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FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till Evonets projektledare Kjell Blomster samt Berglunds 
Rostrfria AB, Erlandssons, Nordtool AB och Ferruform AB för att Ni ställde upp på 
våra intervjuer och tog Er tid att besvara våra frågeställningar på ett bra och utförligt 
sätt. Det är tack vare Er som denna uppsats har varit möjlig att genomföra. 
 
Luleå den 14 januari 2004 
 
 
 
Åsa Gustafsson    Maria Hellberg 
 



 
 

   

SAMMANFATTNING 
 
Den globalisering som skett har påverkat företags konkurrenssituation. I och med att 
konkurrensen från övriga världen har blivit hårdare så måste företag förbättra sina 
prestationer. Det har lett till att det blivit allt vanligare att företag i olika former 
samarbetar över företagsgränserna i så kallade nätverk. Vårt syfte med denna uppsats 
var att beskriva vilka faktorer som kan påverka skapandet av ett nätverk, samt att 
undersöka vilka effekter som kan uppstå och varför dessa uppstår när företag 
samverkar i ett nätverk. För att undersöka detta gjorde vi personliga besöksintervjuer i 
fyra företag. Det vi bland annat kom fram till var att kompletterande resurser, 
geografiska läget, konkurrens samt viljan och möjligheten att utvecklas var faktorer 
som kunde påverka skapandet av nätverket. De positiva effekterna som uppstod var 
bättre resursnyttjning, inköpsavtal, marknadsföring och motivation. Anledningarna till 
detta var bland annat att företagen hade gemensamma projekt och förbestämda 
sammankomster. Det innebar att företagen hade avsatt tid för att arbeta med 
nätverkets mål. Tillsammans kunde företagen nyttja skalfördelar. Motivation uppstod 
bland annat tack vare ökat ansvar hos anställda. Samarbetet i nätverket hade även 
negativa effekter i form av att det var tidskrävande, kostsamt och i viss mån innebar 
en identitetsförvirring. Detta skedde på grund av att arbetet tog tid från ordinarie 
tjänst. Kostnad uppstod i och med nätverkets finansiering. Viss identitetsförvirring 
förekom eftersom företagen representerades av två varumärken, dels sitt företags och 
dels nätverkets. För de mindre företagen kunde en effekt i form av identitetsproblem 
uppstå på grund en stor aktörs centrala roll för nätverkets identitet. 



 
 

   

ABSTRACT 
 
The globalization that has occurred has affected the situation regarding competition 
for companies and when the competition gets tougher from the rest of the world, 
companies have to improve their performance. The result is that it is more common 
for companies to work together across company borders in so-called networks. Our 
object with this essay was to describe the factors that can affect the creation of a 
network, and investigate the effects that arise and why they arise when companies 
work together in a network. To investigate this we visited four companies and 
interviewed them. The result of those interviews was that supplementary resources, 
geographical situation, competition, together with the will and the opportunity to 
evolve were the factors that could influence the choice of partner, that is, the creation 
of the network. The positive effects that resulted from this were better resource 
utilization, purchasing agreement, marketing and motivation. This is the reason, 
among other things, why companies have pre-arranged meetings. That means that 
companies have planned their time so they can work with the goals of the network. 
Together, businesses can achieve economies of scale. Motivation arises because of 
increased responsibility for the employees. The negative effects were that it was time 
demanding, expensive and, in certain cases, included identity confusion. This occurs 
because the work took time away from regular work. The cost arises because all the 
advantages of the network have to be financed in some way. Identity confusion arises, 
above all, because one company represents two trademarks: partly its own trademark 
and partly the network’s trademark. One effect for the smaller companies that can 
arise is a form of identity confusion because a big company has a central role in the 
identity of the network. 
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1 INLEDNING  
 
Vårt arbete inleds med att vi redogör för bakgrunden till nätverk. Vi för en 
problemdiskussion om ämnet och därefter presenteras syftet med uppsatsen. Vi tar 
upp hur vi har valt att definiera vissa begrepp och slutligen preciseras 
avgränsningarna. 
 
 
1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION 
 
Den globalisering som skett har påverkat företags konkurrenssituation. När 
konkurrensen från övriga världen blir hårdare måste företag förbättra sina 
prestationer. Företagen söker nya möjligheter för att överleva.1 Globaliseringen driver 
fram en allt mer långtgående specialisering inom företag. Samtidigt blir kundkraven 
alltmer komplexa och det innebär att en blandning av kompetenser måste till för att 
kraven ska kunna tillgodoses. Problemlösning och innovation blir nyckelord för att 
tillgodose kundens krav enligt Eriksson.2 Här kan externa relationer spela en stor roll 
för företags verksamhet. För att producenter ska kunna erbjuda det kunder efterfrågar 
är ett alternativ att etablera allianser och andra typer av samarbeten med olika aktörer. 
I och med samverkan kan egenskaper som företaget själva inte besitter erhållas. Det är 
ur detta behov som nätverksorganisering växer bland företag enligt Eriksson.3  
 
Allt oftare äger ett samspel mellan företag och omgivande aktörer rum. Samverkan 
kan gälla produkter och processutveckling. Det som företag utvecklar och producerar 
blir alltmer sammansatt och komplext och ingen kan vara expert på alla områden. 
Resultatet av detta blir ökade krav på, och en ökad förekomst av samarbeten i interna 
och externa relationer av samverkande aktörer.4 Detta har föranlett den förändring 
som just nu pågår av branschstruktur och företags konkurrensbeteende. Företag har 
ökat kombineringen av samarbete och konkurrens när det gäller externa relationer. 
Den vanliga traditionella relationen mellan säljare, köpare och konkurrenter har börjat 
ersättas av gemensamma aktiviteter som skapar värde för företagen. Dessa former av 
samarbete har gjort att gränserna mellan företag blir otydligare.5 
 
Tomkins anser att det under de senaste årtiondena blivit vanligare för företag att 
samarbeta i olika former över företagsgränserna, exempelvis i nätverk.6 Ett företags 
uppsättning av relationer brukar benämnas nätverk. Nätverk skulle på ett enkelt sätt 
kunna beskrivas som ”ett antal sammankopplade enheter”7. Nätverk handlar om två 
eller flera företag som samarbetar för att uppnå vissa gemensamma mål.8 Intresset har 
ökat för att se nätverk som en metod för regional utveckling. Regionala bidrag för att 
utveckla nätverk har ökat enormt under 1990-talet.9 
 
                                                 
1 Castells, 2000 
2 Eriksson, 2002 
3 Ibid. 
4 Axelsson, 1996  
5 Planander, 2002 
6 Tomkins 2001 
7 Utbult, 2000 
8 Nationalencyklopedin <http://www.ne.se> 03.12.17 
9 Lind, 2002 
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Hur konkurrenskraftigt ett nätverk blir, beror bland annat på hur unika och 
svårimiterbara resurser företagen i nätverket uppvisar10. Det innebär att de företag 
som ingår i ett nätverk, har väldigt stor betydelse för nätverkets utgång och därför bör 
samarbetsparter väljas med omsorg. En viktig faktor för att nätverket ska fungera bra, 
är att företag bygger upp förtroendefulla relationer. Saknas förtroende i ett nätverk så 
kan det leda till att nätverket misslyckas med sina mål och att det rentav splittras.11 Ett 
väl fungerande nätverk kan göra företag mer flexibla. Planander menar att företagen 
på ett bättre sätt kan hantera problem som uppstår i omgivningen12. De företag som är 
i behov av snabba arbetsprocesser och har möjlighet att ständigt ändra organisationen 
i takt med förändringar i omgivningen, kommer att ha stor nytta av nätverks-
organisationer.13 
 
Framgången i ett nätverk beror av aktörerna som ingår i samarbetet. De enskilda 
företagens framgång beror framförallt på deras egen förmåga att uppnå resultat. 
Medlemmarna i ett nätverk kommer att ha både gemensamma och skilda intressen. 
Företagen har kanske viljan att utveckla samarbetet och skapa nya möjligheter men 
samtidigt vill de eventuellt dra så stor fördel som möjligt för egen vinning. Det kan 
med andra ord finnas både inslag av konkurrens och samarbete i nätverk.14 
 
Med stöd av ovanstående anser vi att följande syfte är intressant. 
 
 
1.2 SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vad som kan påverka skapandet av ett nätverk 
och att undersöka vilka effekter som kan uppstå samt varför dessa uppstår när företag 
samverkar i ett nätverk. 
 
 
1.3 DEFINITIONER 
 
Nätverk 
Nätverk kan definieras som ”grupper av två eller flera kopplade utbytesrelationer”. 
Inom företagsekonomi används nätverk både för att beskriva en organisationsform 
inom ett företag eller en organisation (nätverksorganisation) och för att karakterisera 
samspelet mellan företaget och dess omgivning. Nätverk innebär att företag arbetar 
tillsammans och företagen hålls ihop av olika relationer och kontakter. 15  
 
Strategiska allianser 
Strategiska allianser är en samarbetsform mellan företag. Vi kommer att använda 
begreppet strategiska allianser och strategiska samarbeten synonymt till nätverk 
eftersom vi anser att strategiska allianser är en form av ett nätverk. Samarbets-
formerna strategiska allianser och nätverk består av strategiska samarbeten. 

                                                 
10 Eriksson, 2002 
11 Utbult, 2000 
12 Planander, 2002 
13 Bendix & Dalsgaard, 1998 
14 Nationalencyklopedin <http://www.ne.se> 03.12.17 
15 Ibid. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har valt att bara titta på de formella nätverk som företag har med övriga 
verksamheter och organisationer. Vi har inte tagit hänsyn till de personliga nätverk 
som de anställda inom ett företag bidrar med, samt övriga informella nätverk som kan 
förekomma vid sidan om det formella nätverket. 
 
De effekter av nätverkssamarbete som vi avser undersöka ska vara effekter som 
uppkommer för företagen som medverkar i ett nätverk och effekterna ska vara 
förknippade till själva samarbetet. Det innebär att effekterna skulle upphöra vid ett 
utträde ur nätverket. 
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2 METOD 
 
I det här kapitlet redogör vi för hur vi har gått tillväga för att nå målet med vår 
uppsats. Vi tar upp motiv till ämnesvalet, undersökningsansats, datainsamlingsmetod, 
och metodproblem vi mött under arbetets gång.  
 
 
2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 
 
Vårt intresse för nätverk väcktes när vi läste kursen strategisk ekonomistyrning.  
Nätverk är en intressant samarbetsform mellan företag och vi tror att detta fenomen 
kommer att få en stor betydelse för företag framöver. Ett väl fungerande nätverk bör 
sannolikt leda till att företag blir konkurrenskraftigare. Bland annat kan de ha större 
möjlighet att producera det kunderna efterfrågar, eftersom företaget kan dra nytta av 
kunskap som inte finns internt inom företaget.  
 
Vi har använt en deduktiv ansats i vårt arbete. Det innebar att vi utgick från befintliga 
teorier och testade dem i verkligheten16. Vidare har vi använt ett kvalitativt 
angreppssätt. Kvalitativ metod har i första hand ett förstående syfte. Det centrala inom 
kvalitativ metod är att den som söker information får en djupare förståelse av det 
komplexa problem som studeras. En kvalitativ ansats är av subjektiv karaktär 
eftersom resultatet i undersökningen kommer att påverkas av författarens tolkningar 
av svaren på undersökningsfrågorna.17 Vi önskade ge en bild av den verklighet vi 
studerade men det behöver inte innebära att det är den enda sanna bilden av 
verkligheten. 
 
Eriksson och Wiedersheim menar att en fallstudie är när undersökningen görs i endast 
ett fåtal företag i en mängd avseenden.18 Lundahl och Skärvad säger att det är vanligt 
att använda sig av en fallstudie om personen som undersöker, vill förstå ett fenomen 
på djupet och i sitt sammanhang.19 Vi valde att göra en fallstudie eftersom det innebar 
att vi kunde gå djupare med våra undersökningsfrågor.  
 
 
2.2 DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Vi började med att göra en litteratursökning för att få en bättre förståelse av det valda 
ämnet. För att finna relevant litteratur använde vi oss av databaserna Libris och Lucia 
och artikeldatabaserna Ebsco och EconLit på biblioteket vid Luleå tekniska 
universitet. Våra sökord var bland annat nätverk, nätverksteori, resursbaserad teori, 
strategiska allianser, network, strategic network, strategic alliances, external 
cooperation och collaboration. När vi sedan funnit relevanta böcker och artiklar så 
undersökte vi även återkommande referenslitteratur från dessa källor. 
 

                                                 
16 Wiedersheim & Eriksson, 1991 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Lundahl och Skärvad, 1999 
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Via Internet sökte vi efter formella nätverk i Norrbotten för att kunna genomföra vår 
empiriska undersökning. Anledningen till den geografiska närheten var att vi helst 
önskade genomföra besöksintervjuer. 
 
Vår sökning via Internet resulterade i fyra relevanta nätverk, där vi listade nätverket 
Evonet som väldigt intressant. Detta eftersom det är ett industrinätverk med sex 
verkstadsföretag som samarbetat tillsammans under tre års tid, vilket innebär att de 
skaffat sig viss erfarenhet inom bedrivande av nätverk. Företagsstorleken varierar 
mellan medlemmarna och alla företag ligger i Norrbotten. Vi kontaktade Kjell 
Blomster som är ansvarig projektledare för Evonet. Vi tog även personlig kontakt 
med företag inom nätverket för att ta reda på om de var intresserade av att medverka i 
vår undersökning.  
 
Fördelen med personliga intervjuer är bland annat att det är en relativt hög 
svarsfrekvens hos respondenterna. Intervjuaren kan använda sig av mer komplicerade 
frågor och har möjligheten att följa upp frågor. Besöksintervjuer har dessutom 
fördelen att kroppsspråk kan tolkas. Nackdelarna med denna metod är exempelvis att 
intervjuareffekter kan uppkomma och det kan vara svårare att ställa känsliga frågor. 
Dessutom kräver besöksintervjuer mycket tid och är förknippade med en del 
kostnader.20 I och med att våra företag ligger i närheten av Luleå, tyckte vi att 
fördelarna med att använda sig av besöksintervjuer vägde upp mot de extrakostnader, 
bland annat i form av tid och bensin, som dessa personliga intervjuer medförde. Till 
följd av de mer tidskrävande intervjuerna samt den tid som stod oss till förfogande, så 
hade vi inte möjligheten att undersöka särskilt många enheter. Det här innebar att våra 
slutsatser baserades utifrån fyra företag.  
 
Lundahl och Skärvald anser att om undersökaren ska förstå ett företag är det viktigt 
att han eller hon förstår personerna som verkar i företaget. Detta innebär bland annat 
att undersökaren måste identifiera vilka aktörer som är mest inflytelserika och 
betydelsefulla i förhållande till den problemställning som undersökaren studerar.21 
 
För att få en övergripande bild av nätverket och en insikt i hur det fungerade så 
utförde vi en personlig intervju med Kjell Blomster. För detta ändamål så utformades 
en intervjuguide till projektledaren som återfinns i bilaga 1. I och med att vi fick viss 
fakta och kännedom om nätverket innan vi gick till företagen så kunde vi tillgodogöra 
oss informationen från företagen på ett bättre sätt. Vi utförde personliga intervjuer 
med fyra företag i nätverket. Anledningen till att vi intervjuade fyra av de sex 
företagen i nätverket, var på grund av tiden som stod oss till förfogande. Vi ansåg att 
vi ändå fick en överskådlig bild av nätverket tack vare att vi intervjuade majoriteten 
av medlemmarna inklusive det, enligt Blomster, initiativdrivande företaget. Till grund 
för intervjuerna med företagen låg vår intervjuguide som återfinns i bilaga 2. Den 
inleds med några allmänna frågor för att få kännedom om företagets verksamhet. 
Resterande frågor är konstruerade efter vår referensram för att vi skulle få tillgång till 
den information vi ansåg var relevant med tanke på vårt syfte. Vi förberedde även 
muntligt eventuella följdfrågor och förklaringar. Dessa var svåra att få in i 
intervjuguiden eftersom vi i förväg inte kunde veta vilket eller vilka svar 
respondenterna skulle ge oss. 

                                                 
20 Wiedersheim & Eriksson, 1991 
21 Lundahl & Skärvald, 1999 
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I Empirikapitlet sammanställdes intervjuerna. Varje företag sammanställdes för sig så 
att läsaren kan skapa sig en uppfattning om den verksamhet som bedrivs av företaget. 
I analys och slutsatskapitlet gjordes först en jämförande analys mellan de empiriska 
sammanställningarna och de teorier som vi behandlat i vår referensram. Varje 
jämförelse avslutades sedan med våra slutsatsar. 
 
 
2.3 METODPROBLEM 
 
Ett problem som vi stötte på var svårigheten att avgränsa oss inom ämnesområdet. Det 
finns mycket litteratur som behandlar nätverk med många olika aspekter och det var 
delvis svårt att avgöra vilken information som var relevant med tanke på vårt syfte. 
Litteraturstudien ledde till att vi relativt snabbt bestämde oss för att sålla bort alla 
former av personliga nätverk och istället koncentrerade vi oss enbart på formella 
nätverk mellan företag. Då vi inte gjort någon heltäckande litteraturstudie på området 
kan det finnas bra teorier som vi omedvetet förbisett. 
 
Respondenterna som vi intervjuade var väl insatta i Evonet och alla arbetade med 
Evonet på något sätt. Men intervjupersonerna hade olika befattningar i företagen och 
involveringen i Evonet skilde sig också åt mellan personerna. Detta medförde att det 
ibland var svårt att tolka ifall de personer vi intervjuade pratade för Evonet eller för 
sitt företag. Vi löste detta problem genom att under intervjun ställa följdfrågor, samt 
att i efterhand ställa kompletterande frågor. 

2.3.1 Validitet 
 
Med validitet menar Hägg och Wiedersheim mätinstrumentets förmåga att mäta det 
som avses att mätas22. För att försöka stärka validiteten lät vi fyra personer (varav två 
akademiker och två utan akademisk utbildning) som inte skulle medverka i 
undersökningen svara på våra intervjufrågor. Därmed försökte vi kontrollera att 
frågorna uppfattades på rätt sätt, det vill säga på det sätt som vi ville att de skulle 
uppfattas. Efter tips av testpersonerna förbättrade vi intervjuguiden. Vi försökte 
använda ett enkelt och tydligt språk så att inte missförstånd på grund av exempelvis 
ett obegripligt fackspråk skulle uppstå. Dessutom hade vi tack vare de personliga 
besöksintervjuerna en större möjlighet att förklara och förtydliga våra frågor för att 
undvika missförstånd.  

2.3.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet avser Hägg och Wiedersheim att exempelvis intervjufrågorna ska ge 
tillförlitliga och stabila mätningar. Det innebär att oavsett vem som använder 
intervjuguiden och skickar ut den till olika slumpmässigt utvalda intervjupersoner ur 
samma population, så bör de till stor del få samma resultat.23 Våra intervjuer ägde rum 
i december 2003. 
 

                                                 
22 Hägg & Wiedersheim, 1994 
23 Ibid. 
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För att tillförlitligheten i svaren på våra intervjufrågor skulle stärkas så skickade vi ut 
intervjuguiden till respektive företag i förväg.  
 
Fördelen med att respondenterna får intervjufrågorna i förväg är att de kan förbereda 
sig inför intervjun. Respondenterna får möjligheten att söka fram eventuell fakta som 
de kan tänkas behöva för att kunna svara på frågorna och förhastade ogenomtänkta 
svar kan i högre grad undvikas. En annan fördel med att respondenterna får frågorna i 
förväg är att svaren i mindre utsträckning påverkas av det sätt som intervjuaren 
framställer frågan på, exempelvis vilken betoning och vilket kroppsspråk han 
använder. Men det finns även en nackdel med att respondenterna får frågorna i 
förväg. Den tid de får till förfogande innebär att de har möjligheten att försköna 
svaren, exempelvis på frågor beträffande ett känsligt ämne, för att framställa sitt 
företag på ett bättre sätt.24 Vi tror dock att det inte fanns någon större anledningen för 
respondenterna på företagen att förvränga informationen. Men för att få så 
sanningsenliga svar som möjligt så erbjöds företagen att vara anonyma.  
 
Samtliga intervjuer bandades och dessa inspelningar lyssnades av vid samman-
ställningarna. Därmed minskades risken för att vi missat väsentlig fakta. När 
intervjuerna sammanställts så skickades dessa tillbaka till företagen för att de skulle 
kunna rätta till eventuella missförstånd och felaktigheter. Samtliga respondenter läste 
igenom sammanställningen och skickade tillbaka den med eventuella korrigeringar 
som vi tog hänsyn till. Detta torde stärka reliabiliteten. 
 

                                                 
24 Winter, 1992 
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3 REFERENSRAM  
 
Detta kapitel inleds med att vi redogör för ett företags resurser och resursbaserad 
teori samt nätverkskompetenser. Sedan går vi in på motiv för samarbeten och 
potentiella problem vid samarbeten. Vidare behandlar vi nätverksteorier. Därefter 
kommer vi in på viktiga samarbetsparter och förtroende.  Kapitlet avslutas med risker 
för nätverkssamarbeten. 
  
 
3.1 RESURSBASERAD TEORI 
 
Ur en resursbaserad synvinkel har företag ett antal resurser som bidrar med många 
olika saker. Företag kan ses som olika sammanslutningar av resurser. En del resurser 
är kännbara resurser så som kapital. Men ett företag har även immateriella resurser 
som till exempel patent, anseende och kärnkompetens. Även kunskap om produkter 
och processer är viktiga resurser. Olika sammanslutningar av resurser är olika 
effektiva i att tillmötesgå kundens behov. En del resurser ger bättre ekonomisk 
tillväxt, medan andra resurser gör att företaget precis klarar sin breakevenpunkt.25 
 
Axelsson menar att ur ett resursperspektiv kan det enskilda företaget sägas arbeta med 
två typer av resurser, interna och externa. Interna resurser innebär att företaget har 
kontroll över dessa. Exempel på denna typ av resurser kan vara anställda, eget kapital 
och eget tekniskt kunnande. De externa resurserna består av resurser som företaget 
har behov av men som kontrolleras av andra företag och organisationer. Dessa 
resurser finns alltså utanför företaget.26 Den traditionella resursbaserade teorin 
tydliggör ett företags konkurrensfördelar med hjälp av de interna resurserna som 
företaget besitter. Foss hävdar vikten av att studera hur nya kompetenser, så kallade 
nätverkskompetenser, kan skapas genom interaktion mellan två företag.27  
 
 
3.2 NÄTVERKSTEORI 
 
För några årtionden sedan började teorier om nätverk runt företag och deras 
omgivning att dyka upp. Nätverksteori innebär att fokuseringen sker på samarbete 
mellan fler företag och inte på enskilt samarbete med endast ett företag. 
Återkommande handel med samma företag ger varaktiga, långsiktiga och stabila 
utbytesrelationer.28 Enligt Axelsson är en central utgångspunkt i relations- och 
nätverkstänkandet att resurserna ses som heterogena och utvecklingsbara. Det vill 
säga att det finns betydelsefulla skillnader mellan resurser såväl personella som 
materiella.29  
 
Håkansson har gjort en modell över nätverksteorin (se figur 2). Nätverksteorin består 
av tre olika huvudkomponenter: aktörer, resurser och aktiviteter. Industriella nätverk 
kännetecknas av en rad aktiviteter som alla i någon form är beroende av varandra. När 
                                                 
25 Foss, 1999 
26 Axelsson, 1996 
27 Foss, 1999 
28 Planander, 2002 
29 Axelsson, 1996 



NÄTVERK  REFERENSRAM 

9   

aktiviteterna länkas till varandra kan de aktörer som ingår i nätverket uppnå 
effektivitetsvinster. För att kunna utföra aktiviteterna krävs resurser, och genom 
aktiviteter omvandlas också resurser. Genom att binda samman resurser på olika sätt 
kan både förändring och förädling av dessa uppnås. Aktörerna kontrollerar resurserna 
och utför aktiviteterna. Nedan förklaras komponenterna i figur 2 som härstammar från 
Håkanssons nätverksteori.30 
 
Resurser utgörs av fysiska, finansiella och personella tillgångar. Vad som är specifikt 
för ett nätverkstänkande är att resurser betraktas som heterogena det vill säga värdet 
av en resurs antas vara beroende av hur den kombineras med andra resurser. 
 
Aktiviteter skapas genom att resurser kombineras, förbrukas och/eller utbyts. 
Aktiviteter kan bestå av inköp, administration, produktion, teknisk utveckling, 
försäljning och distribution. När företag har ett nätverkstänkande ser de inte enskilda 
aktiviteter som händelser oberoende av varandra, utan aktiviteterna måste ses som 
handlingar vilka är sammanlänkade i längre kedjor. Exempelvis kan en aktivitetskedja 
uppfattas när en ägare av en viss råvara säljer denna till en hantverkare av ett 
halvfabrikat, vilken i sin tur säljer den vidare till en förädlare och distribuerande 
enhet. 
  
Aktörer är i detta sammanhang företag. Aktörerna kontrollerar vissa resurser 
och/eller aktiviteter. I och med det har aktörerna alltid specifika relationer till 
omgivningen. 
 
 
 
 
 
                                                                                           
    
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

Figur 2: Nätverksmodellen31 

                                                 
30 Håkansson, 1993 
31 Håkansson, 1993 s.15 
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Om verkligheten förenklas kan aktörer identifieras i form av ett antal olika företag, 
som har någon form av utbyte av varandra, antingen direkt eller indirekt. De kan 
exempelvis vara involverade i ett gemensamt utvecklingsarbete. Kombinationen av 
resurser som kontrolleras och de aktiviteter som utförs gör varje aktör unik i nätverk. I 
ett förändringsperspektiv betyder detta att varje utvecklingsförlopp påverkas av vilka 
relationer ett företag har tillgång till, vilka resurser som används och vilka aktiviteter 
som tillämpas.32 
 
Ett nätverk kan urskiljas kring ett visst företag, ett visst geografiskt område eller i en 
viss produkt. Ett nätverk innehåller möjligheter till såväl stabilitet som förändring, på 
samma sätt som förutsättningar för såväl samarbeten som konflikter och maktkamper 
finns inbyggda.33 
 
 
3.3 NÄTVERKSKOMPETENSER 
 
Nätverkskompetenser görs i samspel mellan två eller flera företags kompetenser 
tillsammans. För att dessa kompetenser ska ge den bästa effekten och skapa 
konkurrensfördelar för nätverket bör kompetenserna vara sällsynta, värdefulla, icke 
imiterbara och icke utbytbara. När Foss skriver om sällsynta kompetenser syftar han 
till att dessa inte finns i andra nätverk. Vidare menar Foss att värdefulla kompetenser 
är kvalifikationer som skapar ett värde för företaget och bidrar till dess lönsamhet. 
Nätverkskompetenser är generellt svårare att kopiera, det vill säga svårare att imitera, 
än ett företags specifika kompetens, eftersom det handlar om alla företag i nätverkets 
gemensamma kompetenser. Därför är det även svårt för konkurrerande nätverk eller 
enskilda företag att hitta exakt vilka kompetenser som ligger bakom en 
konkurrensfördel. För att erhålla en slagkraftig konkurrensfördel bör resurserna inte 
vara utbytbara.34 
 
Företag bör inte bara skapa intern organisation utan också extern organisation. Genom 
att bygga externa organisationer kan företagen skaffa sig ett bra anseende, utveckla en 
ömsesidig förståelse mellan handelspartners och arbete med marknadsförings-
satsningar tillsammans. Det handlar om att samla företagens ekonomiska resurser.35 
 
Något som kan påverka ifall nätverkskompetenserna ger konkurrensfördelar gentemot 
andra företag, är på vilket sätt företagen inom nätverkets resurser och kompetenser 
kompletterar varandra. Medlemmarna i nätverket måste ha kännedom om värdet i att 
kombinera de olika resurserna. Desto högre värde företagen ser i att kombinera sina 
resurser, desto troligare är det att samarbetet skapar konkurrensfördelar. Det är 
sannolikt att företag som har haft ett längre samarbete med varandra lättare kan se 
möjligheter, eftersom de har kännedom om de andra företagens organisation, 
processer och företagskultur.36 

                                                 
32 Håkansson, 1993 
33 Ibid. 
34 Foss, 1999 
35 Ibid. 
36 Dryer & Singh, 1998 
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3.4 STRATEGISKA SAMARBETEN 
 
Strategiska allianser eller strategiska samarbeten är en samarbetsform mellan företag.  
 
Enligt Lind kan strategiska allianser innebära att företag arbetar tillsammans inom en 
utsatt tid och samarbetet involverar endast bestämda produkter och marknader. Det 
kommer att råda en fortsatt konkurrens mellan företagen beträffande de områden som 
inte innefattas av uppgörelsen.37 Tidd, Bessant och Pavitt gör ungefär samma 
beskrivning av strategiska allianser som Lind. Det handlar om en formell eller 
informell överenskommelse mellan företag att utveckla en ny teknologi eller produkt. 
Det är oftast frågan om grundläggande forskning beträffande utvecklingsprojekt. 
Alliansen har ett bestämt mål och en bestämd tidsbegränsning.38 
 
Det finns flera anledningar till att samarbeten mellan företag har ökat. En av dessa är, 
som tidigare nämnts, globaliseringen och den ökade konkurrensen som följt med 
denna. Det har inneburit att företag måste vara konkurrenskraftiga och att de på ett 
snabbt och effektivt sätt behöver nå ut till nya marknader. De måste även försvara 
sina marknadspositioner.39 Andra skäl är att kostnaden för forskning och utveckling 
har ökat. Dessutom är produktlivscyklerna kortare idag. Det skulle många gånger vara 
för kostsamt att planera en global tillväxtstrategi som baserades på endast intern 
tillväxt. Viktiga faktorer för företags överlevnad och marknadsposition idag, är bland 
annat att snabbt och kostnadseffektivt skapa innovationer, inträda på nya marknader, 
hantera handelsrestriktioner i andra länder samt att ha förmågan till organisatoriskt 
lärande.40 
 
Tomkins menar att det finns olika anledningar till att företag väljer att samarbeta med 
varandra. Han tar upp att det kan handla om att dela kunskap mellan företag eller att 
få tillgång till en värdefull och sällsynt resurs. Andra faktorer kan vara delat 
beslutsfattande och kollektiva belöningar.41 Tidd m fl anger flera skäl till strategiskt 
samarbete mellan företag. Det kan exempelvis handla om teknologi-, marknads- eller 
organisationsbaserade motiv. Det är även troligt att företag som koopererar med 
varandra har fler än ett skäl till samarbetet. Tidd m fl har gjort en modell för 
samarbete (Figur 1).42 

                                                 
37 Lind, 2002 
38 Tidd, Bessant och Pavitt, 2001 
39 Planander, 2002 
40 Porter, 1986 
41 Tomkins, 2001 
42 Tidd m fl, 2001 
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Figur 1: En modell för samarbete43 
 
De teknologiska motiven för ett strategiskt samarbete innebär exempelvis att få 
tillgång till externa resurser. Med extern hjälp kan företag reducera kostnader, tid, risk 
och komplexitet vid bland annat forskning och utveckling. Den teknologiska 
förändringstakten tillsammans med teknikens ökade komplexitet gör att det är få 
verksamheter som har råd att internt inom företaget upprätthålla expertkunskaper 
inom alla potentiella tekniska områden. Många produkter omfattas av alltmer 
avancerad teknik när de utvecklas. Ett exempel är bilen som innefattar många olika 
komponenter som tillverkas av olika tekniker, såsom bilradio, krockskydd etcetera. 
Det går inte längre för ett företag att vara expert inom alla områden enligt Tidd m fl. 
Företag som samarbetar och gemensamt gör investeringar i ett laboratorium för 
gemensam forskning och utveckling kopplar värdeskapande aktiviteter närmare 
varandra. Personalen kan lättare samarbeta med varandra och utbyta kunskap. Det 
leder till att forskarna i det egna företaget utvecklas och får nya idéer och annorlunda 
perspektiv som kan vara mycket värdefulla. Många chefer inser det taktiska värdet i 
vissa former av externt utvecklade tekniker. Det kan bland annat förbättra företagets 
goodwillanseende och det kan handla om att använda en standardteknik för en viss 
bransch.44  
 

                                                 
43 Tidd m fl, 2001 s. 199 
44 Tidd m fl, 2001 
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Marknadsbaserade anledningar för samarbete kan innebära att ett företag önskar få 
tillgång till nya marknadssegment. Företaget kanske vill expandera, men önskar 
reducera osäkerheter på geografiska områden eller marknader som företaget har liten 
kännedom om. Denna osäkerhet kan reduceras med hjälp av samarbetspartners med 
erfarenhet och kunskap om den aktuella marknaden.45 
 
Ifall företag går in i ett samarbete med organisationsbaserade motiv så kan det 
innebära att de ser relationen som en chans till lärande snarare än en möjlighet att 
minimera kostnader. Ett exempel på organisationsbaserade motiv kan vara att 
utveckla kompetensen hos anställda.46 Ifall företag ordnar organiserade utbildnings-
träffar och gör studiebesök hos varandra så kan värdefulla erfarenheter bytas. Många 
gånger kan företag överföra betydelsefulla rutiner från varandra.47 
 
Ett bra exempel på ett strategiskt samarbete med flera olika bakomliggande motiv är 
samarbetet mellan Philips och Sony som inleddes i slutet av 1970-talet. 1978 utvecklade 
Philips en prototyp för en compact disc (CD). Men företaget insåg att det skulle vara svårt att 
ensamt göra konceptet till en världsstandard eftersom de nyligen misslyckats med ett video-
laser-disc-system. Ett år senare kontaktade Philips företaget Sony för att inleda ett strategiskt 
samarbete. De visste att Sony hade den utvecklings- och tillverkningskapacitet som var 
nödvändig och dessutom hade Sony tillgång till den japanska marknaden. Firmorna 
utvecklade tillsammans kommersiella chip som behövdes och Sony tillverkade en teknik för 
att göra cd-spelaren mindre till storleken, billigare att producera och mer tillförlitlig. 
Företagen handlade snabbt för att etablera tekniken som en internationell standard. 
Electronic Association of Japan, med ett stort inflytande, tog efter tekniken och blockerade 
konkurrerande standarder på den Japanska marknaden. Sony och Philips producerade cd-
skivor var och en för sig och försäkrade ett utbud på låtar. 1982 lanserades cd-spelaren på 
den japanska marknaden och 1983 lanserades den i Europa och i USA. Försäljningen av cd-
skivor och cd-spelare översteg alla prognoser. Samarbetet mellan Philips och Sony hade flera 
motiv. Bland annat tillgång till kompletterande teknologier, stordriftsfördelar, etablering av 
internationell standard och tillgång till internationella marknader. 
 
Samarbetet mellan Philips och Sony vid utvecklingen av cd-skivan var framgångsrikt 
bland annat eftersom de båda firmornas motiv var kompletterande istället för 
konkurrerande.48 Kompletterande resurser mellan företag som har strategiska 
samarbeten kan vara mycket givande då arbetet belyses från olika perspektiv. Företag 
kan få ett nytänkande och det minskar risken för att de låser fast sig vid en lösning. 
Med hjälp av ett nätverk kan just den kompetens som behövs hittas för att slutföra ett 
arbete enligt Granfors och Lindberg.49 
 
Strategiska samarbeten kan vara ett sätt att utveckla globala strategier. Företag ser på 
vad den egna strategiska kärnkompetensen behöver kompletteras med samt på vilket 
sätt detta kan koordineras. Men ett strategisk samarbete behöver inte innebära att 
företagsledningen har en planerad strategi som ska genomföras, det kan istället vara 
frågan om en process som växer fram med tiden och det kan vara många personer 
som arbetar på olika nivåer som är inblandade.50 
 
                                                 
45 Tidd m fl, 2001 
46 Ibid. 
47 Granfors & Lindberg, 2000 
48 Tidd m fl, 2001 
49 Granfors & Lindberg, 2000 
50 Planander, 2002 
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Verksamheter som har affärer med företag som de känner väl, kommer att ha lägre 
förhandlingskostnader och detta gynnar parterna. Det är troligt att de har byggt upp 
någon form av ömsesidigt förtroende och de anställda har troligen sociala 
anknytningar med varandra.51  
 
 
3.5 VIKTIGA SAMARBETSPARTER 
 
Utgångspunkten till valet av vilka samarbetspartners ett företag skall arbeta med kan 
göras genom en noga genomgång av de samarbetspartners som företaget har och har 
haft. I en studie som har gjorts av Håkansson i 123 svenska företag visade det sig att 
huvuddelen av företagens tekniska samarbetsparter var antingen kunder eller 
leverantörer. Tillsammans stod de för 75 procent av samarbetsrelationerna. Alla 
övriga typer av tänkbara partners står för mindre än en fjärdedel.52 

3.5.1 Kunder 
 
Kunderna utgjorde den vanligaste typen av samarbetspartner. Det kan bero på köparna 
själva och deras krav på anpassning och förbättring i olika tekniska områden. Ett 
viktigt resultat från Håkanssons studie var att där det säljande företaget hade en 
produktions-struktur som var styrd av kundorder istället för tillverkning mot lager, 
förekom många samarbeten.53 
 
Företag vill veta så mycket som möjligt om sina kunder för att kunna upptäcka och 
förstå kundernas behov54. Det är i många fall ett känsligt beslut när ett företag ska 
prioritera vilka kunder de bör samarbeta med. Genom att prioritera vissa kan andra 
skrämmas bort eller bli mer tillbakadragna. Ifall företaget inte gör någon prioritering, 
så minskar möjligheten att få ett grepp över produktutvecklingsarbetet. När företaget 
ska välja sina samarbetspartners är det viktigt att tänka på överförbarhet. Det som 
utvecklas i en prioriterad kundrelation måste också kunna användas på något sätt i 
andra kundrelationer. När företaget gör denna prioritering av kunder kan de även ta 
hänsyn till om kunden har några indirekta kopplingar. Det vill säga har kunderna 
andra relationer som företaget ur olika synvinklar kan ha fördel av? Kundens 
lokalisering är en aspekt som också bör vägas in. Närhet är både underlättande och 
kostnadsbesparande.55 

3.5.2 Leverantörer 
 
Leverantörer är en viktig källa för tekniska nyheter. Det kan gälla nya material, nya 
komponenter eller ny utrustning. Förut framhävdes oberoende och möjlighet till 
snabba byten, idag lägger företagen vikten på färre leverantörer, långsiktighet, närhet 
och resurssamverkan.56    
 

                                                 
51 Tidd m fl, 2001 
52 Håkansson, 1993 
53 Ibid. 
54 Bendix & Dalsgaard, 1998 
55 Håkansson, 1993 
56 Ibid. 
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För valet av lämpliga leverantörer mot bakgrund av kompetens, intresse och 
lokalisering gäller i stort samma förhållande som för kunderna. Ibland söker företag 
sig till leverantörer från specifika geografiska områden som uppfattas som viktiga 
centra. Avsikten är att genom leverantörers samarbete få en bättre bild av vad som är 
på gång i centrat och härigenom tidigare fånga upp signaler om nya trender. Ett 
exempel är Siemens som har stationerat inköpare på den amerikanska västkusten för 
att bättre utnyttja den potential som företagen i Silicon Valley med omgivning har att 
erbjuda. Detta är en illustration till att större köparföretag blir allt mer aggressiva och 
pådrivande gentemot sina leverantörer. Företagen kan inte vänta på färdiga 
erbjudanden från leverantörerna, det är att ge bort en konkurrensfördel som specifikt 
anpassade och utvecklade produkter från leverantörer kan ge både i form av bättre 
produkter och tjänster och/eller lägre kostnader.57 

3.5.3 Övriga samarbetsparter 
 
Denna grupp är en mycket heterogen samling av tänkbara samarbetsparter. 
Exempelvis kan det var forskningsinstitutioner som antingen är kopplade till 
universitet eller branschorganisationer. Det kan också vara konkurrenter där det kan 
finnas möjligheter till samarbete om speciella komponenter eller material. Företag 
som tillverkar produkter som används i kombination med företagets egen produkt så 
kallade komplementära producenter kan också vara en grupp som företag kan tänkas 
samarbeta med. Heterogeniteten skapar ett karaktäristiskt problem. Det är svårt att få 
överblick och att jämföra och därmed kunna prioritera mellan tänkbara motparter. 
Vad företaget kan göra i detta fall är att kartlägga tänkbara partners och att söka finna 
ett bra sätt att kombinera ett antal av dem.58 
 
 
3.6 RISK OCH PROBLEM 
 
Det kan vara svårt att organisera ett strategiskt samarbete och problem kan 
uppkomma, exempelvis för att parterna som ingår i samarbetet saknar vana för 
hantering av relationen.59 
 
Undersökningar, som Bruce, Leverick och Littler utfört i 300 företag i Storbritannien, 
har visat på att många företag utformat samarbeten med avsikten att reducera tid, 
kostnad och risker vid forskning och utveckling. Trots detta insåg företagen inte 
nödvändigtvis de fördelar som samarbetet faktiskt medförde. Ungefär hälften av 
respondenterna ansåg att samarbete gjorde forskning och utveckling mer komplicerat 
och kostsamt. Exempelvis ansåg ofta företag som gick in i ett samarbete specifikt för 
att reducera utvecklingskostnaderna samt tiden för utvecklingen att de uppnådde 
detta. Medan firmor som upprättade samarbeten med andra avsikter ofta ansåg att 
kostnaderna och tiden för utveckling hade ökat.60 
 
Inkpen tar bland annat upp en faktor som påverkar ett samarbetes resultat. Det handlar 
om hur öppna parterna är för varandra. Ifall konkurrens föreligger mellan företagen så 
kan viljan att dela med sig av kunskap och resurser vara låg. Dessa samarbeten kan 
                                                 
57 Håkansson, 1993 
58 Ibid. 
59 Planander, 2002 
60 Bruce, Leverick & Littler, 1995 
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vara problematiska med tanke på att företagen vill få ut så mycket som möjligt av 
nätverket och samtidigt delge så lite som möjligt.61 
 
När ett utomstående företag försöker komma in i ett nätverk utgör det alltid ett hot, 
både mot vissa av de etablerade företagen och mot funktionssättet i det existerande 
nätverket. Detta hot blir särskilt stort när det är ett stort företag som vill komma in. Ett 
litet företag kan ses som ett intressant komplement och kan därför upplevas bidra med 
mer än vad det kräver av många av de etablerade.62 
 
Det finns två basstrategier för att etablera sig inom ett existerande nätverk. Den första 
är en successiv metod, där det sökande företaget arbetar med att bli accepterat på lång 
sikt och börjar som en marginell enhet för att sedan steg för steg bli en allt mer central 
aktör. Den andra strategin innebär att den nye aktören försöker att snabbt 
omstrukturera nätverket det vill säga att snabbt bli en av de centrala aktörerna. Det 
kan vara genom en stor satsning på en ny produkt eller på att lansera ett nytt 
”koncept” vad det gäller exempelvis distribution. Målsättningen är att uppnå en stark 
position snabbt.63 
 
Varje relation går igenom olika kritiska skeden där det finns uppenbara risker för att 
utvecklingen skall stoppas upp eller att relationen skall spricka. Det finns med andra 
ord behov av att någon har ett övergripande ansvar för respektive relation och dess 
utveckling.64 
 
Många företagare känner rädsla inför att lämna ifrån sig information om det egna 
företagets verksamhet. Men ifall samarbetet mellan företag i ett nätverk ska bli lyckat 
så krävs ibland att företag sträcker på sekretesskraven. Företagen måste våga dela 
med sig till och ta ifrån andra företag. En underlättande åtgärd kan vara att skriva 
inbördes avtal mellan företagen i nätverket. Exempelvis kan alla inblandande parter 
skriva under på att information som fås inom nätverket, och som ej är av allmän 
karaktär, inte får spridas till utomstående.65 
 
Varje företag måste fråga sig ifall de förlorar någonting på att ingå i ett nätverk. Det 
kan vara svårt att i ett initialt skede avgöra vad samarbetet i nätverket kommer att 
resultera i framöver och det kan sällan ges några garantier.66 
 
Ifall en part är starkare så kan det vara en större förutsättning för bidrag i form av 
kompetens men samtidigt kan det hämma en svagare parts självkänsla och 
företagsutveckling. Det är vanligt att företag kan bli osäkra på sin egen förmåga när 
de jämför sig med andra företag i början av ett samarbete. Företag kan känna rädsla 
för att de inte är lika bra som de övriga företagen i nätverket. Den här perioden av 
osäkerhet som kan uppkomma brukar dock gå över snabbt när ett bra gruppklimat 
skapas.67 
 

                                                 
61 Inkpen, 1998 
62 Håkansson, 1993 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Granfors & Lindberg, 2000 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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Företag bör vara medvetna om att de kan bli bedragna i samarbeten. Ifall exempelvis 
en teknik är väldigt komplex, okänd eller sällsynt, så kan det vara svårt att värdesätta 
en prestation för ett företag som saknar kännedom om den specifika tekniken. På 
grund av detta kanske de får betala ett högre pris för samarbetet eller så ligger inte 
prestationsförmågan på den nivå som den borde.68 
 
Tidd m fl tar upp följande risker med samarbeten; läckande information, förlorad 
kontroll samt avvikande syften och mål, som kan resultera i konflikter. Faran för att 
information ska spridas ofrivilligt ses som störst när samarbetet sker med potentiella 
konkurrenter. Det kan vara svårt att avskilja det område eller de områden som 
företagen samarbetar inom från resterande områden i företaget och därmed blir det 
oundvikligt att samarbetspartners kan få tillgång till ytterligare kunskap. 
Konsekvensen kan bli att företag förlorar kontrollen över samarbetet och det i sin tur 
kan leda till att konflikter mellan parterna uppstår.69 
 
 
3.7 FÖRTROENDE 
 
En viktig faktor när företag bildar nätverk är att de bygger upp förtroendefulla 
relationer.70 Tomkins menar att ett starkt förtroende är en väsentlig förutsättning för 
att ett samarbete mellan företag ska fungera och bli framgångsrikt. Eftersom ett 
samarbete kan handla om att fördela risker, resurser och resultat måste företagen 
känna tillit till varandra. Förtroende kan inte skapas med tvång utan måste uppkomma 
frivilligt enligt Tomkins.71 
 
I en undersökning som Håkansson har gjort betonar företagen behovet av att ha 
förtroende för varandra. Förtroende kan skapas över tiden. Parterna behöver lära 
känna varandra men också testa varandra i mindre sammanhang innan ett mer 
krävande och därmed riskfyllt samarbete kan inledas.72 Grunden för förtroendefulla 
relationer är långsiktighet, varaktighet, tid och perspektiv. Förtroende utvecklas när 
det tillämpas. För att spara tid med att bygga upp ett förtroende vid 
nätverkssamarbete, kan relationer som redan existerar utnyttjas.73 
  
Det informella draget vid samarbeten är ofta starkt betonat. Orsaken är att formella 
avtal bara kan täcka vissa delar och många anser att intresset inriktas mot fel saker. 
Ibland har dock den ena eller båda parter ett behov av att göra samarbetet synligt för 
andra och då kan självklart ett formellt avtal vara en viktig dokumentation.74 
 
 

                                                 
68 Tidd m fl, 2001 
69 Ibid. 
70 Utbult, 2000 
71 Tomkins, 2001 
72 Håkansson, 1993 
73 Lind, 2002 
74 Håkansson, 1993 
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3.8 SAMMANFATTNING 
 
Vi har sammanfattat vår referensram i en modell (figur 3). Modellen visar de 
viktigaste faktorerna som påverkar val av partner och därmed skapandet av ett 
nätverk. De parter som bildar ett nätverk bidrar till hur nätverket kommer att fungera. 
Nätverket i sin tur kommer att påverka faktorer för de enskilda företagen. Det går inte 
att förutsäga hur väl ett nätverk kommer att fungera men det är sannolikt att nätverket 
kommer att ge företagen så kallade nätverksresurser. De egna resurserna kommer att 
kompletteras med andra egenskaper från övriga medlemmar i nätverket. Beroende på 
hur nätverket fungerar så kommer förtroendet för de andra företagen att påverkas. 
Nätverket kan även innebära risker för företag som går med och de kan dessutom 
skapa olika former av problem för företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figur 3: Sammanfattande modell av referensramen 
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4 EMPIRI  
 
Detta kapitel redogör för resultatet av vår empiriska undersökning. Vi inleder kapitlet 
med att redogöra för nätverket Evonet. Därefter görs en sammanställning av varje 
företag inom nätverket som vi har intervjuat. 
 
 
4.1 NÄTVERKET EVONET 
 
Vi har intervjuat Kjell Blomster som är projektchef för nätverket Evonet. Han har 
varit med i detta nätverksprojekt ända från planeringsstadiet. Tillsammans med Roger 
Elfmark, som var dåvarande teknisk chef på Ferruform, startades projektet upp år 
2000. Namnet Evonet är latin. Evo kommer från Evolve som betyder utveckling och 
net är en förkortning av nätverk. Förutom Blomster arbetar idag tre projektledare i 
Evonet, som har huvudkontoret i Luleå.  
 
Evonet är ett formellt nätverk som drivs i form av ekonomisk förening. Blomster 
poängterar vikten av detta. Det innebär att alla företag har lika rösträtt oavsett storlek. 
I och med detta så tror Blomster att det underlättar för mindre företag att våga säga sin 
mening. 

4.1.1 Evonets uppbyggnad 
 
Evonet består av sex företag som är belägna i Norrbotten; Nordtool AB, Berglunds 
Rostfria AB, Erlandssons, Ferruform AB,  HT Svarv AB och Tooltech AB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga företag har varit med sedan starten av nätverket i januari 2001. Företagen 
som önskade gå med i Evonet fick underteckna en avsiktsförklaring och förpliktade 
sig därmed att genomföra vissa åtaganden. Grundtanken med nätverket var att 
medlemmarna inte skulle konkurrera med varandra om kunder och produkter. Den 
geografiska placeringen var också en viktig förutsättning för vilka företag som skulle 
ingå i nätverket. De skulle känna att de har den geografiska samhörigheten. Det var i 
första skedet intressant att hitta leverantörer till fordonsindustrin. Sedan resonerade 
initiativtagarna över vilka komplimenterande egenskaper som behövdes till de företag 
som hittades. De kom fram till att nätverket behövde komplementeras med företag 
som kunde tillverka verktyg, eftersom verktyg är en tung bit inom industrin. 
Företagen borde även ha möjligheten att få hjälp med vissa specialprodukter. Därför 
söktes företag som var nischade inom speciella kompetensområden som exempelvis 

Evonet: Lokalisering: Anställda: Omsättning/år (Kr): 
Nordtool AB Öjebyn 37 26 miljoner 
Berglunds Rostfria AB Boden 30 20 miljoner 
Erlandssons Luleå 23 23 miljoner 
Ferruform AB Luleå 740 780 miljoner 
HT Svarv AB Kalix 70  Ingen uppgift  
Tooltech AB Töre 13  Ingen uppgift  
 

Tabell 1: Sammanställning av Evonets medlemmar



NÄTVERK  EMPIRI 

20   

skärning av alla former av plåtberedning och hantering av syrafasta material. Med 
tanke på dessa aspekter sattes nätverket ihop.  
 
Det var som tidigare nämnt företaget Ferruform, ett större företag i Luleå, som tog 
initiativet till att nätverket bildades. Företag som tidigare haft affärer med Ferruform 
och som uppfattades som duktiga bjöds in till en sammankomst. Ett annat viktigt 
kriterium för potentiella företag till nätverket var att de hade viljan och möjligheten 
att vidareutvecklas. Tack vare dessa förutsättningar så kan ett företag bli en värdefull 
medlem i ett nätverk enligt Blomster. Han anser att ifall ett företag bara vill vara med 
i ett nätverk utan att jobba med sin utvecklingsmöjlighet så blir resultatet i nätverket 
inte det önskvärda. Tanken är att företagen inom nätverket ska kunna komplettera 
varandras kompetenser. Alla ska inte behöva göra allting, utan företagen ska kunna 
nischa in sig på de områden som de kan bli bäst på. Idag konkurrerar företagen med 
andra företag i Europa och då måste de tillhöra de bästa. Tidigare har företagen haft 
en bred bas och kunnat göra olika saker men de har saknat en riktig spetskompetens. 
Enligt Blomster har företagen, tack vare nätverket, fått ytterligare en möjlighet att se 
vad de kan rikta in sig på för att bli riktig bra inom sin nisch.  

4.1.2 Strukturen av Evonet 
 
Blomster berättar om tre projekt som Evonet för tillfället håller på med: WCP (World 
Class Process), gemensamma inköp och kompetensutveckling. De tre områdena har 
var sin projektledare som ansvarar för genomförandet av projekten.  
 
WCP: Bygger på en idé som ursprungligen kommer ifrån Toyota i Japan. Det är en 
projektplan för att införa ständiga förbättringar och inre effektivitet i företagen. Det är 
ett omfattande projekt som är uppbyggd i tre steg med certifiering för varje avklarad 
del. Första steget innebär bland annat att skapa ordning i organisationen och 
produktionen. Inledningen av steg ett innebär att städa och märka upp det som behövs 
på arbetsplatsen. Det som inte är nödvändigt sorteras bort och det som saknas 
införskaffas. Andra åtgärder i steg ett kan vara förebyggande underhåll av maskiner 
samt att effektivisera värdeskapande processer i företaget. Inom WCP har varje 
företag en ambassadör som samarbetar med projektledaren Tage Backeblad från 
Evonet. Ambassadörerna ska helst vara kollektivt anställda som jobbar inom 
produktionen för att öka engagemang och möjligheten att påverka. De bör ha en 
informell ställning, ett anseende att vara duktiga samt inflytande över de anställda. 
Tillsammans med två ambassadörer gör Tage Backeblad revideringar på företagen 
som ingår i Evonet. Revideringarna innebär att de granskar och dokumenterar att 
företagen uppfyller de krav på ständig förbättring som ställs. Detta sker två till fyra 
gånger per år. Ambassadörerna som är med vid revideringen bör komma från ett 
företag med liknande verksamhet, eftersom de då har en bättre kompetens inom det 
aktuella området. Granskningen görs internt inom nätverket utan att extern hjälp tas 
in. 
 
Gemensamma inköp: Samarbetet inom detta område går ut på att samla de 
gemensamma inköpsvolymerna och därmed skapa bättre förhandlingsläge mot 
leverantörer. Detta i sin tur bör resultera i lägre inköpskostnader. Idag finns runt 15 
gemensamma inköpsavtal. Varje företag har en eller två representanter i 
inköpsgruppen, som träffas en gång i månaden tillsammans med Evonets projekt-
ledare Bo-Lennart Lundström. Vid träffarna samlas information om bland annat vad 
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som köps in och vilka behov som finns. Leverantörer bjuds in för att beskriva vad de 
vill sälja samt till vilka priser. Sedan fattas gemensamma inköpsavtal som alla kan 
nyttja.  
 
Kompetens: Eva Andersson från Evonet ansvarar tillsammans med en kontaktperson 
från varje företag för kompetenssamarbetet. Just nu pågår ett lärlingsprojekt som varar 
i 40 veckor. I projektet varvas teori med praktik i lika stora delar. Den övervägande 
delen av lärlingarna består av kvinnor. Evonet försöker få in mer kvinnor i dessa 
markant mansdominerande företag. Blomster är nöjd med detta projekt och berättar 
att andelen kvinnor på arbetsplatserna inom nätverket har ökat från fyra till nästan åtta 
procent. Kompetensprojektet är ett väldigt omfattande projekt eftersom det sker en 
individuell uppföljning på varje lärling med personliga samtal och synpunkter från 
handledare. Det arrangeras kursråd och där utvärderas ifall någonting har gått fel och i 
så fall eventuella åtgärder för problemen. 
 
Utöver dessa projekt förekommer gemensam marknadsföring. Evonet har fått stor 
uppmärksamhet i samhället. De har fått uppmärksamhet i hela Sverige och de har 
även haft täta kontakter med företag utomlands. De har blivit bjudna på mässor och 
seminarier bland annat i Tyskland och Italien. 

4.1.3 Evonets finansiering 
 
Varje företags ägare eller VD sitter med i nätverket. Tillsammans omfattar företagen 
cirka 1000 anställda och omsättningen ligger på ungefär en miljard kronor. Nätverket 
finansieras till en tredjedel av EU, en tredjedel av företagen själva och en tredjedel av 
andra offentliga finansiärer, som huvudsakligen är företagens kommuner och 
länsstyrelsen. Den del företagen själva finansierar är en form av provision på 
försäljningen inom nätverket. Det innebär att de företag som bedriver mer handel med 
varandra inom nätverket även betalar mer provision. Tanken är att företagen själva 
ska kunna finansiera nätverket i framtiden. 

4.1.4 Ouppnådda mål 
 

Inom It var förhoppningen att hitta en gemensam plattform för hur man skulle arbeta 
med It-frågor. Men här har projektet inte lyckats genom att förutsättningarna, 
kunskapen och medvetenheten om hur man skall arbeta med systemet är så olika. 

4.1.5 Framtidsplaner 
 
Huvudmålet just nu är att nätverket ska finansieras av företagen själva. Från och med 
den första mars måste nätverket drivas av andra medel än de stödformer de får i dag. 
Det blir en utmaning att ta steget från bidragsfinansiell verksamhet till kommersiell 
verksamhet. 
 
Blomster skulle gärna vilja utveckla nätverket till tio medlemsföretag, vilket 
egentligen var målet från början. Med tio företag får nätverket en större tyngd och fler 
anställda och tack vare det hjälper fler till att bidra till nätverket. I dagsläget är 
nätverket lite framtungt, som Blomster uttrycker det, eftersom Ferruform är så mycket 
större än de övriga företagen. Blomster tillägger dock att bara för att ett företag är 
stort, så innebär det inte att de tillverkar allting mest effektivt. Blomster tror att det 
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många gånger kan vara snarare tvärtom. Ett stort företag kan bli väldigt ensamt om de 
tror att de kan bli bäst på allting inom företaget. Blomster söker nya medlemmar men 
en del företag har inte passat in med tanke på de höga krav som medlemmarna måste 
uppfylla och andra företag har inte varit intresserade av att medverka. Blomster tror 
att det kan bli svårt att hitta lämpliga företag i Norrbotten. Funderingar finns på att 
söka sig söderut eller österut mot Finland. 
  
Planerna för framtiden är att Evonet ska hjälpa företagen med kompetensförsörjning. 
Behovet av nyanställda ligger på 40-60 personer per år. I dagsläget utbildas dessa 
personer framförallt inom företagen. Blomster vill lyfta ut utbildningarna från 
företagen och ordna en gemensam utbildning i Evonet. Tanken är att personerna ska 
vara färdigutbildade inom relevanta områden som exempelvis CNC, robotteknik och 
svetsning när de kommer ut i företagen.  
 
Projektet som idag kallas gemensamma inköp kommer att utvecklas till något som 
Blomster kallar för handelshus. Målsättningen är att kunna göra inköp till Europas 
lägsta priser. Det här vill Evonet uppnå genom att vända sig direkt till tillverkarna 
utan mellanhänder. 
 
  
4.2 BERGLUNDS ROSTFRIA AB  
 
Vi intervjuade Åsa Johansson som är miljö- och kvalitetsansvarig på Berglunds samt 
WCP-ambassadör för Evonet. Hon är även involverad i kompetensprojektet där hon 
som kontaktperson ansvarar för en lärling. 

4.2.1 Allmänt om Berglunds Rostfria AB 
 
Berglunds grundades 1965. Företaget har successivt byggts upp till ett avancerat 
verkstadsföretag. De arbetar med vita material, det vill säga rostfritt stål, titan, 
aluminium och nickel. Berglunds har enstycksproduktion och jobbar framförallt efter 
egna ritningar. Utöver detta så ägnar sig Berglunds även åt maskinbearbetning. De har 
möjlighet att hantera stora arbetsstycken i olika material. Arbetsuppgifterna kan 
handla om svarvning, borrning, svetsning och fräsning. Även vissa konstruktionsjobb 
förekommer. Berglunds arbetar efter orderproduktion och har därmed inget lager. En 
stor del av deras produkter, cirka 20 procent, exporteras direkt eller indirekt 
utomlands. De arbetar mycket mot kärnkraftsindustrin och deras största kunder finns 
inom processindustrin. Utöver kärnkraftsindustrin så finns deras kunder inom 
massaindustrin och inom gruvnäringen. Konkurrensen är tuff för företaget, det finns 
dock inte så många konkurrenter i närheten, de flesta finns söderut. 
 
Enligt Johansson är Berglunds kärnkompetens tillverkning av kundanpassade 
produkter samt bearbetning av stora enheter. 

4.2.2 Nätverkssamarbete och resurstillgång 
 
När Berglunds skulle gå med i samarbetet för inköp så gjorde de en inventering och 
sammanställning av vad de förbrukar samt i vilken mängd. Dessa inköp gäller 
vanligtvis råmaterial och förbrukningsartiklar men det kan även handla om drivmedel 
och försäkringar. Alla företag behöver inte ingå i avtalen, men för att kunna dra 
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största möjliga nytta av samarbetet bör alla företagen ingå. Johansson berättar att 
inköpssamarbetet har lett till avtal där kostnadsbesparingar gjorts i form av förlängda 
kredittider och pressade inköpspriser. I vissa avseenden har företaget tack vare 
inköpsgruppen fått ut ett mycket bättre pris än de hade tidigare. 
 
Inom WCP har Berglunds det närmaste samarbetet med Erlandssons eftersom deras 
verksamheter liknar varandra mest inom Nätverket. Ferruform är det företag som 
Berglunds bedriver mest handel med och därmed blir de viktiga eftersom de genererar 
intäkter. Berglunds har även hyrt maskinoperatörer av Tooltech när de har haft kris 
med personal och Tooltech har haft låg beläggning. 
 
Johansson anser att WCP-anpassningen är bra för företaget och har bidragit med 
ordning och reda. Ett exempel är att varje verktyg har en egen plats och ifall verktyget 
inte finns på sin plats så ersätts det av en namnbricka som på en enkelt sätt visar vem 
som har verktyget, så att det snabbt ska kunna spåras. Det är dock delvis svårt för 
Berglunds att tillämpa alla steg i WCP fullt ut, eftersom en relativt stor del av WCP är 
inriktat på serieproduktion och Berglunds arbetar, som tidigare nämnt, efter order-
produktion. Många punkter har dock företagsanpassats. 
 
Johansson menar på att de revideringar som förekommer är bra för företaget. Denna 
typ av kontroll ställer krav på att regler och rutiner efterföljs. Hon tycker att det är 
positivt att någon utifrån kommer och granskar företaget. Johansson ser även en 
annan positiv sida av besöken som görs hos de andra företagen. Det kan handla om en 
bra lösning som är tillämpbar i det egna företaget. De inom nätverket får idéer och lär 
sig av varandra. 
 
Nätverket har gjort att företagen blir medvetna om varandra på ett annat sätt. De 
kanske inte känner varandra så bra men de har skaffat sig en bild av varandra. Genom 
att de har gjort besök hos varandra så vet de exempelvis vad företagen har för 
maskinpark.  
 
Johansson är nöjd med kompetenssamarbetet. Det gav dem möjligheten att ta emot en 
lärling på företaget som de annars inte skulle ha haft råd att finansiera. Hon menar att 
det på egen hand är för dyrt att kosta på utbildning, små företag har sällan kapacitet 
att utbilda personal från grunden. Positivt med lärlingsutbildningen är att både företag 
och lärlingar hinner bekanta sig med varandra under lång tid och att man därmed kan 
undvika att anställa fel person. En felanställning är olyckligt både för företag och för 
den anställde. 

4.2.3 Risk och problem 
 
Johansson menar att Ferruform och deras anknytning till Scania i viss mån är ett 
problem. Ferruform har enskilda avtal med Scania som resterande företag i Evonet 
inte har tillgång till. Övriga leverantörer som ger erbjudande till Evonet vill ha med 
Ferruform i avtalet eftersom det är Ferruform som ger volym på beställningarna. Ifall 
Ferruform inte går med i avtalet, så ser prisläget ut på ett annat sätt. Utöver detta har 
företagen i Evonet olika behov beträffande inköp. De använder till exempel olika 
material för sin produktion. Eftersom det är sån vidd på behoven så blir det svårt att 
hitta en leverantör som kan och vill leverera allting. Johansson ger exempel på att det 
ibland kan vara värt att betala ett högre pris till en leverantör som ligger geografiskt 
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nära, än till en leverantör som Evonetgruppen slutit inköpsavtal med. Exempelvis ifall 
företaget är i behov av någonting med kort varsel och en närliggande leverantör kan 
hålla en betydligt snabbare leveranstid. 
 
Ibland kan det dessutom hända att företaget i fråga får bättre priserbjudanden från sina 
leverantörer än vad Evonet kan förhandla fram. Detta kan skapa en destruktiv 
inställning till Evonetsamarbetet i inköpsgruppen. Dessutom kan vissa företag vara 
låsta till tidigare leverantörsavtal. Detta var framförallt ett problem vid starten av 
nätverket. 
 
Berglunds gick med i nätverket med målet och visionen att öka produktionen. Tanken 
var att tillsammans med andra bli starkare och kunna ta hem fler order. Men 
Johansson tycker inte att handeln har ökat i någon större utsträckning sedan de gick 
med i nätverket. De beställningar som företaget får inom nätverket idag har de i 
princip haft sedan tidigare. Detta beror troligtvis på att företaget har helt andra kunder 
än de övriga företagen inom nätverket. 
 
Johansson menar dock att fördelarna med nätverket överväger mot nackdelarna. 

4.2.4 Förtroende och kommunikation 
 
Det är viktigt med förtroende för varandra om företag ska kunna arbeta tillsammans i 
ett nätverk enligt Johansson. Det är viktigt att ansvariga inte missbrukar information 
som de får vetskap om exempelvis vid revideringarna. 
 
Kommunikation inom nätverket sker via telefon, e-mail och fax. Dessutom vet 
Johansson att det finns ett intranät, men hon är tveksam till om det fungerar. 
Johansson tycker att kontakten inte är speciellt tät mellan företagen eftersom de flesta 
är upptagna med sitt företag. Den mesta av kontakten går via Evonets kontor i Luleå. 
Detta är ett fenomen som Johansson tycker är synd. Hon menar att ifall ett nätverk ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt så måste kommunikationen ske direkt via 
företagen och inte via en projektledare.  

4.2.5 Framtida mål 
 
Målet är att dra så mycket nytta som möjligt av att vara med i nätverket. Johansson är 
nöjd med samarbetet men tycker ändå att saker kan förbättras. Allting går att utveckla 
och förbättra. Bland annat tycker hon att kontakten kan vara tätare och att företagen 
kan samarbeta i större utsträckning än vad de gör idag. 
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4.3 ERLANDSSONS 
 
Vi har intervjuat Björn Kullberg som är ägare och VD för Erlandssons.  

4.3.1 Allmänt om Erlandssons 
 
Erlandssons är ett kundorderstyrt industriserviceföretag med inriktning mot tre 
affärsområden där de första två understödjer varandra. Det första affärsområdet är 
legoproduktion av artiklar och komponenter med laser- och vattenstyrd teknik. Deras 
andra affärsområde är svetsmekanisk tillverkning. Utöver detta har Erlandssons ett 
tredje affärsområde, tillverkning av motordrivna mobila satellitantenner. Erlandssons 
kunder är få och stora. De som arbetar för kundernas inköpsavdelningar är skickliga 
på att köpa varor och tjänster billigt. Detta innebär i sin tur att prisnivåer för varor och 
tjänster är mycket pressade. Deras största kunder är SSAB och LKAB. Företagets 
konkurrenter kan på den svetsmekaniska delen ses som varje företag som 
tillhandahåller svetsning. Erlandssons är konkurrenskraftiga tack vare att de har 
kunskap att genomföra komplicerad geometri och de tillhandahåller en hög kvalité. 
Inom vattenskärningsteknik finns det ingen konkurrent i Norrbotten, ingen 
verksamhet förfogar över laser- och vattenskärningsteknik. I Västerbotten finns det tre 
företag som kan betraktas som konkurrenter. Med tanke på att marknaden är mager så 
kan konkurrenssituationen ses som mycket hård. 
 
Kärnkompetenserna i företaget är laser- och vattenskärningsteknik, precisionshand-
pressning, gasskärning, svetsning och maskinbearbetning.  Maskinbearbetning är 
framförallt fräsning och svarvning.   

4.3.2 Nätverkssamarbete och resurstillgång 
 
Det finns väldigt mycket markant att vinna genom att effektivt samverka företag 
emellan. Ett exempel är kompetensutveckling. Kompetens kan fås i och med att 
många medarbetare ingår i olika arbetsgrupper, WCP, inköp, marknad etcetera där de 
träffar representanter från andra företag som de utbyter erfarenheter med. Det är alltid 
viktigt att företag utbyter åsikter. Problemen och frågorna är till stor del identiska. De 
tar sig olika uttryck och profiler men utöver det är de identiska. Synpunkter som kan 
diskuteras är bland annat gemensamma leverantörer, normer, standardiseringar, 
regelverk som beskriver hur någonting ska dokumenteras och olika beteenden på 
marknaden såsom stålpriser och miljöfrågor.  
 
Ett annat exempel som företag kan vinna på vid samarbete, är när anskaffning av 
förnödenheter sker. Ju större ramavtal som kan träffas med gemensamma leverantörer 
ju bättre service kan man få och på sikt blir företagen mer kostnadseffektiva. 
 
Varje företag har sin egen affärsidé och sin egen föreställning om vad företaget ska 
akta sig för, luta sig mot och vart de är på väg. Att samla allt detta i ett nätverk och ha 
en gemensam föreställningsbild om vad som är gemensamma värdeskapande 
aktiviteter och vilka som är prioriterade och mindre prioriterade är en svår process. 
Ifall det finns en medvetenhet om detta så kan parametrarna hanteras och beröras på 
ett sådant sätt att var och en ändå seriöst sätter de övergripande målen i högsäte.  
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Kullberg menar att i det stora hela så fungerar nätverket väldigt väl, men han tror att 
nätverket fungerar bättre för små företag än för stora företag eftersom de inom de 
mindre företagen har samma pedagogik, psykologi, attityder och värderingar. 
Erlandssons har ett tätare samarbete med Ferruform och de är Erlandssons viktigaste 
samarbetspart genom att de kan ge företaget bra volymer. 
 
Kullberg tar upp en fördel med marknadssamarbetet. Istället för att ett företag tar 
enormt stora kostnader så hjälper de varandra att exempelvis uppträda på mässor. När 
alla företagen agerar tillsammans så blir de samtidigt varandras marknadsförare och 
de ger spontant en större kontaktyta till presumtiva kunder.  
 
Kullberg har märkt att de anställda har blivit mer motiverade till arbetet i och inträdet 
till Evonet. Personalen känner sig behövda och de känner att det de gör är viktigt samt 
att många bryr sig om att de gör rätt. De har inte bara kontaktytan inom det egna 
företaget. Folk kommer och tycker att Erlandssons är bra på olika saker samtidigt som 
Erlandssons har representanter som ser bra saker i andra företag. De lär sig av 
varandra. Ordning och reda samt ständiga förbättringar och bra miljö är 
engagemangsskapande. Sjukfrånvaron i företaget är väldigt låg och Kullberg tycker 
att den har blivit ännu lägre efter att företaget gick med i Evonet. WCP-samarbetet har 
lett till mindre driftsstörningar. Ordning och reda inom alla områden gör att det aldrig 
fattas material och genom att alla anställda följer WCP-programmet så vet de var de 
hittar det de behöver.  
 
Kullberg menar på att det är väldigt duktiga företag som är med i nätverket. Han ville 
inte att Erlandssons skulle stå utanför möjligheten att bli med i ett vinnande lag. 
Nätverk är ett mycket bra sätt att med precision bli bättre, företagen kan öka sin 
konkurrensförmåga och de får värdefulla värdeskapande kontakter. 
 
Kullberg säger att de har uträttat oerhört mycket inom Evonet på tre år. Vissa saker 
har de redan lyckats med, medan andra saker inte har resulterat på önskat sätt. 
Kullberg tror att man befinner sig i början av någonting som kan bli riktigt bra. Därför 
finns det all anledning att vara rädd om Evonet och verka för att de goda processerna 
som är kärnan i Evonet utvecklas och går vidare. Om man bejakar detta så finns det 
bara vinnare. 

4.3.3 Risk och problem 
 
Kullberg har inte märkt av några negativa förändringar sedan företaget gick med i 
nätverket, men tar upp ett problem med samarbetet. Eftersom inte alla företag 
företräds av ägaren kan en del frågor inte penetreras på ett tillfredsställande sätt. 
Exempelvis tar beslutsprocessen längre tid och det kan göra att vissa frågor blir 
mindre aktuella eller rentav tappas bort. 
 
Det finns alltid en risk när företagen profilerar sig så starkt i nätverket som de gör i 
Evonet att företagen inte blir uppvaktade av andra nätverk. Det behöver inte betyda 
något negativt utan det är ett fenomen som uppstår. 
 
Erlandssons har kvar sin affärsidé men eftersom Ferruform är en tung aktör i Evonet 
kan detta innebära att vissa kundgrupper tror att Erlandssons inte är intresserade av 
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deras behov utan nu riktar sig mot fordonsindustrin. Så är inte fallet utan de är 
intresserade av allt som Erlandssons är duktiga på.     

4.3.4 Förtroende och kommunikation 
 
Förtroende är personorienterat och skapas genom ärlighet. Personer som ger energi, 
har idéer, är lyhörda och försöker förstå andras frågeställningar och dessutom 
engagerar sig för att utveckla och föra verksamheten framåt, får tidigt ett stort 
förtroende hos andra människor. Ett företag kan vara bra men om det företräds av fel 
person kan företaget bli föremål för ideell skada. Kullberg anser att kravet på social 
kompetens är något högt prioriterat när man är företagsledare eller företräder ett 
företag. Saknas social kompetens kan det haverera förtroendeprocessen.  I det stora 
hela har de ganska bra förtroende i nätverket.  
 
Den formella kommunikationen är de månatliga nätverksmötena då de verkställande 
direktörerna träffas tillsammans med Blomster. Kommunikation sker informellt via 
telefon och e-mail. Vid mer omfattande frågor är det bästa alternativet att träffas 
personligen med tanke på att alla företag ligger så pass nära varandra. 

4.3.5 Framtida mål 
 
I det stora hela är Kullberg nöjd med samarbetet men det går alltid att utveckla och 
förbättra, bland annat den kommersiella kompetensen av affärsfrågor. 
 
 
4.4 NORDTOOL AB 
 
Vi intervjuade Janeric Sjödin som är arbetsledare samt kvalitets- och lokalt 
miljöansvarig på Nordtool, samt Leif Andersson som är svarvare i företaget. Sjödin 
sitter med i inköpsgruppen och Andersson är företagets ambassadör i Evonet.  

4.4.1 Allmänt om Nordtool AB 
 
Nordtool grundades 1971 som ett utvecklingsföretag. Verksamheten startades upp 
med fräskutter för träbearbetning. Från och med slutet av 1970-talet började företaget 
tillverka verktyg och idag är verktygstillverkningen företagets huvudsakliga 
sysselsättning. Nordtool framställer verktyg för bearbetning av plåt, plast och gummi. 
Deras största kunder är SSAB-Hardtech, Ferruform och ABB-plast. Deras närmaste 
konkurrent är Duroc tooling som ligger i Robertsfors. Utöver det har de 
konkurrerande företag i Finland. Nya konkurrenter från de forna öststatsländerna har 
pressat priserna på marknaden.  
 
Enligt Sjödin och Andersson är företagets kärnkompetens precision. De håller hög 
kvalitet på sina produkter och kvaliteten är deras konkurrensmedel. 
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4.4.2 Nätverkssamarbete och resurstillgång 
 
Nordtool samarbetar inom WCP, inköp och marknadsföring. 
 
Inköpssamarbetet har lett till kostnadsbesparingar för Nordtool. Dessutom utbyter de 
successivt erfarenheter med övriga företag i Evonet. Inom WCP får företaget kunskap 
i att ordna och strukturera, framförallt i produktionsavdelningen. Det har lett till 
kortare söktider inom produktionen.  
 
Andersson och Sjödin anser att alla samarbetspartners är lika viktiga och vill inte 
framhäva någon part före någon annan. Ferruform är dock initiativtagare till mycket 
inom Evonet och har därmed en stark ställning. Sjödin säger att de mindre företagen 
runtomkring kompletterar Ferruform på ett bra sätt. Ifall Nordtool inte hinner med allt 
arbete de får, så kan de överlåta order till Tooltech. 
 
Det starkaste argumentet för att Nordtool ingår i Evonet är att de vill bli 
konkurrenskraftigare. Några risker med att medverka i nätverket ser varken Sjödin 
eller Andersson. 
 
Nordtool har fått ett närmare samarbete och är inte lika anonyma till företagen inom 
nätverket. Nordtool var inte så bra på att marknadsföra sig innan de gick med i 
nätverket och denna aspekt har förbättrats i och med samarbetet eftersom Nordtool 
numera även marknadsförs av Evonet. Detta har bland annat märkts på att företag som 
tidigare inte känt till Nordtool kontaktat dem. 

4.4.3 Risk och problem 
 
En negativ förändring med att vara medlem i Evonet, är den tid som samarbetet tar i 
anspråk av den ordinarie sysselsättningen. Detta leder till att de involverade ibland 
känner press på sig att ta två roller då de inte vill kommendera övriga anställda allt för 
mycket. Utöver detta tar Sjödin och Andersson upp en mindre ekonomisk nackdel i 
form av att de måste betala in två procent på beloppet av alla order som sker mellan 
företagen inom nätverket till Evonet. 

 
En sak som kan vara till nackdel är att sluta avtal för inköpsgruppen, genom att det är 
svårt att ge en fördel till leverantörer. Tidigare har kanske flera av företagen gjort 
inköp från en och samma leverantör och nu vill inköpsgruppen tillsammans ha ett 
lägre pris utan att den egentliga försäljningsvolymen ökar för leverantören. 
 
I det stora hela är både Sjödin och Andersson nöjda med nätverkssamarbetet. De 
positiva aspekterna väger tyngre än de negativa.  

4.4.4 Förtroende och kommunikation 
 
Det är viktigt att ha förtroende till sina samarbetspartners. Förtroende inom nätverket 
underlättas med tanke på att det inte finns någon konkurrens mellan företagen. För att 
skapa förtroende menar Andersson att det är viktigt att föra en dialog. Företagen ska 
prata med varandra, inte om varandra. 
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4.5 FERRUFORM AB 
 
Vi har intervjuat John Sevä som är Area Sales Manager på Ferruform samt ordförande 
i Evonet.   

4.5.1 Allmänt om Ferruform AB 
 
Ferruform är ett dotterbolag till Scania. I Luleå finns tre affärsområden, tillverkning 
av bakaxlar, tillverkning av sidobalkar samt tillverkning av chassikomponenter. 
Företaget tillverkar cirka 1200 olika produkter och har mellan 300-350 
leveransartiklar. De senaste åren har Ferruform investerat mycket i processer. Dels 
200 miljoner i rullformningsanläggningen, som innebär ett metodbyte för tillverkning 
av sidobalkar. Dessa ska rullformas istället för att pressas som företaget gjorde 
tidigare. Utöver den investeringen har företaget satsat cirka 45 miljoner på ett nytt 
måleri för komponenter och de har investerat i en ny utrustning för lasersvetsning. 
Sevä berättar att Ferruform är inne i ett teknikskifte på många områden. Företaget har 
en egen utvecklingsavdelning och det finns ett antal projekt i pipelinen. De arbetar 
med utveckling av tidigare produkter men även med nya produkter som inte funnits 
på marknaden.  
 
Ferruforms största kunder är Scania, Volvo, V.B.G och M.A.N. Sevä menar att 
konkurrensen är väldigt hård i branschen. Ferruforms största konkurrenter inom 
bakaxeltillverkningen är Arvin Meritor och Dana som båda är stora amerikanska 
företag med verksamhet även här i Europa. Inom sidobalksområdet är de största 
konkurrenterna tyska företaget Thyssen och Sames som  är ett belgiskt företag. De 
största konkurrenterna för Chassikomponenterna är bland annat de svenska företagen 
Press och Plåt samt Segerström och Svensson. 
 
John Sevä tar upp plåtbearbetning, svetsning, maskinbearbetning, ytbehandlig och 
rullformning som Ferruforms kärnkompetenser. 

4.5.2 Nätverkssamarbete och resurstillgång 
 
Ferruform har ett nära samarbete med HT Svarv som deltagit i arbetet med att 
utveckla en ny teknik för lasersvetsning av axeltappar. Nordtool och Tooltech har sett 
till att de har samma tekniska utrustning för dataöverföring så att de lättare kan 
kommunicera och utbyta tekniska underlag och ritningar. 
 
WCP-ambassadören har en delegerad arbetsuppgift och med denna följer vissa 
befogenheter. Vissa beslut får han fatta själv men om det gäller exempelvis beslut om 
anslag av medel för investeringar så måste man lyfta frågan vidare i organisationen. 
 
Ett av skälen till att Ferruform var med och skapade nätverket var att de ville ha 
närhet till leverantörer istället för att ha 70 procent av sina leverantörer i Mälardalen 
och Europa. De ville medverka till att arbetstillfällen kommer till Norrbotten och 
samtidigt ta hem affärer som låg på annan ort. Samarbetet ska ske på affärsmässiga 
grunder där pris och leveranser är viktiga. Det är inte frågan om någon 
understödsverksamhet. Skulle det vara frågan om sådan verksamhet skulle det 
självdö. När Ferruform gör affärer kontrollerar företaget vilka företag som kan 
erbjuda det mest konkurrenskraftiga alternativt. Företagen i nätverket har inte någon 
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förtur. Sevä menar att de inte kan lämna sådana favörer, konkurrensen är för hård, då 
skulle alla företagen på sikt slås ut.  
 
Ett annat skäl till att Ferruform grundade nätverket var att fordonsindustrin ställer 
krav på att företaget ska kunna leverera stora volymer. Här såg Ferruform en 
möjlighet att tillsammans med de andra företagen bli starkare.  
 
Ytterligare ett skäl var att Ferruforms kunder har krav på hög flexibilitet, bland annat 
beträffande snabba volymuppgångar. Med hjälp av fler företag har Ferruform större 
förutsättningar att klara av detta. Innan nya produkter börjar produceras måste 
Ferruform ofta tillverka prototyper och förseriedetaljer. Här passar ett samarbete med 
mindre företag bra eftersom de mindre företagen är mer flexibla än Ferruform. 
Ferruforms maskinpark är framförallt inriktad på serieproduktion. Ibland kan det 
handla om att lyfta ut en del av produktionen till mindre företag för att kunna ta emot 
en stor order. Denna möjlighet gör att Ferruform blir mer flexibel. 
 
Samarbetspartnerna bidrar med att de är leverantörer till Ferruform. En positiv effekt 
av nätverket är att Ferruform har fått bättre inköpsavtal i samarbete med övriga 
företag. Lärlingsprojektet ger en fördel till Ferruform eftersom de kan rekrytera 
personal som har fått utbildning den här vägen. 

4.5.3 Risk och problem 
 
Sevä menar att alla företag inom Evonet bedriver egen marknadsföring och 
försäljning. Det finns en risk för att den egna identiteten kommer i skymundan om 
marknadsföringen helt gjordes under Evonets varumärke. Sevä berättar att de ofta får 
förklara för folk vilket företag de är och vilket nätverk de tillhör. I Evonet är de 
väldigt medvetna om det här problemet. Diskussionen har ofta förts inom nätverket. 
Samtidigt som varumärket Evonet behöver stärkas och visa att det står för någonting 
så kommer de ändå att marknadsföra och sälja sina produkter i det egna namnet. Det 
handlar om att hitta en balans och hitta rätt när man går ut och informerar, det är 
viktigt. 
 
Sevä nämner att deras samarbetspartners i vissa avseende inte är tillräckligt stora och 
därmed saknar kapacitet att leverera den mängd Ferruform önskar köpa. Ferruform ser 
gärna att samarbetspartnerna växer och menar att de kan växa tillsammans med och 
just på grund av Ferruform. Vidare säger Sevä att ifall Ferruform kan lägga en 
basbeläggning hos samarbetspartnerna så kanske de vågar ta beslut om investeringar. 
 
Beträffande logistik så har det diskuterats på vilket sätt det går att samarbeta bättre 
och förenkla rutinerna mellan företagen i nätverket. 

4.5.4 Förtroende och kommunikation 
 
Förtroendet mellan företagen är av stor vikt, utan förtroende skulle inte nätverket 
fungera. Förtroende skapas mellan personerna som jobbar i företagen, allt förtroende 
byggs på mänskliga relationer. Det bör finnas en ärlig och god dialog mellan 
människorna i företagen och det är viktigt att man lever upp till det man lovar. Sevä 
menar att kontoret och inte minst Kjell har en viktig roll beträffande 
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informationsspridningen i syfte att stärka relationerna och förtroendet. Det är viktigt 
att informationen når ut till alla samtidigt och att alla hålls informerade. 
 
Varannan månad äger ett nätverksmöte rum, däremellan träffas styrelsen. Det sker 
utskick i form av ett nyhetsblad ”Evonetnytt” som kommer ut en gång i månaden. 
Kontoret gör även andra utskick. På webben finns ett intranät med nyheter och aktuell 
information om nätverksföretagen. Det kommer även ett nyhetsbrev om 
lärlingsutbildningen varje vecka. Ett problem med detta sätt att kommunicera är att 
den information som sprids kanske stannar hos företagsledningen och chefer och 
därmed inte når ut till de övriga anställda. Det är ledningens ansvar att informationen 
når ut till alla. Som i alla typer av grupperingar pratar vissa människor mer med 
varandra än andra. Utöver de formella träffarna förkommer informella möten så som 
middagar och sportevenemang och på så sätt stärks samhörigheten. 
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5    ANALYS OCH SLUTSATSER  
 
I det här kapitlet analyserar vi det empiriska materialet med hjälp av vår 
referensram. Vi börjar med att göra en kort beskrivning av vad som framkommit i 
Empirin. Detta jämförs med vad teorin säger och sedan tar vi upp exemplen som 
förtydligar jämförelsen. Vi integrerar våra slutsatser löpande i texten och för att 
förtydliga dessa för läsaren har de kursiverats. De mest centrala slutsatserna 
sammanfattas sedan i en tabell. Dessa slutsatser gäller dock bara för nätverket 
Evonet. Vi gör inte någon heltäckande undersökning och det kan finnas många 
aspekter som inte framkommer i vår undersökning. Vi har inte avsikten att dra några 
generella slutsatser med tanke på att vi gör en fallstudie med relativt få 
undersökningsenheter. 
 
 
5.1 FAKTORER SOM KAN PÅVERKA SKAPANDET AV NÄTVERK 
 
I vår empiriska undersökning kom vi fram till att flera olika motiv låg till grund för 
valet av samarbetspartners vid skapandet av nätverket. Evonet skapades i januari 2001 
och initiativet togs av Ferruform AB. Först och främst undersöktes vilka 
kompletterande resurser företaget var i behov av. Det handlade framförallt om att hitta 
företag som kunde tillverka verktyg för fordonsindustrin och företag som hade 
kompetens att tillverka specialprodukter och därmed få tillgång till dessa typer av 
resurser. Ferruform var även i behov av att bli mer flexibla, då deras kunder ställde 
krav på detta. Övriga faktorer som var avgörande för skapandet av nätverket var det 
geografiska läget hos potentiella samarbetsparter samt tidigare relationer. Närheten till 
samarbetsparterna var viktigt och de önskade skapa fler arbetstillfällen i regionen. 
Ferruform började söka potentiella samarbetspartners bland företag som de haft 
lyckade affärsrelationer med. Ytterligare en avgörande faktor till nätverkets aktörer 
var en konkurrensaspekt. Det skulle inte förekomma någon konkurrens mellan 
företagen beträffande kunder och produkter. Utöver dessa faktorer skulle företagen ha 
viljan och möjligheten att vidareutvecklas. 
 
Enligt Tidd m fl är ett huvudmotiv för deltagande i nätverk att få access till externa 
resurser.75 Planander tar upp att företag kan se vad den egna kärnkompetensen 
behöver kompletteras med samt på vilket sätt detta kan koordineras när ett strategiskt 
samarbete inleds.76 Tillgången till externa resurser var även ett huvudmotiv för 
Ferruform när de skapade nätverket. De har blivit mer flexibla, vilket var ett krav från 
Ferruforms kunder, bland annat tack vare att möjligheten finns att tillverka prototyper 
hos en samarbetspart som är mer flexibel när det gäller produktion, än vad Ferruform 
är med sina maskiner som framförallt är inriktade på serieproduktion. De har även 
möjligheten att lyfta ut viss produktion till en samarbetspartner för att kunna ta emot 
stora order. 
  
Tack vare att Ferruform kan utnyttja externa resurser som ovan beskrivet kan de 
tillmötesgå kundernas önskemål på ett bättre sätt och därmed bli konkurrens-
kraftigare. Genom att Ferruform kan lyfta ut delar av produktionen till sina partners, 
har de möjlighet att vid behov utnyttja sin maskinpark på ett bättre sätt. Samtidigt 

                                                 
75 Tidd m fl, 2001 
76 Planander, 2002 
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drar de övriga parterna också nytta av detta, genom att de får fler order vilket 
genererar intäkter.   
 
Tomkins skriver att företag väljer att samarbeta med varandra för att dela kunskap och 
Tidd m fl tar upp teknologiska motiv i form av att reducera kostnader, tid och risker 
etcetera vid utveckling och forskning77. Detta stämmer överens med Evonets funktion, 
där exempelvis HT Svarv deltagit i Ferruforms utveckling för lasersvetsning av 
axeltappar. 
 
Även här anser vi att teori och empiri stämmer väl överens. Tack vare samarbete vid 
utveckling drar företagen nytta av varandras kunskap. 
 
Håkansson tar upp att företag bör ta hänsyn till lokaliseringen när de väljer 
samarbetspartners till ett nätverk. Det är både underlättande och kostnadssparande att 
ha närhet till övriga parter. Att samarbeta med tidigare leverantörer innebär en närhet 
och en resurssamverkan där det finns möjlighet att kunna få tillgång till nytt material, 
nya komponenter samt ny utrustning. För att ett ansvarsfullt samarbete ska kunna 
inledas bör parterna känna förtroende för varandra och detta skapas med tiden.78 För 
att underlätta förtroendeprocessen kan tidigare relationer utnyttjas vid grundandet av 
nätverk.79 I inledningsskedet av Evonets grundade tillfrågades endast geografiskt nära 
belägna leverantörer som Ferruform tidigare haft goda affärsrelationer med.  
 
Ferruform utnyttjade tidigare affärsrelationer vid grundandet av Evonet. Vi tror att 
detta gjorts för att underlätta förtroendeprocessen i samarbetet. De har vänt sig till 
företag som de redan skapat sig en positiv bild av genom tidigare lyckade 
affärskontakter. De inleder inget samarbete med, för Ferruform, helt anonyma 
företag och därmed undviks vissa risker för att ha oturen och påbörja ett samarbete 
med ett företag som missköter sig. Det finns kännedom om att företagen tidigare har 
gjort ett bra arbete. 
 
Inkpen menar att parternas öppenhet för varandra påverkar utgången av ett samarbete. 
Konkurrens mellan parterna kan leda till låg vilja att dela med sig av sina resurser och 
erfarenheter.80 Tidd m fl anser att eventuella problem såsom ofrivillig spridning av 
information, är som störst när samarbete sker med potentiella konkurrenter.81 
Grundarna av Evonet valde att undvika konkurrens om kunder och produkter mellan 
parterna som skulle ingå i nätverket.  
 
Vi tolkar detta handlande som ett sätt att undvika den typ av problem som kan uppstå 
när konkurrens föreligger. Istället för att företagen hemlighetshåller information, är 
de troligen mer villiga att dela med sig av sin kunskap och en öppnare dialog mellan 
parterna kan föras. Företagen kommer troligen att ha ett större utbyte av varandras 
kunskaper i form av resurser och idéer etcetera genom att de inte konkurrerar om 
kunder och produkter. 
 

                                                 
77 Tomkins 2001, Tidd m fl, 2001 
78 Håkansson, 1993 
79 Lind, 2002 
80 Inkpen, 1998 
81 Tidd m fl, 2001 



NÄTVERK  ANALYS OCH SLUTSATSER 

34   

Håkansson menar att samarbeten går igenom olika kritiska skeden och det finns risk 
för att utvecklingen ska stannas upp och att relationerna kan spricka. Detta föranleder 
ett behov av ett gemensamt övergripande ansvar för ett samarbete och dess 
utveckling.82 En sista viktig faktor för de parter som skulle ingå i Evonet var viljan 
och möjligheten till ständig vidareutveckling. Varje företag som ingår i Evonet har 
skrivit på en avsiktsförklaring där de förpliktar sig att ständigt utveckla sin 
verksamhet. Kjell Blomster sitter som projektansvarig för Evonet. 
 
Vi tror att en av anledningarna till att företagen själva måste ha viljan och 
möjligheten att vidareutveckla sig, och dessutom har bundit sig till detta via ett 
kontrakt, är för att ifall utvecklingen stannar av så finns det större risker för att 
nätverket ska misslyckas. Evonet har en bra förutsättning att lyckas med sitt 
nätverksarbete bland annat tack vare att Kjell Blomster som projektansvarig har ett 
övergripande ansvar där han bara behöver tänka på Evonet. Eftersom han inte är 
involverad i ett företag kan han ägna sig åt Evonets helhet och hjälpa nätverket 
genom kritiska skeden. Evonet-involverad personal i de övriga företagen måste alltid 
tänka på det egna företaget i första hand. 
 
Följande motiv sågs som de starkaste huvudmotiven till skapandet av nätverket: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2: Motiv till skapandet av nätverket. 
 
 
5.2 EFFEKTER AV NÄTVERKSSAMARBETE 
 
Effekterna, av att delta i Evonet, som framkom i vår undersökning var följande: 
 
Samtliga företag har fått tillgång till nya resurser i form av att kunna utbyta idéer, 
åsikter och erfarenheter med varandra. De har fått tillgång till resurser i form av 
kompetens genom ett lärlingsprojekt, genom att hyra personal av varandra, genom att 
gemensamt samarbeta vid forskning och utveckling eller genom samarbete vid 
produktion. Nästan alla företag fick resurser i form av färdiga koncept för att skapa 
ordning och reda i framförallt produktionen. Samtliga respondenter har gynnats av 
Evonets inköpsavtal genom lägre kostnader. En del av företagen ansåg att Evonet 
bidragit positivt med marknadsföring. Evonet har även bidragit till att motivera och 
engagera personal. 
 
De negativa effekterna som uppkommit av deltagande i Evonet, bland de företag vi 
intervjuade, var att samarbetet tog tid och var kostsamt. Dessutom skapades ibland en 
identitetsförvirring. 

                                                 
82 Håkansson, 1993 

Huvudmotiv för grundandet av Evonet: 
1. Kompletterande resurser 
2. Geografiska läget 
3. Konkurrensaspekt 
4. Viljan och möjligheten att utvecklas
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Tomkins anser att företag samarbetar för att dela kunskap med varandra.83 Tack vare 
att Evonet arrangerar formella träffar för olika affärsområden (i dagsläget WCP, inköp 
och kompetens) ungefär en gång i månaden, ges företagen möjlighet att utbyta idéer, 
åsikter och erfarenhet med varandra. Förutom dessa formella möten förekommer även 
informella möten och utöver det kontaktar företagen varandra via e-mail, telefon och 
fax. 
 
Vi anser att de månatliga mötena är en bra förutsättning för att dela kunskap mellan 
företagen. De formella sammankomsterna leder till att ansvariga vet att mötena blir 
av och de vet när mötena blir av. De kan därmed förbereda sig inför träffarna. Utan 
dessa fastställda möten skulle risken vara större att projekten inte får samma faktiska 
verkan. Representanterna från de olika affärsområdena träffar annan personal som 
arbetar med liknande arbetsuppgifter och de har eventuellt liknande problem. Med 
hjälp av de olika kompetenser som alla i gruppen besitter kanske det är lättare att få 
hjälp med sina problem och eventuellt kan problem lösas gemensamt. Vidare tror vi 
att de informella träffarna är minst lika viktiga som de formella sammankomsterna 
för att dela kunskap. Många bra idéer uppkommer vid mer avslappnande tidpunkter 
då pressen att komma fram till ett visst resultat inte är lika hög. Informella möten 
leder till att företagen lär känna varandra på ett personligare sätt. 
 
Tidd m fl anser att med extern hjälp kan företaget reducera kostnader och risker. 
Forskare kan få nya idéer och annorlunda perspektiv av värde ifall de samarbetar med 
andra företag.84 Tomkins menar att företag kan samarbeta för att få tillgång till en 
värdefull eller sällsynt resurs.85 Faktumet att reducera kostnader och risker nyttjas vid 
det lärlingsprojekt som Evonet tillhandahåller. De mindre företagen skulle inte ha råd 
att finansiera utbildningen själva. Men tack vare att Evonet står för finansieringen av 
att utbilda lärlingar så har alla företag möjlighet att nyttja detta projekt. De kan alltså 
anställa personal som har fått specifik utbildning beträffande företaget i fråga utan att 
själva stått för hela finansieringen. Dessutom kan företagen reducera risker för 
felanställning genom att anställa personal som de lärt känna under lärlingstiden. 
Riskerna och kostnaderna reduceras även när företagen utnyttjar möjligheten att hyra 
personal av varandra.  
 
Ovanstående exempel visar tydligt att teori och empiri överensstämmer väl. Genom 
lärlingsprojektet får företagen tillgång till värdefulla resurser som ny kompetens i 
form av utbildad arbetskraft. Ifall företagen hyr personal av varandra så slipper de 
hyra personal i blindo av ett rekryteringsbolag. Anställd personal från företagen i 
Evonet borde vara mer motiverade än främmande personal utanför nätverket. Detta 
eftersom Evonet-medlemmarna troligen vill främja samarbetet för framtiden, då detta 
gynnar alla företag i nätverket. 
 
Enligt Tidd m fl kan stordriftsfördelar utnyttjas vid samarbete. Detta kan ses som ett 
organisationsbaserat motiv där företagen organiserar sig tillsammans för att utnyttja 
skalfördelar.86 I Evonet utnyttjas gemensamma inköpsavtal som leder till lägre 
materialkostnader för det enskilda företaget. Gemensam utbildning förekommer i 
lärlingsprojektet. 
                                                 
83 Tomkins, 2001 
84 Tidd m fl, 2001 
85 Tomkins, 2001 
86 Tidd m fl, 2001 
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Genom de gemensamma inköpen ökar volymerna. Inköpsgruppens förhandlingskraft 
möjliggörs tack vare stordriftsfördelar. Även inom lärlingsprojektet utnyttjas 
stordriftsfördelar i och med att bland annat teoridelen sker gemensamt.  
 
Enligt Foss bör företag organisera sig externt med andra företag. Exempelvis kan 
företag göra marknadsföringssatsningar tillsammans87 Företagen inom Evonet 
marknadsförs gemensamt, bland annat på mässor. Företagen blir även varandras 
marknadsförare och skapar en större kontaktyta för de enskilda företagen. 
 
Gemensam marknadsföring är ur kostnadssynpunkt fördelaktigt, eftersom 
kostnaderna slås ut på alla företag. Med tanke på att företagen inom Evonet har olika 
kärnkompetenser så tror vi att de även har olika kundunderlag. Detta gör att 
företagen marknadsförs över en väldigt stor kundgrupp genom Evonet. Det är alltid 
bra att skapa sig ett namn hos många olika typer av kunder. Även ifall kunderna inte 
är direkta kunder, så sprids en medvetenhet om företagens existens. 
 
I Empirin kom vi fram till att Evonet motiverar och skapar ett engagemang hos de 
anställda. Exempelvis har Erlandssons sjukfrånvaro sjunkit efter inträdet i Evonet. Vi 
har ingen teori i vår referensram som stödjer detta sakförhållande, men tror 
personligen att det är rimligt. Det faktum att de anställda får närmare kontakt med 
andra företag och nya mål att arbeta med samt en ny form av ansvar (alla anställda 
är delaktiga i WCP-processen) borde leda till en högre motivation. Speciellt ifall de 
märker att förändringarna leder till synliga förbättringar. Medlemskapet i Evonet 
innebär att företaget ständigt måste utvecklas och det är med hjälp av de anställda 
som utvecklingen kan ske. När sedan företaget uppfyllt de uppsatta målen belönas de, 
exempelvis i form av certifieringar. De anställda känner sig viktiga och det finns folk 
utifrån som bryr sig om vad de gör (märks vid revideringarna mellan företag).    
 
Tidd tar upp att undersökningar visat på att företag som går in i ett samarbete av andra 
anledningar än att reducera tid och kostnader ofta ansett att dessa aspekter ökat vid 
samarbetet, företagen har inte insett den verkliga utgången av samarbetet. Medan 
företag som specifikt gått in för att reducera kostnader och tid vid samarbeten menat 
att detta uppnåtts.88 I Empirin framgår att uppgifter som Evonet-arbetet medför, tar tid 
i anspråk från ordinarie sysselsättning. Dessutom kostar det pengar i form av 
provision på försäljning företagen emellan.  
 
Vi tror att synpunkterna kring att nätverket kostar tid och pengar är av ringa 
betydelse. Alla företag är säkert väl medvetna om att det kan kosta att få fördelar. 
Evonet måste finansieras på något sätt och det är ganska rimligt att finansiera 
nätverket med en provision på försäljning inom nätverket, eftersom de som handlar 
mest med varandra är de företag som nyttjar nätverket i större utsträckning. 
Finansieringen kommer att bli intressant framöver när bidragsdelen upphör.  
 
Enligt teorin så har vetskapen om varför företag samarbetar haft en väldigt stor 
betydelse på hur samarbetet uppfattas. Kanske kan Evonet gå ut med mer information 
om vilka fördelar nätverket ger samt vilka kostnader detta är förknippat med.  

                                                 
87 Foss, 1999 
88 Tidd m fl, 2001 
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Granfors och Lindberg menar att varje företag måste fråga sig ifall de förlorar 
någonting på att ingå i ett nätverk. De tar även upp problem med att en part är starkare 
än övriga parter. Exempelvis kan en stark part hämma en svagare parts självkänsla.89 
Nätverket har ibland skapat förvirring bland intressenterna. Bland annat har 
Ferruform ofta tvingats förklara och förtydliga vilket företag de är och vilket nätverk 
de tillhör. Erlandssons berättade om ett problem där vissa kundgrupper kan få 
uppfattningen att de har bytt affärsidé och numera arbetar mot fordonsindustrin, 
enbart för att Ferruform är en tung aktör i nätverket. Detta problem är de dock väldigt 
medvetna om i Evonet. 
 
Identitetsförvirring uppstår framförallt eftersom ett företag representerar två 
varumärken, dels sitt företags och dels nätverkets. För de mindre företagen kan en 
effekt i form av identitetsproblem uppstå på grund av att en stor aktör har en central 
roll för nätverkets identitet. Vi tror att medvetenheten om problemet är väldigt viktigt. 
Den finns uppenbarligen i Evonet. Ifall företagen känner till problemen och 
diskuterar dessa, så har de alla förutsättningar att klara av att på bästa möjliga sätt 
hantera och förhoppningsvis lösa dem. 
 
Vi har sammanfattat de mest centrala effekterna i ovanstående text, samt skälen till 
att de uppstår i  tabell 3. 
 

Tabell 3: Effekter och skäl till dessa. 
 
 

5.3 AVSLUTANDE KOMMENTARER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 
FORSKNING 

 
Samtliga företag i Evonet som deltog i undersökningen ansåg att det var övervägande 
positivt att ingå i nätverket. Även om företagen tog upp både gemensamma och skilda 
för- respektive nackdelar med samarbetet i nätverket så ansåg alla företag att de 
positiva aspekterna vägde tyngre.  
 
Vi vill dock belysa att det i empiriavsnittet framgår att det finns negativa aspetkter 
med nätverket. Dessa aspekter behandlas inte under de negativa effekter som 
framkommit i analys och slutsatser 5.2. Detta beror på att vårt syfte med arbetet var 
att beskriva effekter som uppstår av att samverka i ett nätverk. Vi anser att en negativ 
effekt måste innebära en typ av försämring för företaget. Denna typ av försämring 
                                                 
89 Granfors & Lindberg, 2000 

Effekter av nätverkssamarbete i Evonet: Varför uppstår dessa effekter: 
Positiva effekter  

Resursnytta Gemensamma projekt, träffar 
Inköpsavtal Skalfördelar 

Marknadsföring Skalfördelar 
Motiverande Ökat ansvar 

Negativa effekter  
Tidskrävande Tar tid i anspråk 

Kostsamt Provision 
Identitetsproblem Representerar två varumärken 
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måste upphöra vid ett utträde ur Evonet. Därmed utesluts vissa negativa aspekter i 
nätverket som skulle kunna leda till förbättringar ifall de inte fanns. Exempel på detta 
skulle kunna vara att en del förtag i nätverket är bundna till särskilda leverantörer 
genom avtal.  
 
På lång sikt är det antagligen bra att företagen i Evonet har olika resurser och att deras 
kärnkompetenser skiljer sig åt. Detta gynnar nätverket eftersom de har möjlighet att få 
ta lärdom av och nyttja bredare kunskaper. De skapar en konkurrenskraft som blir 
svårare för andra nätverk att imitera. Men på kort sikt, det vill säga i inlednings-skedet 
och i starten av ett samarbete, så borde företag med likvärdig verksamhet eller ett nära 
samarbete gynnas snabbare. De känner redan till varandra eller har kännedom om 
varandras sysselsättning och kan snabbare utnyttja varandras potential. För företag 
med mer skilda verksamheter krävs mer tid för att lära känna varandra och att komma 
fram till hur de kan nyttja varandras kapaciteter på ett optimerande sätt. 
 
I vår undersökning framgick att storleken på de företag som ingår i ett nätverk verkar 
ha en stor betydelse i många olika avseenden, exempelvis beträffande marknads-
föringen av nätverket. Ett stort företag kan få mer plats med tanke på att många 
kunder och samhället i övrigt förknippar nätverket med det stora företaget och det kan 
skapa identitetssvårigheter för små företag. Gemensamma inköpsavtal gynnas 
framförallt av att ett stort företag ingår i avtalet och leverantörernas priser kan bero av 
ifall det stora företaget är med eller inte. Detta gör att nätverket är väldigt beroende av 
ett enda företag. Det vill säga ifall det endast ingår ett enda stort företag, som var 
fallet i vår undersökning. Vidare kanske de små företagen inte lever upp till det stora 
företagets önskemål exempelvis beträffande kapacitet vid leverans av varor och 
tjänster. Det skulle vara intressant att undersöka företagsstorlekens betydelse i 
nätverk. Bör nätverk innehålla ungefär lika stora företag? 
 
I Empirin har framkommit att medlemskapet i ett nätverk kanske innebär att företag 
inte blir uppvaktade av andra företag. Därigenom missar de eventuellt bra och viktiga 
chanser för att samarbeta med andra företag. Det här är dock svårt för oss att uttala 
oss om. Det skulle vara intressant att undersöka hur sammansättningar av nätverk ser 
ut i en större målpopulation. Är det vanligt att företag samverkar i flera olika nätverk? 
 
Ytterligare en intressant aspekt som skulle kunna leda till fortsatta studier är 
finansiering av nätverk. Evonet måste inom en snar framtid övergå från bidrags-
finansierad verksamhet till kommersiell verksamhet och det skulle vara intressant att 
ta reda på vilka möjligheter det finns för olika finansieringssystem. Det vill säga på 
vilken basis kan finansiering inom nätverk ske? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide Projektledare 
 

1. Berätta kortfattat om ert nätverk, vilka företag ingår och varför ingår just dessa 
företag?  

2. När grundades nätverket? 
3. Har alla företag varit med i nätverket från början? 
4. Hur är nätverket uppbyggt och på vilket sätt fungerar det? 
5. Vad bidrar Nätverket med för de företag som är medlemmar? 
6. Hur fungerar kommunikationen inom nätverket, vem pratar med vem och vem 

har rätt att fatta beslut? 
7. Vad var syftet med att nätverket grundades och vem eller vilka var 

initiativtagarna? 
8. Har syftet förändrats, eller har nätverket samma syfte idag? 
9. Hur finansieras nätverket? 
10. Vilken roll har du i nätverket? 
11. Vad är målet med nätverket?  
12. Vilka förutsättningar har nätverket för att uppnå dessa mål? 
13. Tycker du att nätverket fungerar bra? 
14. Finns det någonting beträffande nätverket som du skulle vilja ändra på? 
15. Är det någonting som du skulle vilja tillägga? 

 
 



  

  

Bilaga 2 
 
Intervjuguide företag 
 
Allmänt 
 

1. Kan ni kortfattat beskriva företagets verksamhet? 
2. Vad har ni för befattning i företaget? 
3. Hur många anställda har företaget? 
4. Hur mycket omsätter företaget per år (Kr)? 
5. Kan du beskriva företagets situation beträffande produkter och nya projekt? 
6. Vad anser du är företagets kärnkompetenser? Det vill säga inom vilka 

områden besitter företaget en gedigen kunskap gentemot konkurrenter? 
7. Vilka företag ser ni som era konkurrenter?   
8. Hur ser företagets konkurrenssituation ut idag? 
 

 
Nätverk 
 

1. Kan ni beskriva hur företagets nätverk fungerar? 
2. På vilket sätt har ni fått era samarbetspartners? 
3. Vad bidrar medlemskapet i Evonet med? 
4. Hur tycker ni att det fungerar? 
5. Har ni lika stort samarbete med samtliga företag eller har ni tätare kontakt med 

vissa företag, varför? 
6. Hur länge har ert företag varit med i detta nätverk? 
7. Av vilken eller vilka orsaker är ni med i detta nätverk? 
8. Finns brister inom nätverket? 
9. Hur ser ni på era samarbetspartners i nätverket? Tydliggör även för skillnader 

mellan olika partners. 
10. Hur kommunicerar ni med era samarbetspartners, och varför kommunicerar ni 

på detta sätt? Skiljer det sig mellan företagen, varför? 
11. Vem eller vilka anser ni är företagets viktigaste samarbetspartner(s)?  
12. Vad anser ni vara viktigast hos dessa samarbetspartners, varför? 
13. Vad vinner respektive förlorar ni på att medverka i Evonet? 
14. Vem eller vilka i personalen är ansvarig för kontakterna och vem har rätt att 

fatta beslut? 
15. På vilket sätt skapas förtroende inom nätverket och hur viktigt är detta? 
16. Har medverkan i Evonet påverkat ert tidigare arbete, i så fall på vilket sätt? 
17. Har ert företag några mål eller någon vision med att medverka i nätverket, i så 

fall vilken eller vilka? 
18. Är ni nöjda med ert samarbete, varför/varför inte? 
19. Ser ni några risker eller nackdelar med att ingå i nätverket? 
 

 




