraft? 

 Hur/På vilket sätt? 

 Är det en kontinuerlig process?  

 Vilket förhållningssätt har Jämtlamell, proaktiva eller nöjda med status quo? 

 När Jämtlamell agerar i nätverk, finns det uttalade målsättningar med 
samarbetet? 

 Vilken eventuell hänsyn tar ni till företagets kärnkompetenser då strategier 
formuleras? 

 Finns en risk att konkurrenter kan ha lättare att lära jämfört med Jämtlamell? 

 Vilka krav ställer ni på era samarbetspartners? 

 Har ni övriga synpunkter då det gäller kärnkompetenser? 

Ordervinnare och kvalificerare 
 Anser ni er ha bra kunskap om vilka produktegenskaper kunden önskar? 

 Vilka kriterier måste ni uppfylla för att vara en potentiell leverantör på 
marknaden? 

 Vilka kriterier måste ni uppfylla för att inte mista era befintliga kunder? 
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 Vilka kriterier måste ni uppfylla för att vinna en order? 

 Hur rangordnar ni de ordervinnande kriterierna?  
Totalt skall 100 poäng fördelas ut på era ordervinnare, ju viktigare ordervinnare desto 
högre poäng skall ges. 

 På vilket sätt undersöker ni vilka kriterier kunden ställer på era produkter 
och på er som leverantör? 

 Har ni övriga synpunkter då det gäller ordervinnare och kvalificerare? 

Transaktionskostnader 
 När ni väljer att agera i nätverk, vilka merkostnader/transaktionskostnader ser 
ni som följd av samarbetet fram till och med kontraktsskrivning? 

 När ni väljer att agera i nätverk, vilka merkostnader/transaktionskostnader ser 
ni som följd av samarbetet efter kontraktsskrivning? 

 Hur ställer ni transaktionskostnader i relation till produktionskostnader? 

 Hur ställer ni transaktionskostnader i relation till organisationskostnader? 

 Hur ställer ni transaktionskostnader i relation till de strategiska vinster som 
finns med samarbeten? 

 Vilka alternativ finns, då ni väljer att inte agera i nätverk? 

 Hur ser ni på opportunism i branschen?  
Opportunism är att med hjälp av falskhet, såsom lögner och stöld, försöka att nå 
fördelar på andras bekostnad. 

 Finns det investeringar mellan aktörer som är av sådan art att de inte kan 
användas till annat än det ursprungliga syftet? 

 Områdesspecifika 
Om geografisk placering endast möjliggör transaktioner med en aktör. 

 Mänskliga resurser  
Om kunskap och förmågor är speciellt förvärvade för en specifik situation. 

 Fysiska 
I form av speciella maskiner. 

 Finansiella 
Exempelvis stödpengar som enbart får användas inom ett visst område. 

 Hur påverkar osäkerhet i omgivningen er vilja att agera i nätverk? 

 Påverkar frekvensen av transaktioner er vilja att agera i nätverk, alltså om 
transaktioner sker sällan eller ofta? 

 Har ni övriga synpunkter då det gäller transaktionskostnader?
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BILAGA 2 – INTERVJUMALL AGENTER 

Agerande i nätverk 
 Vad betyder ”agerande i nätverk” för er? 

 Hur kommer agentens roll att se ut i framtiden? 

Kärnkompetenser 
 Hur kommer branschens framtid att se ut? 

 Vad är er kompetensnivå idag? 

 Underbygger och förnyar ni era kompetenser? 

 På vilket sätt? 

 Sker detta kontinuerligt? 

Ordervinnare och kvalificerare 
 Anser ni er ha bra kunskap om vilka produktegenskaper slutkund önskar? 

 Delger ni dessa kunskaper till leverantörer? 

 Vilka kriterier måste leverantörer uppfylla för att vara en potentiell leverantör 
på marknaden? 

 Vilka kriterier måste leverantörer uppfylla för att inte mista sina befintliga 
kunder? 

 Vilka kriterier måste leverantörer uppfylla för att vinna orders? 

 Hur rangordnar ni de ordervinnande kriterierna? Fördela med hjälp av 100 
poäng. 

 På vilket sätt undersöker ni vilka kriterier kunden ställer på produkter och 
leverantörer? 

 Har ni övriga synpunkter då det gäller ordervinnare och kvalificerare?
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BILAGA 3 – INTERVJUMALL KUNDER 

Agerande i nätverk 
 Vad betyder ”agerande i nätverk” för er? 

 Vilka fördelar ser ert företag med att agera i nätverk? 

 Vilka nackdelar ser ert företag med att agera i nätverk? 

 Vilka krav ställer ni på era samarbetspartners? 

Ordervinnare och kvalificerare 
 Hur kommer branschens framtid att se ut? 

 Hur vet leverantörerna vilka kriterier ni ställer på produkter och 
leverantörer? 

 Vilka kriterier måste leverantörer uppfylla för att de skall utgöra en potentiell 
leverantör på marknaden? 

 Vilka kriterier måste era befintliga leverantörer uppfylla för att inte mista er 
som kund? 

 Vilka kriterier måste leverantörer uppfylla för att vinna er som kund? 

 Hur rangordnar ni de ordervinnande kriterierna?  
Totalt skall 100 poäng fördelas ut på era ordervinnare, ju viktigare ordervinnare desto 
högre poäng skall ges. 

 Har ni övriga synpunkter då det gäller ordervinnare och kvalificerare?
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BILAGA 4 – DEN KONCEPTUELLA MODELLEN 
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