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FÖRORD 
 
Vi hoppas att resultatet av denna uppsats kommer att inspirera kommuner att i större utsträckning utnyttja sina 
vänortssamarbeten för att utveckla det lokala näringslivet. Vi har lärt oss mycket om möjligheterna med 
vänortssamarbeten under arbetets gång och vi hoppas att mer forskning kommer att ske inom området.   
 
Vi vill i detta förord tacka de personer som stöttat och hjälpt oss under arbetets gång. Först och främst vill vi 
tacka vår handledare Anita Westerström för hennes stöd, råd och engagemang vilket hjälpt oss att komma i mål 
med denna uppsats. Vi vill också tacka våra studiekamrater som gett konstruktiv kritik och stöd under 
uppsatsarbetet. Vi riktar även ett tack till de respondenter som ställt upp med kunskap och erfarenhet. Slutligen 
vill vi tacka näringslivsservice i Vännäs för deras hjälp.  
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SAMMANFATTNING 
 

När konkurrensen hårdnar och marknaderna globaliseras så ökar kraven på varje företag att utvecklas. I takt 
med förändringarna i omvärlden blir kunskap och kompetens inaktuella, vilket skapar ett behov av 
kompetensförnyelse. En avgörande framgångsfaktor är att kroka arm med flera samarbetspartners. Här är 
vänortssamarbeten en möjlighet för att ge regionala och lokal utveckling, detta genom att det sker ett 
kunskapsutbyte vilket i sin tur leder till kompetensutveckling. Syftet med denna uppsats var att undersöka 
hur vänortssamarbete kan ge företag på lokal nivå högre kompetens genom att ingå i ett nätverk orter 
emellan. För att kunna nå syftet undersökte vi vänortssamarbetet mellan Vännäs och Cameri. Vi valde ett 
kvalitativt angreppssätt och genomförde sex intervjuer med företag som på något vis är inblandade i 
samarbetet. Vårt resultat visar på att det är viktigt för företag att ständigt förnya sin kompetens samt att det är 
möjligt för företag att få denna kompetensutveckling genom att ingå i ett vänortssamarbete. 



 
 
 
  

 

ABSTRACT 
 

When competition increases and markets are being globalised, the demands on corporations to develop 
increases. Knowledge and competence become old as changes around you continues, which creates a 
demand for new competences. An important factor to achieve success is to cooperate with other 
corporations. A friendship between two cities is therefore a possibility for regional and local development, 
this happens through an exchange of knowledge which in turn leads to competence development. The 
purpose with our thesis was thus to examine how a friendship between two cities can give local 
corporations a higher competence when being a part of a network between cities. To be able to reach the 
purpose we examined the friendship between Vännäs, Sweden and Cameri, Italy. We conducted six 
personal interviews with corporations that in some way are involved in this network. Our result shows that 
it is important to constant renew competences and that it is possible for corporations to reach this 
competence development when joining this friendship between the cities. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer ämnesval, problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor samt uppsatsens avgränsningar att 
behandlas.  
 

1.1 Ämnesval 
 
Anledningen till varför vi valt att behandla detta ämne är att vi är intresserade av hur organisationer kan få 
kompetensutveckling genom nätverk. Vi besökte www.examensjobb.nu för att se om där fanns intressanta 
projekt för vår C-uppsats. Vi kom då i kontakt med näringslivsservice i Vännäs kommunen vilka har ett 
väl utvecklat näringslivsprogram där internationella relationer finns som en viktig punkt genom deras 
vänortssamarbete med Cameri, Italien. Eftersom vi inte tidigare sett en uppsats som undersöker 
kompetensutveckling genom vänortssamarbete så tyckte vi att det vore intressant att undersöka detta.   
 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Småföretagarens roll för att skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen blir allt viktigare i hela 
Europa. Småföretag brukar definieras som företag med färre än 200 anställda. Dessa svarar för alltmer av 
utvecklingen av nya produkter, ny teknik och innovationer. Snabb tillförsel av ny kompetens till mindre 
företag är en avgörande förutsättning för att lyckas och utgör till viss del också ett gemensamt 
samhällsansvar (Granfors-Wellemets & Lindberg, 2000). 
 
När konkurrensen hårdnar och marknaderna globaliseras ökar kraven på varje företag som vill utvecklas 
(ibid.). Stevrin (1986) hävdar att i takt med förändringar i omvärlden blir kunskap och kompetens i 
företag inaktuella, vilket skapar ett behov av kompetensförnyelse. Detta medför att en effektiv hantering 
av kompetensproblem blir allt viktigare i organisationen för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett 
effektivt sätt. Nyhan (1998) anser att kompetensutveckling är ett medel för att säkerställa organisationens 
konkurrenskraft. Fortsättningsvis säger han att hög kompetens hos arbetskraften skapar flexibilitet och 
konkurrensfördelar. Detta gör att kompetensutveckling kan ses som en strategisk faktor vars effekter inte 
bör underskattas. Haglund och Ögård (1995) nämner flera fördelar med kompetensutveckling. Dessa kan 
enligt dem leda till att organisationen även i framtiden kan behålla sin konkurrenskraft.   
  
Förmågan att dra nytta av andras kompetens, att kroka arm med flera samarbetspartners, skapa nya 
allianser för att behålla positioner och att utveckla ”know how” och marknadsmässiga fördelar har blivit 
en avgörande framgångsfaktor. Granfors-Wellemets och Lindberg, (2000),  kan också under 90-talet se ett 
snabbt ökande intresse för betydelserna av olika slags nätverk och samarbetsformer. 
 
Nätverk är en verkningsfull väg för att finna ny kunskap inom många områden. Nätverk ger 
företagsutveckling. Omvärlden förändras, konkurrenter och kunder likaså menar  
 
 
 
Eriksson (2000). Utvecklingen accelererar även utvecklingen av affärer. Företag med olika kompetens 
fokuserar idag på att kunna komplettera varandra. Industriella nätverk är exempel på företagsnätverkande 
som speglar det genomgripande intresset för nätverksekonomin. I en rapport konstateras, skriver 
Granfors-Wellemets och Lindberg (2000), att nätverk är speciellt viktiga i kunskapsbaserad industri, trots 
att trenden mot globalisering uppkommer från snabba framsteg inom transport och kommunikation och 
tillgängliga globala marknader. Den typ av kunskap som skapar konkurrensfördelar kräver ofta närhet och 
regelbundna möten, ansikte-mot-ansikte, och förtroende för att kunna bli effektivt kommunicerad anser 
forskaren. Tidigare studier och ekonomisk analys visar att nätverk kan höja innovationsförmågan och 
produktiviteten på många olika sätt. Företag har ett stort behov av att få in nytänkande i sina företag. Det 
handlar om att våga släppa gamla mönster. Att lära sig nytt genom att lyfta blicken och vidga vyerna. 
Utvecklingen sker genom att tänka i nya banor. Det handlar om att upptäcka genom att se nya lösningar, 
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och att utvecklas genom förändringar och anpassningar. Ett nätverk ger lärande i en förtroendefull miljö 
(Granfors-Wellemets & Lindberg, 2000). 
 
Genom utbildningsträffar och studiebesök i varandras företag sker värdefullt utbyte av erfarenheter. Enkla 
men värdefulla rutiner kan ofta direkt överföras från ett företag till ett annat, så kallad benchmarking. För 
att ett livskraftigt nätverk mellan företag ska fungera krävs utbyte av affärsmöjligheter – deltagande 
entreprenörer och företagare ska stimuleras till vinna-vinna situationer som även ger goda möjligheter till 
ekonomisk avkastning på nätverkssamarbetet (ibid.). 
 
Inom företagsekonomin används termen nätverk både för att beskriva en organisationsform inom ett 
företag och för att karaktärisera samspelet mellan företag. Forskare är enade om att det gemensamma för 
ett nätverk är att två eller flera deltagande företag delar resurser och kontroll för att uppnå vissa 
gemensamma mål (Granfors-Wellemets & Lindberg, 2000). 
 
Det finns oändliga möjligheter att skapa nätverk. Konsten är att göra en korrekt analys av vilken väg som 
ska väljas, att göra ett medvetet vägval. Det handlar om val av kompetens. Att systematiskt söka den mest 
lämpliga, snabbaste och mest resultatinriktade vägen; det handlar även om att finna det mest lönsamma 
valet, kunna se affären (Granfors-Wellemets & Lindberg, 2000). 
 
Inom EU har man tidigt uppmärksammat betydelsen av att få småföretag att samverka helst även över 
nationsgränserna. Drivkrafterna för ett aktivt deltagande består i både möjligheterna att göra bättre 
inbördes affärer och att få tillgång till spjutspetskompetenser, som ökar konkurrenskraften. Svårigheterna 
är inledningsvis att skapa tillräcklig öppenhet och förtroende mellan delvis konkurrerande företag så att 
nätverkssamarbetet blir tillräckligt resultatorienterat (Eriksson, 2000). Internationellt samarbete är idag ett 
naturligt – och kanske nödvändigt – redskap för att bidra till regional utveckling. Enligt Fryksmark (2002) 
finns det idag en klar trend mot gränsöverskridande samarbete mellan olika instanser när det gäller 
vänortsprojekt. Genom att bygga kedjor eller nätverk av vänorter som arbetar kring samma tema menar 
många att det är möjligt att resultaten av projekten kan få större genomslag och att det kan åstadkommas 
mer än tidigare.  En av möjligheterna till att bygga nätverk är att samverka i ett vänortssamarbete med en 
ort i ett annat land. Det finns flera fördelar med att ägna sig åt vänortssamarbete; en av dessa är att det kan 
ge regional utveckling och stöd till det lokala näringslivet, detta genom att det sker ett kunskapsutbyte 
vilket i sin tur leder till kompetensutveckling (ibid.). Svedberg (2004) tycker att det är förvånande att inte 
flera svenska kommuner utvecklat  
 
 
samarbetena med sina vänorter. Det finns en enorm marknad utomlands som de lokala företagen skulle 
kunna da nytta av säger han.  
 
 

1.2 Syfte 
 
Rapporten syftar till att undersöka hur vänortssamarbete kan ge företag på lokal nivå högre kompetens 
genom att ingå i ett nätverk orter emellan. 
 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 
1. Hur kan vänortssamarbete främja kompetensutveckling för företagen? 
 
2. Varför är kompetensutveckling viktigt för företagen?  
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1.4 Avgränsningar 
 
Att kunna fånga in alla effekter, direkta som indirekta, är en ren omöjlighet vare sig vi har tio veckor eller 
tio år att lägga ned på problemet. Vi har utifrån syftet riktat in oss på att belysa möjligheten till att få 
högre kompetens genom att ingå i nätverk på en internationell nivå. Vi har valt att begränsa oss till att 
endast undersöka ifall företag från Sverige som är involverade i vänortssamarbetet har fått högre 
kompetens. 
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2. METOD 
 
Detta kapitel behandlar det vetenskapliga tillvägagångssättet. Kapitlet inleds med en förklaring av hur ämnesval 
gjordes och litteraturstudien gick till. Det förs också ett resonemang kring val av forskningsstrategi. Fortsättningsvis 
diskuteras val av fallstudieobjekt och datainsamlingsmetod. Slutligen behandlas metodproblem. 
 
 

2.1 Ämnesval och litteraturstudie 
 
När vi skulle välja ämne till uppsatsen tyckte vi att det vore intressant att undersöka om det går att få 
kompetensutveckling genom att ingå i ett nätverk. Skälet var att vi läst om kompetensutveckling och ville 
fördjupa oss inom området. Vi kom i kontakt med näringslivsservice i Vännäs kommun, på 
www.examensjobb.nu. Vi kontaktade Rune Andersson, näringslivschef på näringslivsservice, därefter 
träffade vi Rune på plats i Vännäs då han berättade för oss om att Vännäs har ett utvecklat 
vänortssamarbete med Cameri, Italien. Eftersom vi inte läst något om kopplingen mellan 
kompetensutveckling och vänortssamarbete tyckte vi att det vore intresseväckande att undersöka detta. 
För att sätta oss in i forskningsområdet och för att få en ordentlig teoretisk grund att stå på, började vi 
med att göra en litteraturstudie. Detta gjordes genom att studera böcker och artiklar inom ämnet. 
Böckerna söktes via Luleå tekniska universitets bibliotek där katalogerna LUCIA och LIBRIS användes 
för att hitta lämplig litteratur. Vi sökte även artiklar inom ekonomi och samhällsvetenskap, så som 
Affärsdata, Business Source Elite (Ebsco) och Emerald. Sökord vi använde oss av i dessa databaser var: 
vänort, nätverk, samarbete, kompetensutveckling, kompetens, internationella relationer, organisatoriskt 
lärande, competence development, knowledge spillover. Dessa ord användes var för sig och/eller i olika 
kombinationer med varandra, för att få mer exakta träffar. Även författarnamn som skrivit om ämnet har 
använts som sökord, till exempel Ellström, Fryksmark och Johannisson. 
 
 

2.2 Forskningsansats 
 
Enligt Denscombe (2000) finns det en rad olika forskningsstrategier att använda sig av. Vilken av dessa 
som skall användas i ett arbete enligt författarna är beroende av vad som passar bäst till de valda 
forskningsfrågorna och målen. Vi har valt att göra en fallstudie eftersom detta, enligt Yin (1994), är 
rekommenderat när forskningsfrågorna formuleras med ”hur” och ”varför”. Merriam (1994) menar att 
fallstudien i jämförelse med de andra forskningsstrategierna experiment, surveyundersökningar samt 
historisk forskning inte har någon inrutad metod för insamling och analys av information. Även 
Denscombe (1998) stödjer vårt val av forskningsstrategi när han säger att en fallstudie innebär att forskaren 
undersöker en eller ett fåtal undersökningsenheter. Detta, menar han, för att få djupgående redogörelser 
för händelser, relationer, erfarenheter eller processer i den speciella undersökningsenheten och se det 
speciella snarare än det generella. Vidare menar han att målsättningen ska vara att belysa det generella 
genom att titta på det enskilda. För att forskningen ska ge ett tillförlitligt intryck hävdar Eriksson och 
Wiederscheim-Paul (2001) att forskaren måste välja ett angreppssätt som är lämpligt för det aktuella syftet. 
Avseende detta anser Thurén (1996) att det finns två vetenskapliga angreppssätt – deduktion och 
induktion. Ett deduktivt angreppssätt kännetecknas enligt  
 
författaren av att forskaren utifrån allmänna principer och befintlig teori försöker dra logiska slutsatser om 
enskilda företeelser. Deduktion innebär enligt Jakobsen (2002) att forskare utifrån tidigare empiriska rön 
och tidigare teorier först bygger förväntningar om hur världen ser ut. Därefter påbörjas insamlandet av 
empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Vår uppsats följer det deduktiva 
angreppssättet eftersom vi utgick från av oss upptagna teorier om kompetensutveckling och nätverk som 
därefter testades empiriskt genom att undersöka om en högre kompetens på lokal nivå ges genom 
samarbete i internationella nätverk. Utifrån den analys som gjordes mellan teori och empiri drog vi våra 
slutsatser.    
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2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Den information som samlas in skall bearbetas och analyseras av forskare. Insamlingen kan ske med hjälp 
av bland annat kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder används när forskaren vill ha en 
översiktsbild och generell kunskap. Undersökningen går mer på bredden än på djupet och 
undersökningen omfattar ett stort antal undersökningsobjekt. Den information som insamlas kommer att 
omvandlas till siffror för att sedan användas i statistiska analyser. Kvalitativa metoder är lämpliga när 
forskaren vill ha en djupare kunskap och förståelse om ett mindre antal objekt. I kvalitativa metoder kan 
inte svaren generaliseras utan svaren gäller främst för de studerande objekten. När forskaren är intresserad 
av att försöka förstå människors sätt att agera och reagera eller om forskaren vill hitta ett speciellt 
handlingsmönster är den kvalitativa metoden den mest lämpliga (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi har valt 
att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden, då vi anser att denna motsvarar vårt syfte bäst. 

 

2.3.1 Val av studieobjekt   
 
Vid vårt urval av företag var vårt enda kriterium att de på ett aktivt sätt ska medverka i vänortssamarbetet 
mellan Vännäs och Cameri. Victoria Jansson, näringslivskonsulent på Näringslivsservice i Vännäs 
rekommenderade oss företag som uppfyllde detta kriterium. Dessa var Modemix, Pia´s friskvård och 
Umami, med dessa tre företag genomförde vi personliga intervjuer. Victoria Jansson förmedlade även 
kontakten till de personer som vi genomförde intervjuer med angående de regionala nätverken som 
uppstått som en följd av vänortssamarbetet. Kriteriet som vi hade på dessa två personer var att de skulle 
vara väl involverade i dessa regionala nätverk. De personer hon föreslog för oss var Jan Bergmark, VD för 
handelskammaren i Västerbotten och Jim Wallström, Welcome to Västerbotten. Vi hade även en 
personlig intervju med Victoria Jansson och Rune Andersson där de i stort fick berätta om samarbetet 
med Cameri.   
 

2.3.2 Konstruktion av intervjuguide och intervjugenomförande 
 
Då vi i vår uppsats tar oss an ett problem som är väldigt nytt ansåg vi att det behövdes lite mer 
djupgående intervjuer än de traditionella. Vi genomförde fyra stycken personliga intervjuer samt två 
stycken telefonintervjuer. Vi använde oss av tre olika intervjuguider (se bilaga 1-3). Bilaga 1 användes för 
Modemix, Pia´s friskvård samt Umami, bilaga 2  
 
användes vid intervjun med näringslivsservice i Vännäs och bilaga 3 med Jim Wallström samt Jan 
Bergmark. Våra krav på intervjuerna var att de skulle kunna vidareutveckla vissa områden som framkom 
samt gå på djupet. Valet föll då på den intervjumetod som Denzin & Lincoln (2000) beskriver som en 
semistrukturerad intervju där frågorna är baserad på kontexter. Denna intervjumetod passar bra in på ett 
kvalitativt angreppssätt då det ges möjlighet att komma ned på djupet. Med semiformulerat frågeformulär 
menas att det finns grundfrågor som bygger upp frågeguidens struktur och för att verka som en vägvisare 
som leder in intervjun till ett ämne som sedan diskuteras fritt för att få en djupare förståelse (Arbnor & 
Bjerke, 1994). När vi ansåg att vi hade tillräckligt med kunskap om det valda ämnet satte vi oss ned och 
diskuterade hur vi skulle kunna få våra frågor besvarade. Då vi ville undvika att styra aktörerna, 
utformades större delen av intervjun av öppna frågor, för att respondenten skulle få tala fritt kring ämnet. 
På så sätt ville vi undvika snedvridna svar. Vi valde ut ett antal kontexter som vi sedan gick igenom en 
efter en tillsammans med ett antal grundfrågor som vi ställt upp som skulle besvara vårt syfte. Kontexterna 
valdes utifrån vår teoretiska referensram. Detta ledde till att våra intervjuer blev väldigt långa, ofta 
omkring en och en halv timme per intervju. Vi var även tvungna att diskutera ett flertal irrelevanta saker, 
sett till vår studie, som vi inte direkt hade någon nytta av, men som vi var tvungna att göra för att få en så 
bra intervju som möjligt där respondenterna känner sig avslappnade. Under våra intervjuer med Pia 
Andersson och Victoria Jansson använde vi oss av en diktafon för att försäkra oss om att inte missa viktig 
information. Vid genomförandet av intervjun med Modemix användes ej diktafon på grund av önskemål 
om detta från deras sida, forskarna till denna uppsats antecknade därför under hela intervjun. På grund av 
tekniska problem så användes inte diktafon vid intervjun med Jonas Olsson, anteckningar togs. Med 
anledning av avståndet till Jan Bergmark samt Jim Wallström så genomfördes telefonintervjuer med dessa 
och diktafon användes.  
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2.4 Metodproblem  
 
När vi började vår uppsats så var vi beredda på att vi skulle stöta på problem eftersom oss veterligen inte 
det tidigare har forskats inom vårt ämnesområde. Vilket medför att det inte finns några befintliga teorier 
om kompetensutveckling genom vänortssamarbeten. Vi fick istället använda oss utav allmänna teorier om 
nätverk och kompetensutveckling. Att kunna beskriva detta komplexa ämne utan att bli otydlig och 
hamna utanför ramarna för vårt syfte, det har varit uppsatsens stora problem.  
 

2.4.1 Validitet  
 
Med validitet menas att instrumentet eller frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Det är en 
självklarhet att intervjuer och annan datainsamling ska ske så att data blir tillförlitliga, trovärdiga och 
adekvata. Vid kvalitativa studier utgör trovärdigheten det största problemet. Forskarna måste kunna visa 
eller göra trovärdigt att våra data är insamlade på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den 
aktuella problemställningen (Trost, 1997). För att möta de problem som trovärdighet kan medföra har vi 
försökt ställa frågor i de personliga intervjuerna som ska kunna ge svar på de undersökningsfrågor som 
finns i problemdiskussionen. De personer som vi intervjuade var i förväg informerade om vad intervjun i 
huvudsak skulle komma att handla om. Vi valde att inte ge respondenterna tillgång till intervjuguiden 
innan intervjun skedde.  
 
Anledningen till detta var att försöka undvika att leda dem och därigenom missa relevant information. 
Genom detta kunde vi också omgående reda ut eventuella missförstånd eller oklarheter som de personer 
vi intervjuade hade angående intervjun. Vi anser att det här tillvägagångssättet ökar validiteten på 
intervjuerna.  
 

2.4.2 Reliabilitet  
 
Reliabilitet är definierat som sannolikheten av att en händelse ska få samma utfall om och om igen i fall 
den upprepas under samma förhållanden. Reliabilitet är graden av tillförlitlighet av den insamlade data. 
Om undersökningen upprepas ska resultatet bli identiskt. Andra forskare ska kunna få samma resultat om 
de använder samma mätmetoder. Hög reliabilitet uppnås när metoden eller tillvägagångssättet är 
oberoende för forskaren (Bell, 1987). Att nå hög reliabilitet i en fallstudie är relativt svårt. Alla 
omständigheter i omgivningen under intervjun kan påverka svaren och därmed leda till låg reliabilitet. 
Andra faktorer såsom stress, ohälsa, trötthet och motivation kan påverka respondenten från gång till gång. 
Reliabilitet antas vara hög om många källor påstår samma sak (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Vårt mätbara instrument i vår fallstudie är en intervjuguide. Om någon annan, med samma syfte, hade 
gjort samma undersökning och använt vår metod så borde denna person uppnå samma resultat som vi 
gjorde. Vi använde diktafon under intervjuerna för att förbättra reliabiliteten genom att svar kunde sparas 
och således undvika att förlora värdefull information. För att öka vår reliabilitet ytterligare i 
undersökningen använde vi oss inte av vägledande frågor som kan tänkas leda respondenterna åt ett visst 
håll.  
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3. TEORI 
 
För att skapa en grundläggande förståelse för vårt problemområde så kommer vi att presentera relevanta teorier om 
nätverk, vänortssamarbete och kompetensutveckling. Denna referensram kommer att ligga till grund för vår analys som 
vi gör för att kunna dra slutsatser av vårt empiriska material.    

 

3.1 Nätverk 
 
Samverkan har kommit att bli ett mycket populärt fenomen såväl inom svenskt som internationellt 
näringsliv. Sett i ett historiskt perspektiv är samarbete ingenting nytt. Oberoende nationer har i 
århundraden gått samman för att nå ett specifikt syfte. Företagssamverkan har också förekommit i flera 
decennier, men det är först under senare år som det har skett en explosion av antalet ingångna samarbeten 
(Bengtsson, Holmqvist & Larsson, 1998). Forskarna säger vidare att nätverk har stora möjligheter men det 
är farligt att tro och förlita sig på att de ska fungera automatiskt. Enligt Granfors-Wellemets och Lindberg 
(2000) består drivkrafterna för ett aktivt deltagande i nätverk dels av möjligheterna att göra bättre inbördes 
affärer samt att få tillgång till spjutspetskompetenser, som ökar konkurrenskraften.    
 
Nätverk definieras av Ager, Berqvist och Ahlström-Söderling (1999) som en grupp av företag – ibland 
inklusive andra typer av organisationer – som samverkar för att uppnå gemensamma och individuella mål. 
Graden av formalisering och integration kan variera inom vida gränser. 
  
 

3.1.1 Formella och informella nätverk 
 
Dalsgaard och Bendix (1998) föreslår en uppdelning mellan formella respektive informella nätverk. Den 
formella är planerad med förutbestämda deltagare, ett bestämt innehåll, envägskommunikation och ett 
formellt språk. Forskarna menar vidare att den informella kommunikationen istället är oplanerad, har 
slumpmässiga deltagare, ett obestämt innehåll, är interaktiv och har ett informellt språk och tal. Det finns 
formella nätverk (Bengtsson et al, 1998) men även informella nätverk (Dalsgaard & Bendix, 1998). De 
informella är de privata bestående av exempelvis släkt, arbetskamrater och vänner.  
 

3.2 Motiv till nätverkssamarbete 
 
Bengtsson et al (1998) anser att nätverk är snabba, smarta samt flexibla och därför ett bättre alternativ än 
nedskärningar eller omorganisering. Det kommer enligt forskarna att bli ett huvudmål för små och 
resursfattiga organisationer att försöka bilda nätverk med andra som kan tillföra ett mervärde och stärka 
den nya samverkande organisationen på marknaden. Granfors, Wellemets och Lindberg (2000) anser att 
deltagande i nätverk ger  
 
 
insikter och kunskap som inte kan fås genom att läsa böcker och skrifter. Det handlar om 
företagsamverkan som kan ge omedelbar tillämpning av kunskap – snabb kunskap.  
 
Nätverk kan vara en lösning för organisationer som vill vara innovativa och kunna svara på den 
föränderliga marknad som gäller idag. Det definieras som strategisk effektivitet enligt Dalsgaard och 
Bendix (1998). Bengtsson et al (1998) menar att företag kan stärka sin konkurrenskraft genom samarbete 
och det är anledningen till att det har blivit en allt attraktivare handlingsalternativ idag. Achrol och Kotler 
(1999) beskriver i en artikel att de hierarkiska organisationerna som har dominerat 1900-talet kommer att 
förändras till att vara en del av nätverk i olika former. Författarna menar att företag som ingår i nätverk 
kommer att få framtida marknadsfördelar genom att de ekonomiska resurserna i framtiden inte kommer 
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att handla om material, arbete eller kapital utan om kunskap. Enligt Johannisson (2000) utbyter företag 
erfarenheter och upplevelser genom sina nätverk. Det är ett direkt och personligt sätt att föremedla 
kunskaper. Kunskaperna har en substans och trovärdighet eftersom de bygger på lärdomar vunna i dialog 
med förtrogna. Med hjälp av kommunikation av det här slaget upptäcks möjligheter som snabbt kan tas 
till vara. Problemen blir också synliga och företag kan hantera dem på ett effektivt sätt. Achrol och Kotler 
(1999) menar vidare att nätverk snabbare kan anpassas till ett kunskapsstarkt samhälle på grund av dess 
förmåga att bearbeta information, de är mer flexibla och mottagliga för förändringar. Nätverk handlar inte 
bara om en ny strukturell organisation utan även om ett nytt sätt att leda. Nätverk går inte att styra med 
traditionella medel såsom hierarkier, makt och avtal.  
 
Nätverk, menar Perry (1999), är viktigt för småföretag när det gäller deras förmåga att hålla kontakt med 
omvärlden. I brist på tid och resurser kan nätverk i olika former vara avgörande för småföretags 
möjligheter att samla information om marknaden, möjlighet att äntra nya marknader och möjligheten att 
lära sig och utveckla nya tekniker. Genom kontakter, samverkan och nätverksbyggande säger Holzhausen 
(1995) att småföretag kan delta i en process som kan skapa mer komplexa produkter eller tjänster, eller 
som kan ge större flexibilitet. Flexibel specialisering förutsätter utomordentligt god kommunikation 
mellan företagen och kan nås genom effektiva nätverk. Gemunden, Ritter och Walter (1997) skriver att 
många teoretiska och empiriska studier visar att samarbete mellan externa parter är ett värdefullt sätt att 
åstadkomma innovation och ekonomiska framgångar. Även Perry (1999) menar att nätverk kan vara en 
strategi för ekonomisk framgång. Detta grundar han på de företag som framställs som ekonomiskt 
framgångsrika under den senare delen av 1900-talet tenderar att ha en sak gemensamt, att de ingår i ett 
nätverk.  
 
Enligt Nilsson och Nilsson (1992) är det viktigt att företag i nätverk är verksamma inom samma bransch 
och exempelvis konkurrerar om samma produktionsresurser eller samma marknader, annars finns det inget 
att samverka kring. Att företagen är inom samma bransch gör att aktörerna talar samma ”språk” och 
förstår varandras problem vilket gör det lättare att finna gemensamma lösningar. Det kan tänkas att det 
inte är ekonomiskt fördelaktigt att hjälpa sina konkurrenter då det hjälpande företaget förlorar sitt 
försprång. Greve (1995) menar att det är tvärtom, då alla företag kan dra nytta av ny teknologi eller 
lösningar på problem ökar den gemensamma effektiviteten. Tillsammans kan företag lösa problem som de 
kan ha svårt att lösa på egen hand.      
 

 

3.3 Fyra faktorer för nätverkssamarbete 
 
Bengtsson et al (1998) beskriver att den kraftiga ökningen av antalet samarbeten i nätverk kan spåras till 
fyra faktorer; behov av ökad effektivitet, snabbhet, flexibilitet och gemensamt inflytande.  
 
Behov av ökad effektivitet 
I strategiska allianser har effektivitet alltid varit en viktig faktor enligt Bengtsson et al. (1998) Det finns 
kända effektivitetsfaktorer som stordriftsfördelar genom delad produktion och marknadsexpansion. Den 
snabba teknologiska utvecklingen har visat sig vara en viktig kraft för att vilja samarbeta i nätverk eftersom 
tillgång då ges till varandras kunskaper och resurser.  
 
Snabbhet 
Forskarna menar att det idag ställs krav på kortare produktlivscyklar och företag måste vara snabba med att 
få ut sina produkter på marknaden. Genom att samarbeta förbättras möjligheter till framväxt och 
distribution av nya produkter.   
 
Flexibilitet 
För att kunna anpassa sig till förändringar inom teknologier och marknaden krävs enligt Bengtsson et al 
(1998) flexibilitet. I ett samarbete behöver företag inte binda upp sig till vissa alternativ som ofta sker i 
självständiga projekt, företag kan istället samarbeta med andra företag kring insatser och resurser inom ett 
område. Företaget får då ett större handlingsutrymme om förutsättningarna förändras.   
 
Gemensamt inflytande 
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Bengtsson et al tar slutligen upp gemensamt inflytande som en allt viktigare faktor till varför 
nätverkssamarbete blivit vanligare. Genom att ingå i allianser kan företag ha en chans att få större 
inflytande på omvärldens utveckling än vad de skulle kunna ha ensamma.  

 

3.4 Engagemang och förtroende 
 
Nilsson och Nilsson (1992) skriver att samverkansprojekt bör bygga på frivillighet och den enskilda 
medlemmen ska kunna välja att bara delta i de aktiviteter som hon anser viktiga. För att inte riskera att 
engagemang uteblir är det vikigt att deltagarna erlägger någon form av ”inträdesbiljett” i projektet vilket 
medför att ett visst risktagande är förknippat med deltagandet. Även Perry (1996) menar att för att ett 
nätverk ska utvecklas krävs det att deltagarna betalar en årlig summa för att de ska få delta i nätverkets 
aktiviteter. 
 
Alexander (1995) menar att gemensamma mål ökar företagets engagemang i nätverksbeslut. Effektivitet 
baseras på förhållandet mellan kostnader och engagemang. Att vara mer engagerad än andra företag 
betyder inte enligt Nilsson & Nilsson (1992) att företagen behöver satsa mer pengar än andra. Däremot 
betyder det att företaget är mer konsekvent och mer ihärdigt.  
 
 
 
Enligt Nilsson och Nilsson (1992) är det även viktigt att det i ett nätverk finns personer som har förmågan 
att engagera andra, är kunniga och utmärks av egenskaper som till exempel kreativitet. För att kunna göra 
det företaget ska göra är det enligt författarna speciellt angeläget att ha personal som känner engagemang 
och som trivs med sina arbetsuppgifter. För att ett bra beslut ska kunna fattas i en grupp menar Kelly 
(1995) att det krävs engagemang.  
 
Engagemang i nätverk uppstår enligt Roos (1990) med att ett företag visar för de andra deltagarna att de 
är engagerade. De andra företagen tror därmed att företaget är engagerat vilket i sin tur leder till mer 
engagemang i hela nätverket. Nilsson & Nilsson (1992) skriver att för att ett nätverk ska fungera 
tillfredsställande krävs det något som motiverar deltagarna för att de ska bli engagerade och lägga ner tid 
och resurser på projektet.  
 
Ekonomisk framgång menar Perry (1999) ofta kan bero på graden av förtroende i ett nätverk. Alexander 
(1995) menar att ömsesidigt förtroende är en nödvändighet för att nätverk ska lyckas. Enligt Perry (1996) 
krävs kontinuerliga möten för att det ska finnas möjlighet för samtliga deltagare att göra sig hörda. Utifrån 
dessa möten är det viktigt att utveckla förtroende mellan medlemmarna. Det väsentliga i ett nätverk är 
enligt Greve (1995) att företagen känner och litar på varandra.  

 

3.5 Risker och osäkerhet i nätverk 
 
Det finns enligt Gustafsson (1988) flera orsaker till att strategiska samarbeten i nätverk inte lyckas. Innan 
ett samarbete inleds är det viktigt att analysera fördelar och nackdelar med nätverket för företaget. I vissa 
fall kan svårigheterna vara så stora att företaget väljer att avstå från samarbetet. Ändå finns det många 
gånger en överdriven rädsla för att lämna ifrån sig information om det egna företagets verksamhet 
(Wellemets Granfors & Lindberg, 2000). De medarbetare som inte vill utbyta kunskap innebär en stor 
svårighet för nätverksorganisationen menar Dalsgaard och Bendix (1998). Forskarna fortsätter med att det 
finns anställda som anser att dela med sig av kunskap, idéer och erfarenheter är skadligt för ens personliga 
konkurrenspotential ”därför vill den anställde inte riskera att göra andra lika kloka som man själv är”. 
Riskerna vid ett sådant beteende är att utvecklingen går så snabbt att deras kunskap föråldras innan någon 
överhuvudtaget förstått att de är kloka. För att överbrygga detta bör det sättas konkreta mål för 
kunskapsutbyte, men då det är viljan som är problemet är det inte säkert att deras uppfattning ändras 
(ibid.). Gustafsson (1988) menar att i de fall som företaget ändå väljer att bilda nätverk med andra företag 
eller att gå med i ett befintligt nätverk, kan det vara bra att vara förberedd på de svårigheter som väntar 
och kunna reducera problemen genom att tillsätta resurser. Bengtsson, Holmqvist och Larsson (1998) 
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menar att den största nackdelen med nätverk är att företaget måste ge upp en viss egenkontroll över den 
gemensamma verksamheten.  
 
Valet av rätt samarbetspartners kan enligt Haugland (1996) vara avgörande för att samarbetet ska lyckas. 
Det som måste beaktas vid val av samarbetspartners är att samarbetet ska resultera i något parterna inte 
ensamt skulle kunna nå. Det är även viktigt att ha målsättningar med samarbetet för parterna. Det bör 
även klart framgå vad samarbetet omfattar samt själva formen för samarbetet. Vidare bör ansvars- och 
funktionsindelning mellan parterna klargöras (ibid.). Enligt Holzhausen (1995) är det viktigt att 
utvecklingen i nätverket går framåt annars avtar träffarna snart, närvaron vid företaget prioriteras högre 
och nätverket kan komma att dö ut efter ganska kort tid.   
 
Gustafsson (1998) nämner ett antal vanliga orsaker till varför samarbete i nätverk misslyckas. Ett exempel 
är att de strategiska målen förändras med tiden och att det kan finnas en övertro på samverkanseffekter 
som på kort sikt är svåra att se för de inblandade parterna. Därför är det viktigt att inse att resultaten inte 
visar sig på kort sikt utan det är av betydelse att företagen i ett nätverk försöker se de långsiktiga 
resultaten. Nilsson och Nilsson (1992) konstaterar å andra sidan att det är viktigt att visa snabba resultat 
för att öka entusiasmen hos deltagarna och på så sätt nå större ansträngningar för projektet. För företagen 
kan det även innebära ett förlorat oberoende att ingå i ett nätverk säger Gustafsson (1998). Ekonomiska 
och tekniska resultat som förväntas och inte infrias är även de en orsak till misslyckade samarbeten enligt 
Gustafsson.    
 
Andra problem som Gustafsson (1988) tar upp och som är av generell natur är: 

• Oförmåga att ingjuta en samarbetsanda i partnernas organisationer och utveckla en ”vi-känsla” 
istället för en ”vi- och dem”-attityd. 

• Begränsat engagemang från medlemmarna i nätverket. 
• Obalans i parternas insatser och inflytande. 
• Rekrytering och upplärning av personal. 
• Val av administrativt system för den nya verksamheten. 

 

3.6 Kompetens 
 
Det råder många olika uppfattningar om begreppet kompetens. Detta beror på att det inte finns någon 
allmän vedertagen definition om begreppet (Axelsson, 1996). Enligt Axelsson (1996) kan man dela upp 
kompetens på individ- och företagsnivå. 
 
Vi har valt att definiera individkompetens enligt Dochertys (1996) bearbetade version därför att vi anser 
att den stämmer bäst överens med vår uppfattning av begreppet:     
 
Individkompetens är en människas förmåga att rationellt lösa uppgifter och möta yttre krav i en specifik situation. 
Kompetens är en kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation. 
  
Definitionen kombinerar flera faktorer som vi anser vara av betydelse för kompetensbegreppet. Individens 
vilja och motivation kan kännas irrelevant i sammanhanget men påverkar individens möjlighet att framstå 
som kompetent eller inte. Detta kan förklaras med att en individ med stark vilja och motivation 
anstränger sig mycket vilket bidrar till bättre prestationer vilket i sin tur leder till att individen framstår 
som kompetent i sitt arbete (Docherty, 1996). 
 
 
Företagskompetens har vi valt att definiera enligt en bearbetad version av Axelssons (1996) uppfattning: 
 
Företagets kompetens är inte detsamma som den aggregerade kompetensen hos dess medarbetare. Det är möjligt att den 
till företaget knutna kompetensen genom kombinationseffekter över– eller understiger den hos medarbetaren. Företaget 
kan dessutom utnyttja extern kompetens genom nätverk, konsulter eller i den teknik de använder.  
 
Kompetenser är specifikt för varje organisation och om de används på ett effektivt sätt kan de ge en klar 
konkurrensfördel. Författarna menar att kunskaper och förmågor är lätta att förändra genom inlärning 
medan bland annat motivation och entusiasm är av hög  
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betydelse för individens prestationer men är svårt att lära in (Bergenhenegouwen, ten Horn & Mooijman, 
1997). 

 

3.7 Kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling är ett sammanfattande begrepp på de olika aktiviteter som företag använder för att 
utveckla och förbättra sin kompetens (Ylinenpää, 1997). Docherty (1996) är av samma uppfattning men 
påminner om att kompetensutveckling liksom kompetens är områdesbundet, det vill säga sker inom ett 
visst område.    
 
En ofta citerad definition av begreppet kompetensutveckling har formulerats av Axelsson, s.21 (1996). 
Hans definition är baserad på Docherty (1996): 
 
”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja en medarbetares, en grupps eller ett företags 
kompetens inom ett visst område. Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen eller företaget bättre 
använder sig av befintliga resurser, utvecklar resurser genom till exempel utbildning men också genom en rad andra 
åtgärder.”  
 
       
Lundmark och Söderström (1988) tycker att kompetens är relaterat till både individen och organisationen. 
Kompetensbegreppets kärna består av kunskap men även här framhålls att begreppet har en vidare 
innebörd som innefattar både färdigheter och attityder. 
 

3.7.1 Varför sker kompetensutveckling? 
 
Det finns olika anledningar till att organisationer använder sig av kompetensutveckling. Det kan vara 
beroende av faktorer i omvärlden, det vill säga ekonomiska, sociala, politiska och teknologiska betingelser 
under vilka verksamheten bedrivs (Ellström & Kock, 1993).  I en uppmärksammad artikel fäster Tichy 
(1983) uppmärksamheten på omgivningens betydelse för företagets strategiutveckling inklusive strategier 
för kompetensutveckling. De faktorer av betydelse som Tichy pekar på är framförallt förändringar i: 
 
Den tekniska – ekonomiska omgivningen (till exempel automatisering av arbetsuppgifter, 
informationsteknologins ökande betydelse). 
Den politiska omgivningen (till exempel ökat internationellt beroende samt ökade krav på inflytande från 
olika personalgrupper). 
Den kulturella – sociala omgivningen (till exempel demografiska förändringar, högre andel professionella i 
arbetskraften, stigande krav och förändringar gentemot arbetsgivarna). 
 
Andra anledningar till varför kompetensutveckling sker beror på den inre kontexten, exempel på detta är 
de mål och uppgifter som finns för en verksamhet och de strategier som används för att uppnå dessa mål 
(Ellström & Kock, 1993). Kompetensutveckling kan medföra flera olika fördelar. Ökad effektivitet och 
konkurrensfördelar skapas genom att kompetensen sprids i organisationen och bidrar till en mer flexibel 
och mindre sårbar organisation (Haglund & Ögård, 1995). Den ökade kompetensen kan även bidra till att 
organisationen lättare kan möta kundernas krav. Vid användande av strategisk  
 
kompetensutveckling där kontinuerlig utveckling sker, kan företaget säkerställa sin långsiktiga utveckling 
och överlevnad (ibid.).  
 
Kunskap och kompetens föråldras i allt snabbare takt på samma gång som behovet av kunskap och 
kompetens ökar. Det finns därför många gånger ett ömsesidigt intresse från företagen att i ökad 
utsträckning lära av varandra, utan att man för den sakens skull ger upp sin egen mer eller mindre unika 
position (Stevrin, 1986). 
 
Även Hansson (1997) menar att organisationer kan uppnå konkurrensfördelar genom 
kompetensutveckling. Han fortsätter med att påpeka att fast alltfler inser detta är ofta målen med 
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kompetensutveckling otydliga. Otydliga mål kan innebära att kompetensutveckling inte får den effekt som 
önskats. Idag är det enligt Hansson viktigt att organisationer tar hänsyn till mjuka värden, det vill säga de 
icke-materiella värdena såsom kompetensutveckling, även om det är svårt. Dessa mjuka värden kommer 
att bli en stor del i det nya tänkandet som organisationen måste ta till sig nu när de mänskliga resurserna är 
i fokus. Hansson menar att engagemang är en viktig faktor att ta hänsyn till för att få dessa 
konkurrensfördelar. Han menar alltså att engagerade individer ofta presterar bättre.  
 
Poole och Warner (1998) anser att kompetensutveckling länge har varit ett underskattat område och är 
det än idag när det gäller dess effekter. Saknaden av ett trovärdigt analytiskt ramverk inom området har 
gjort att utvecklingen sällan integreras med HR-strategin. En förutsättning för att kompetensutveckling 
ska ge fördelar är att individens och organisationens mål överensstämmer. Organisationens behov påverkas 
av krav från kunder samt omgivning och överensstämmelsen medför att kompetensutvecklingen sker i 
linje med organisationens mål (ibid.).  

3.7.2 Betydelsen av mål vid kompetensutveckling 
 
Haglund & Ögård (1995) säger att det inte är ovanligt att organisationer satsar på kompetensutveckling 
utan att fastställa målen med den. Detta leder ofta till att organisationen inte kan avgöra om några positiva 
effekter har uppstått på grund av satsningarna. Poole och Warner (1998) menar att innan 
kompetensutveckling kan genomföras bör dess mål fastställas. Det är dessa som avgör vad 
kompetensutvecklingen ska innehålla, dess genomförande samt hur utvärderingen ska ske. Det är möjligt 
att formulera mål både på individnivå samt på organisatorisk nivå, det vill säga vilket resultat 
organisationen ska uppnå utifrån kompetensutvecklingen (ibid.).  
 
Poole och Warner (1998) anser att kompetensutveckling är meningslöst om organisationen inte har en 
tydlig vision som innefattar specifika mål för utvecklingen samt beskriver dess roll i den övergripande 
visionen. De anser alltså att det inte räcker med att fastställa mål med kompetensutvecklingen utan målen 
måste också vara starkt knutna till organisationens övergripande mål för att utvecklingen ska ge bästa 
effekt.  
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3.8 Fyra strategier för hur inlärning skapas 

 
Axelsson (1996) anser att Ulrich & Coles matris där de lyfter fram fyra pedagogiska strategier för hur nya 
kunskaper, färdigheter och värderingar kan läras in är intressant. De typer av kunskaps- och 
kompetensöverföringar som bäst uppnås genom respektive strategi är förändringen av a) skicklighet och 
attityder, b) förändring av värderingar, c) förändring av förståelse, d) respektive förändring av kunskap. 
Det finns två huvuddimensioner av pedagogiska inriktningar konkret handlande och abstrakt 
konceptualisering vilka står som motpoler i den vertikala dimensionen. I den horisontella dimensionen 
står aktivt experimenterande och reflektiv reflektion som motpoler till varandra. Den horisontella 
dimensionen avser sättet att tillgodogöra sig kunskap på. De pedagogiska synsätten blir med denna 
indelningsgrund a) aktivering - tillämpning, b) reflektion – tillämpning, c) aktivering – teoretiserande, d) 
reflektion – teoretiserande. I matrisen exemplifieras också tänkbara metoder i förhållande till respektive 
strategi. Utifrån ovanstående resonemang drar Axelsson slutsatsen att utveckling av individkompetens i 
företaget genom olika insatser inte endast är ett val mellan internt och externt. Det är också ett val 
angående metodiken i utbildningen och det kan i sin tur i hög grad vara beroende av vilken typ av 
kunskapsutveckling som eftersträvas.  

 

3.9 Affärsrelationers roll vid kompetensutveckling 
 
Det är uppenbart att företagets affärsrelationer är en viktig källa vid kompetensutveckling. Det finns skäl 
att tro att företag på ett mer systematiskt sätt skulle kunna utnyttja sina affärsrelationer i sin 
kompetensutveckling. De samarbetsmöjligheter som finns lyfts inte fram i den omfattning som de 
förtjänar. För att en kunskapsutveckling och kunskapsöverföring skall kunna äga rum krävs i normalfallet 
att det sker i skilda former av interaktiva processer. Detta i sin tur förutsätter en långsiktighet och en 
relation inom vilket ett gemensamt språk, ett ömsesidigt förtroende och kunskap om respektive parts 
kunnande och intressen kan växa fram. De erfarenheter som finns ger goda indikationer på att så bör vara 
fallet. Men det handlar inte om långa relationer ”för längdens skull” utan om relationer som används 
funktionellt och på ett aktivt sätt i syfte att generera kunskapsutveckling och ge kunskapsöverföring. 
Samarbete mellan affärspartners har visat sig vara mycket fruktbart i produktions- och processutveckling. 
Detta kan sannolikt användas till att på ett systematiskt sätt bygga upp individkompetens. Därför kan man 
betrakta vissa av företagets affärsrelationer som möjliga arenor för on–the- job–training (Axelsson, 1996). 
 

3.10 Vänortssamarbete 
 
Redan efter första världskriget försökte de krigsdrabbade länderna i Europa bygga fredliga relationer 
mellan varandra genom att etablera förbindelser mellan städer. I Sverige fick idén livskraft först i samband 
med andra världskriget. Vänortsutbytet betraktas numera främst som ett sätt att stimulera verksamheten i 
den egna kommunen. De strategiska utvecklingssatsningarna blir allt fler jämfört med de traditionella 
kulturutbytena.  
 
Biståndsprojekt förekommer naturligtvis också fortfarande. Vänortsverksamheten har förändrats från att ha 
varit ett mål i sig till att bli ett redskap för att stödja kommunens eller regionens verksamhet och 
utveckling (Fryksmark, 2001). Idag ser man gärna att  
 
vänortssamarbetet utvecklar och gynnar det lokala näringslivet (Svenska kommunförbundet, 2001). Att 
delta i vänortsprojekt, på vilken nivå det än är, kan komma att stimulera lärande och 
kompetensutveckling. Mötet med en annan kultur kan ge nya perspektiv på tillvaron. En annan sida är att 
deltagarna ställs inför nya problem och kanske lösningar som de annars inte skulle ha sett. Dessa 
erfarenheter blir en resurs i det vardagliga arbetet. Det har visats i studier att resultatet från 
vänortssamarbete inom områden som miljöfrågor, demokratiuppbyggnad eller vård och omsorg ofta är 
mycket goda och långsiktiga. Vid en första anblick är dessa projekt enkelriktade, bistånd till en granne 
eller någon annan behövande. Men när man tittar på det lite närmare så märks det att de svenska 
kommunerna även har fått någonting tillbaka i form av kompetensutveckling, nya idéer och i framtiden 
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kanske nya marknader. Oavsett om det kallas kunskapsöverföring eller kunskapsutbyte sker det alltså en 
utväxling av kunskap, medveten eller omedveten, vänorter emellan (Fryksmark, 2001). Idérikedomen och 
entusiasmen är stor liksom bredden på projekten. Något som präglar de flesta projekt är viljan att dela 
med sig av positiva erfarenheter eller att samarbeta för att skapa nya erfarenheter (Holm, Knutsson & 
Häggbom, 2001). 
 

3.10.1 Viktiga faktorer för uthålligt resultat vid vänortssamarbete 
 
Vänortsprojekt idag handlar om att dra nytta av varandras erfarenheter. För att ett projekt skall bli 
framgångsrikt måste ett antal faktorer stämma in. 
Det är viktigt enligt Holm et al. (2001): 
 

• att arbetet är förankrat i den egna organisationen  
En projektgrupp måste träffas ofta. De ansvariga projektdeltagarna måste arbeta för projektets bästa och 
inte för sitt eget. 
 

• att projekten har en bred bas ( politiker, tjänstemän etcetera) 
Det är viktigt att involvera personer med olika bakgrund i själva organiserandet. Föreningslivets 
medverkan är bra för att skapa kontinuitet i relationerna. Det är dock viktigt att tänka på att politiker kan 
bytas ut och därmed går viktiga kontakter förlorade. 
 

• Projekten är konkreta 
Ett tydligt definierat problemområde med tydliga mål och målgrupper bidrar till att vänortsprojekt blir 
framgångsrika. Med genomtänkta och välformulerade syften och mål är det dessutom lättare att få 
projekten godkända och se resultat i slutändan.  
 

• att politikerna är engagerade 
Små kommuner kan ibland ha svårt att engagera politiker i vänortssamarbete. Initialkostnaderna är ofta 
höga och det är svårt att se de långsiktiga vinsterna. Om det däremot finns stödpengar och ett konkret 
projekt som kan leda till att det skapas nya arbetstillfällen i kommunen så är det naturligtvis enklare.  Ett  
enkelt men lite dyrt sätt att entusiasmera nyckelpersoner är att bjuda med dem på en resa till vänorten. Då 
får de själva uppleva nyttan av kontakten både för värdarna och för hemkommunen eller regionen.  
 

• att extern finansiering är möjlig 
Den ekonomiska aspekten på vänortsarbete är ofta den svåraste delen. Små kommuner kan ha svårt att 
inför väljarna motivera ett vänortssamarbete. EU kan bidra med 50 procent och resten måste hittas någon 
annanstans.  
 

• att målen arbetas fram av båda parter 
För att ett samarbete skall vara ett samarbete och inte bara ett arbete krävs en dialog mellan 
vänortsparterna. Det är viktigt att båda är överens om mål och syfte. Det händer fortfarande att den 
svenska parten föreslår projekt utifrån sitt perspektiv och inte är tillräckligt lyhörd inför vänortens egna 
idéer.  
 

• att ha täta kontakter med vänorten 
Det är viktigt att ha täta kontakter med vänorten för att hålla projektet levande och deltagarna 
uppdaterade om vad som händer. Ibland kan det även vara bra att avsätta tid för att bara umgås och lära 
känna varandra istället för att bara arbeta och planera. Det är också viktigt med personliga relationer 
mellan kollegorna på vänorten.  
 

• att upprätta nätverk 
För att kunna bygga upp ett bra och fungerande vänortssamarbete krävs nätverk. Nätverk som behövs 
byggs upp under resans gång och det krävs både ett på hemmaplan och ett på vänorten.   
 

• att avsätta tillräckigt med tid 
Vänortsprojekt tar ofta längre tid att genomföra än man tror därför är det viktigt att avsätta tillräckligt med 
tid.  
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3.11 Sammanfattning av teorin. 
 
I vårt teorikapitel har vi ägnat en stor del åt begreppet nätverk. Vi kan utifrån litteraturstudien utläsa att 
nätverk innebär stora möjligheter för företag genom att de kan införskaffa bättre kompetens samt få 
möjligheten till att göra affärer. Vidare så finns det forskare som menar att det är viktigt att företag är 
verksamma inom samma bransch eftersom de talar samma ”språk”. Å andra sidan finns det de som hävdar 
att det är en styrka att det finns företag från olika branscher och som kan hitta lösningar på problem 
tillsammans. Forskningen har också visat att nätverk är av särskild betydelse för resursfattiga företag vilket 
vi anser är logiskt med tanke på att det är ett relativt enkelt och förhållandevis billigt förfarande att 
införskaffa kunskap och kompetens på.  
  
Vidare så framgår det utav forskningen att det är viktigt att samverkansprojekt av detta slag bygger på 
frivillighet samt att det är viktigt med engagemang i nätverk. Frivillighet är en förutsättning för att det ska 
finnas engagemang och förtroende i nätverk. Vi ser att förtroende är ett villkor för att kunskapsutveckling 
och kunskapsöverföring ska kunna äga rum. Vår litteraturstudie pekar också på att utvecklingen ständigt 
ska gå framåt i nätverk annars finns det en risk att intresset svalnar.  
 
Vi kan även se att det är viktigt med kompetensutveckling och när den sprids inom företaget så leder det 
till ökad effektivitet samt att företaget får konkurrensfördelar. Det framkommer även att det är viktigt för 
företagen att ha mål med kompetensutvecklingen.  
 
 
Fyra pedagogiska strategier finns för hur nya kunskaper, färdigheter och värderingar erhålls, till respektive 
strategi har forskaren exemplifierat tänkbara metoder som kan användas för att få kompetensutveckling. Vi 
kan utläsa att företagets affärsrelationer är en viktig källa för kompetensutveckling, forskare menar att 
företag på ett mer metodiskt sätt skulle kunna utnyttja sina affärsrelationer.  
 
I ett vänortssamarbete idag ser forskare att det utvecklar och gynnar det lokala näringslivet samt att 
deltagande i vänortsprojekt stimulerar lärande och kompetensutveckling. De säger att mötet med en 
annan kultur kan ge nya perspektiv på tillvaron och därmed hitta lösningar som de inte skulle kunna hitta 
annars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EMPIRI 

17 

4.EMPIRI 
 
Termen empiri betyder enligt Backman (1998) att utsagorna i princip är testbara och bygger på någon form av kontakt 
med verkligheten. De emiriska vetskaperna efterlever den rationella övertygelsen att vill du veta något om verkligheten 
bör du observera den (ibid.). Vi har undersökt ett vänortssamarbete mellan Vännäs och Cameri i Italien. 
Vänortssamarbetet har vi betecknat som en form av nätverk. Där har vi undersökt om företagen kan få 
kompetensutveckling genom att medverka i detta nätverk. 

 

4.1 Vänortssamarbete Vännäs – Cameri 
 
Victoria Jansson, som är samordnare för projektet, berättar att idén till att starta ett vänortssamarbete 
började när ett koreanskt nygift par var på bröllopsresa och skulle åka från Stockholm till Venice, det 
uppstod ett missförstånd vilket resulterade i att de kom till Vännäs istället för till Venice. Denna händelse 
blev uppmärksammad av invånarna i Vännäs och ledde till att tankar på ett vänortsutbyte med en ort i 
Italien uppstod. Dåvarande VD:n för näringslivsservice i Vännäs, Jan Bergmark, åkte på en 
kontaktkonferens där han skapade kontakter med flera italienska kommuner vilket resulterade i att ett 
vänortssamarbete startade med Cameri 1998. 2003 skevs det ”riktiga” vänortsavtalet under som är 
politiskt i grunden vilket ger samarbetet en större tyngd.  Det började som ett roligt utbyte till att leda till 
en mer affärsmässig relation. Vänortsavtalet gäller enbart Vännäs och Cameri, inga andra kommuner. 
Däremot har orterna möjlighet att engagera andra företag på regional basis för att utveckla utbytet. I det 
nyligen framtagna näringslivspolitiska programmet i Vännäs kommun finns punkten Företagssamverkan och 
nätverk. Den lyder:  
 
” Förankring av det näringspolitiska arbetet skall ske bland de verksamma företagen och deras 
organisationer. Företagares delaktighet i såväl utformning som genomförande av aktiviteter är avgörande 
för legitimiteten av olika insatser. Kommunens roll skall i första hand vara stödjande och samordnande. 
Det är också viktigt att såväl etablerade organisationer som andra grupperingar och nätverk ges utrymme 
att agera och vidta olika åtgärder. De senaste årens arbete med främjande av nätverksaktiviteter har visat 
sig ge många positiva effekter och detta bör alltså fortsätta. Nätverksbyggande och samverkan skall ske 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
 
Det bör betonas att internationellt arbete inte är en speciell verksamhet utan en viktig aspekt lika aktuell 
för en lokal handlare i Vännäs som för ett företag med huvudsaklig verksamhet som importör eller 
exportör. De internationella frågorna och främst EU-frågor skall hållas ständigt aktuella och Vännäs 
kommun skall arbeta för att företagen ges goda förutsättningar att medverka i internationella 
sammanhang.” 
 

4.2 Pia´s friskvård 
 
Pia´s friskvård är ett enmansföretag som har varit verksamt sedan 2002. Pia Andersson är den som driver 
företaget. Företagets verksamhet består av alltifrån hudvård och ansiktsbehandlingar till massage och 
vaxning av ben. Pia var i Cameri hösten 2002 tillsammans med andra företag som arbetar inom friskvård 
och skönhet. Som ett resultat av resan fick hon många tips och idéer och om hur italienare arbetar. 
Exempelvis fick  
 
hon veta att männen i Italien i större utsträckning använder sig utav friskvård än vad svenska män gör. 
Idag så har Pia kontakt med vänortssamarbetet dels genom Victoria Jansson på näringslivsservice och dels 
genom svenska Birgitta som bor i Cameri och arbetar som tolk åt de båda orterna. Utan Victoria som 
samordnare så tror Pia inte att projektet skulle fungera, hon är spindeln i nätet. Pia tycker at Victoria är 
rak och ärlig, en god talare och en väldigt bra lyssnare.  
 
Vidare anser Pia att det absolut inte är nödvändigt att alla företag inom ett nätverk är verksamma inom 
samma bransch. Hon tycker att det är en stor fördel att företagen inte är homogena. Det märkte hon när 
hon kom hem då ett nätverk startades mellan de företag som hon åkt till Cameri tillsammans med. Detta 



 EMPIRI 

18 

samarbete har bland annat mynnat ut i att Pia ska jobba tillsammans med en av frisörerna samt på en 
kursgård.  
 
Pia tycker att det är väldigt svårt att sätta fingret på vad vänortssamarbetet har givit Pia´s företag. Först och 
främst så har det lett till ett ökat samarbete företagen emellan samt att hon är mindre rädd för konkurrens. 
Hon ser nu fördelarna istället för nackdelarna med konkurrens. Vidare så har samarbetet gjort att hon har 
skaffat sig bollplank och fått inblick i hur andra företag arbetar vilket hon tycker är väldigt bra eftersom 
”när man är liten och ensam” så är det viktigt att ha samarbete med företag i andra branscher.  
 
Vidare så säger Pia att det är viktigt med kompetensutveckling. Eftersom det händer så otroligt mycket på 
marknaden så måste företagen hela tiden utvecklas ifall de ska ha möjlighet att konkurrera. Pia anser att 
nätverk är ett bra sätt att skaffa sig kompetensutveckling på genom att man utbyter tankar, idéer och 
erfarenheter med andra företagare.      
 
Pia tror inte att hon skulle ha sökt upp samarbetspartners lika fort om inte samarbetet med Cameri 
funnits, möjligtvis att hon skulle ha börjat samarbeta med någon på orten men inte lika omfattande som 
hon gör idag. Vidare så tycker Pia att det är enklare att samarbeta med ett företag utanför hemorten, 
däremot så anser hon att om företagen är verksamma inom olika branscher så fungerar det nog att 
samarbeta på hemorten. Pia skulle gärna vilja samarbeta med fler företag inom samma bransch men det 
har ej varit möjligt fram tills nyligen då ytterligare ett företag startades inom denna bransch. Detta skulle 
göra det möjligt att lägga prospekt på större grupper.   
 
Pia ser inga risker med att vara med i vänortsutbytet. Hon hade en nyfikenhet på vad utbytet skulle kunna 
ge. De förväntningar hon hade blev med råge uppfyllda, framförallt eftersom de blev så ”tighta” i 
gruppen. De nio företagen som var nere i Cameri samtidigt kom att bilda Doris Network som är ett 
nätverk mellan dessa företag.  
 
Företagen är utspridda geografiskt i Västerbotten och de är verksamma inom olika branscher, exempelvis 
frisör och kroppsterapeut, projektledarna i Sorsele, Bjurholm och Vännäs ingår också i nätverket. Tanken 
med nätverket är att de ska ha träffar på hemmaplan för att utbyta tankar och idéer men hittills så har det 
bara hänt en gång. Pia har dock träffat företagen enskilt och i mindre grupper vid ett antal tillfällen, hon 
anser att hon kan ringa alla inom nätverket om hon skulle behöva hjälp.  
 
Pia tror att samarbetet kan utvecklas och växa ytterligare, för hennes del finns det planer på att åka ner till 
Cameri och arbeta på en skönhetssalong under en period. Det finns även tankar på att importera 
produkter från ett närbeläget område i Cameri.  
 
 
 
Det finns inga direkta motprestationer för att delta i samarbetet. Pia säger att företagen ska finnas 
tillgängliga när det kommer besök från Cameri samt att de ska kunna ställa upp och prata om utbytet när 
så önskas. Det är delvis projektpengar och delvis företagen själva som bekostar resorna till Cameri vilket 
Pia tror ökar engagemanget och motivationen. Företagen blir mer måna om att få ut något av projektet.  

 

4.3 Umami 
 
Umami ägs och drivs av två personer, Jonas Olsson och Jan Adolfsson. Företaget jobbar med ”innovation 
och konceptuell utveckling av mat och måltider”. Företaget registrerades 2001 och Jonas och Jan har 
jobbat heltid med företaget sedan augusti 2003. De kom i kontakt med vänortssamarbetet med Cameri 
genom dåvarande VD: n för näringslivsservice Jan Bergmark, 2002. De arbetar idag som agenter åt två 
företag i Cameri som framställer ris och gorgonzola, dessa produkter säljer de in hos företag i Sverige. 
Anledningen till att de fastnade för produkterna var att de har en hög kvalité och att producenterna för 
dessa fanns i Vännäs och visade upp dem.  
 
Jonas anser att detta samarbete har gett dem mer kunskap gällande import från andra länder till Sverige. 
Vidare så säger han att det är mycket viktigt med olika kontakter och partners för företaget. På detta sätt 
kan man utveckla och stärka företaget anser han.  
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Om de inte varit med i vänortsutbytet så tror inte Jonas att de hade skaffat sig ett liknande nätverk och 
samarbetspartners. Vidare så anser Jonas att det är viktigt med kompetensutveckling för att utveckla 
företaget annars finns det risk att företaget står och stampar på samma ställe. Han tycker att det är bra och 
att det finns företag ifrån olika branscher i samarbetet. På så sätt kan det uppstå synergieffekter genom att 
kunskap och färdigheter fås inom ett område som sedan kan tillämpas inom ett annat. Jonas anser att 
kunskap idag är svårt att definiera men samarbetet ger företaget en bredare kunskap vilket han tror kan 
förbättra vetskapen inom deras huvudområde. 
 
Umami gick in i samarbetet förutsättningslöst och hade inga förväntningar initialt. De är mer än nöjda 
med utfallet av samarbetet och de anser att det kan växa ytterligare genom att det italienska företaget kan 
bidra med kontakter till andra italienska livsmedelsproducerande företag. De företag de nu samarbetar med 
har andra produkter än bara ris och gorgonzola vilket gör det möjligt att de även kan börja sälja dessa 
varor i Sverige och på så sätt utöka samarbetet.  
 
För Umami faller det sig naturligt att försöka ha så stor kontakt som möjligt direkt med företagen i 
Cameri. På så sätt vill de i så stor utsträckning som möjligt försöka undvika att använda sig av 
mellanhänder eftersom det kan skapa missförstånd.    
 

4.4 Modemix 
 
Modemix togs över av Ann- Christine Forsgren och Maria Rosenqvist Karlsson 1990. De är verksamma 
inom konfektionsbranschen där inriktningen är dam- och underkläder. Sedan 1998 då vänortssamarbetet 
startade har de varit nere i Cameri två gånger, 2000 samt 2004. Den första resan var inriktad på att titta på 
produktion då de studerade hur  
 
 
tyger och kläder framställs. Det är näringslivsservice och framförallt Victoria Jansson som skött alla 
kontakter och inbjudan till resorna. Däremot så har Modemix kommit med idéer och önskemål gällande 
inriktning på resorna. Därefter syr Victoria ihop resorna efter företagens önskemål. Exempelvis så besöktes 
en stickfabrik, en sidenfabrik samt butiker såsom Gucci vilket har varit av intresse för Ann-Christine och 
Maria. De har även varit i italienska butiker och sett hur de arbetar där vilket skiljer sig betydligt från 
deras butiksarbete i Sverige. De anser att nätverket är informellt eftersom de skulle kunna ringa ner till 
sina kontakter i Italien men på grund av språkliga svårigheter så sköts merparten av kontakterna via 
Victoria. De tror inte att alla företagen behöver vara verksamma inom samma bransch, de tror snarare att 
det är positivt om det finns företag från andra branscher som kan bidra med olika tankar och idéer. Vidare 
ser de inga risker med samarbetet och de tror att det är enklare att samarbeta med företag som inte är från 
orten eftersom det lätt blir ett konkurrenstänkande då.   
 
Genom dessa resor så har deras kompetens ökat eftersom de har lärt sig mer om framställning, skötsel och 
andra praktiska kunskaper gällande olika tyger. Detta upplever de har stärkt dem i deras yrkesroll eftersom 
de vet mer om produkterna och således kan ge kunderna bättre service. De har även med sina resor till 
Italien insett att det är viktigt med en personlig hjälp till kunden i butiken.  De tycker också att butikerna 
i Italien är väldigt prydliga och fina vilket de önskar att det fanns mer av i Sverige. De skulle även gärna se 
att svenskarna inte var så rädda för att använda färger i sitt klädval. De anser att allt detta har gjort att de 
har fått kompetensutveckling. Resorna har även bidragit till att de är beredda att förnya sig samt att de 
känt sig mer entusiastiska och motiverade när de kommit hem. Det har även lett till att deras kontaktnät i 
Sverige blivit större vilket de tycker är positivt. Samtidigt så tycker de att det är svårt att säga vad utbytet 
gett företaget mer konkret eftersom människor gärna vill se resultat i siffror och inte vad det gett i 
kunskap och nya erfarenheter. Samtidigt har de haft väldigt roligt under tidens gång vilket betyder oerhört 
mycket säger de. Anki och Maria tror inte att de hade kunnat skaffa den kunskap de nu fått genom 
vänortsutbytet på annat sätt eftersom de inte har den tiden och de kontakterna som krävs för att bygga 
upp ett liknande nätverk.   
 
Modemix hade inga förväntningar utan bara förhoppningar vid första resan om att få se hur produktionen 
går till. Deras förväntningar har uppfyllts och mer därtill vid båda resorna. De är båda övertygade om att 
samarbetet kan utvecklas och förbättras både för egen del samt för samarbetet i stort. De tror att 
samarbetet kan växa nu när skola och ungdomar engageras i det. Den motprestation de gör för att vara 
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med i samarbetet är att visa upp sin butik och vara tillgängliga när en delegation från Cameri besöker 
Vännäs.  
 
De betalar ingen avgift för att vara med i nätverket utan det enda de bekostar är resorna till Cameri. 
Eftersom vi betalar resorna själva så gör det oss mer motiverade och ökar viljan av att få ut något av 
samarbetet säger Ann-Christine och Maria. 
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4.5 Regionala nätverk  
 
Under våra intervjuer med Victoria Jansson, Modemix samt Pia´s friskvård framkom det att många 
positiva effekter uppstått till följd av vänortssamarbetet. Det uppsatsförfattarna tyckte var väldigt intressant 
och därför valde att undersöka närmare är de regionala nätverk som uppstått. Personer som hade god 
kännedom om dessa nätverk var Jan Bergmark samt Jim Wallström. Vi valde att genomföra intervjuer 
med dessa personer för att undersöka denna positiva effekt närmare.  

 

4.6 Handelskammaren Västerbotten 
 
Handelskammaren Västerbotten är ett företag som ägs av näringslivet. Den har fem anställda, varav tre i 
Skellefteå och två i Umeå. VD för Handelskammaren i Västerbotten är Jan Bergmark som tidigare 
arbetade som näringslivschef i Vännäs.  
 
Kring millennieskiftet kom näringslivsservice fram till att samarbetet borde utvidgas till att inte bara 
innefatta företagare från Vännäs. Då startades ett projekt tillsammans med Almi företagspartner där målet 
var att försöka få med företag över hela länet som skulle knyta kontakter med norra Italien. Detta projekt 
ägs utav Almi företagspartner med Jan Bergmark som projektledare. Projektet jobbar med att försöka 
skapa grupper av företag som ska hitta kontakter i Italien.  Företagsgrupper har branschvis åkt ner på 
besök till Italien där de exempelvis besöker mässor och företag. Detta projekt kommer att fortsätta fram 
till mars 2005. Jan säger att det är svårt för företag i Vännäs att hitta passande företag i Cameri att ha 
affärsmässiga relationer med. Därför har ambitionsnivån ändrats till att försöka få företag i Västerbotten att 
göra affärer med företag i norra Italien. Jan tycker också att ambitionsnivån bör vinklas från det att affärer 
ska göras till att få inspiration, lära sig och se hur andra företag arbetar. Därför har Jan varit nere i Italien 
med flera olika branscher som transport, livsmedel och verkstad. Där har de upptäckt att transportföretag 
både i Västerbotten och norra Italien har samma frågeställningar.  
 
Jan tror vidare att samarbetet mellan Vännäs och Cameri kan utvecklas genom geografisk spridning och 
på så sätt få fler företag inblandade. Detta tror han är en nödvändighet i framtiden. Han tror vidare att det 
är viktigt att bredda samarbetet genom att involvera branschorganisationer som knyter kontakt med 
liknande organisationer i norra Italien. Detta tror han också är en nödvändighet för att få förankring och 
uthållighet i samarbetet, eftersom samarbetet är sårbart vid ett eventuellt maktskifte i Italien.  
 
Jan tror att det är möjligt att företagen får kompetensutveckling genom att ingå i samarbetet, exempelvis 
genom att företagen lär sig hur marknaden och andra företag fungerar. Han tror också att företagen lär sig 
mycket genom att besöka mässor där de kan få många tips och idéer. Exempelvis har en stor 
kreditgarantiförening som drivs av företagare och Almi i Västerbotten varit nere i Italien och fått tips och 
idéer om hur de löser kreditfrågor i Italien, utifrån de erfarenheter de fick där så startades ett liknande 
arbete i Västerbotten.  
 
På regional nivå sker samarbetet mellan Västerbotten och Norra Italien genom företagsorganisationer som 
ej är branschbundna. Handelskammaren fungerar som en koordinator vid resorna och förmedlar 
kontakterna mellan organisationer och företag. 
 
 
Jan säger att han har upptäckt en sidoeffekt av resorna där företagen reser tillsammans från Sverige börjar 
fördjupa sin relation och göra affärer med varandra. Han tror att detta till viss del har att göra med att 
företagen umgås intensivt med varandra under vistelsen i Italien och därmed lär känna varandras företag. 
Efter livsmedelsföretagens resa till Italien så har det visat sig ganska tydligt då de efter hemkomsten 
utvecklade en speciell julkorg med bland annat renbog och älgost. Han tror även att de regionala 
nätverken har stor potential att växa ytterligare eftersom företagen har ett stort behov av att lära av 
varandra.   
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4.7 Welcome  to Västerbotten 
 
Welcome to Västerbotten är ett investeringsfrämjarprogram som verkar för att attrahera utländska aktörer 
att etablera sig i länet. För att få tillgång till utländskt kapital, öka konkurrensen, få kunskap om nya 
produktionsmetoder och att locka människor till länet som tänker annorlunda. Det finns ett 
investeringsfrämjarprogram i varje län i Sverige och huvudorganisationen är ISA. Jim Wallström är 
ansvarig för Västerbottens program vilket startade 2003. Det finns totalt 80 anställda i Sverige. 
Bakgrunden till att dessa program finns är att export och import måste vara lika i ett land och på senare 
tid har det framkommit att svenska bolag flyttar utomlands vilket gör att vi förlorar bolag i Sverige och vi 
måste då samtidigt ha in fler och det gör att vi måste kunna attrahera utländska bolag att placera sig här i 
Sverige för att få en jämvikt.  
 
Welcome to Västerbottens position i samarbetet med Cameri är att attrahera utländska aktörer och visa 
upp hela Västerbotten, inte bara Vännäs. Jim säger att när det kommer utländska aktörer på besök så finns 
det vissa svårigheter med att presentera hela länet på ett slagkraftigt sätt. De försöker således att lyfta fram 
länets alla goda kvalitéer som ska motivera de utländska aktörerna att söka sig till Västerbotten och inte till 
andra delar i Sverige. Jim säger att det är ett problem, att Vännäs fokuserar på att visa upp just Vännäs 
medan Welcome to Västerbotten vill visa mera av hela Västerbotten och på så sätt få en växelverkan. 
Welcome to Västerbotten är med på evenemang och ger då presentationer av Västerbotten och berättar 
om varför utländska aktörer ska etablera sig där. Jim tycker att samarbetet är bra, att de gör positiva saker 
för länet. Jim tror att samarbetet kan utvecklas och växa ytterligare, det kommer att vidgas med tiden. Jim 
tror att man måste kolla på en väldigt kommersiell basis och vara väldigt snäv för att kunna nå resultat. 
Jim ser två sidor för kompetensutveckling på småföretag. För det första har småföretag väldigt svårt att nå 
ut i världen eftersom det finns små resurser och lite tid. Detta samarbete är ett bra sätt för att vidga deras 
krets vilket han tycker är bra. Han säger också att Västerbottens små och medelstora företag gynnas av att 
lära känna utländska aktörer, företagen slipper då på egen hand gå ut och penetrera marknaden vilket är 
en väldigt kostsam uppgift. Det blir då lättare och effektivare för de lokala företagen att nå ut med sina 
produkter.  De företag som är med i samarbetet stärks av detta vare sig de vill eller inte. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
Med det teoretiska perspektivet som bas kommer vi i det här kapitlet att bearbeta och analysera det tillgängliga 
materialet som består av intervjuerna samt de tillhörande observationerna och andra omständigheter av betydelse. I det 
här kapitlet knyter vi ihop trådarna med hjälp analys och slutsatser.  
 

5.1 Analys 
 
Bengtsson, Holmqvist och Larsson (1998) samt Granfors-Wellemets och Lindberg (2000)  anser att 
nätverk innebär stora möjligheter för företagen. Vidare menar Granfors-Wellemets & Lindberg att 
möjligheterna med att aktivt delta i nätverk är att företagen ska få göra affärer samt få bättre kompetens. 
För Modemix del så överensstämmer teorierna med utfallet av deras medverkan. Anledningen till att 
Modemix blev engagerade i samarbetet var att de såg möjligheter i att komma till Italien och se hur 
tillverkning av tyger och kläder gick till. Deras kompetens har ökat eftersom de lärt sig mer om 
framställning, skötsel och andra praktiska kunskaper gällande tyger genom studiebesök. Detta upplever de 
har stärkt dem i deras yrkesroll eftersom de kan mer om produkterna idag och därmed kan de ge 
kunderna bättre service. Även Umami såg stora möjligheter i att medverka i utbytet, detta genom att 
samarbeta med lokala producenter som framställer ris och gorgonzola av högsta kvalité.  
  
Enligt Nilsson och Nilsson (1992) så är det viktigt att företag i nätverk är verksamma inom samma 
bransch eftersom företag i samma bransch talar samma ”språk”. Greve (1995) å andra sidan anser att det är 
tvärtom då alla företag kan hitta lösningar på problem tillsammans. Enligt vår empiriska studie så visar den 
att det är precis som Greve säger. Modemix, Umami samt Pia´s friskvård anser att det snarare är en styrka 
att det finns företag från olika branscher i samarbetet. Umami anser att det på så sätt kan uppstå 
synergieffekter genom att kunskap och färdigheter fås inom ett område som sedan kan tillämpas inom ett 
annat.  
 
Bengtsson et al (1998) menar att det kommer att bli ett huvudmål för små och resursfattiga företag att 
bilda nätverk för att skapa en samverkande organisation på marknaden. Detta håller de intervjuade 
företagen med om. Pia menar att ”när man är liten och ensam” så är det viktigt att ha samarbete med 
andra företag. Modemix tror inte att de kunnat skaffa den kunskap de nu fått genom vänortssamarbetet på 
annat sätt eftersom de inte har den tiden och de kontakterna som krävs för detta.       
 
Samverkansprojekt utav detta slag bör bygga på frivillighet och den enskilda medlemmen ska kunna välja 
fritt på vilket aktivt sätt denna ska deltaga i samarbetet säger Nilsson och Nilsson (1992). Detta stämmer 
väl överens med hur det fungerar i vänortssamarbetet. Vidare så framkommer det i litteraturen betydelsen 
av att det finns personer som har förmågan att engagera andra, är kunniga och har egenskaper som 
exempelvis kreativitet, i nätverk. I de intervjuer som vi genomfört så har det visat sig att Victoria Jansson, 
näringslivskonsulent, är den person som har alla dessa egenskaper i detta samarbete. Utan Victoria som 
samordnare så tror inte Pia att projektet skulle fungera, hon är spindeln i nätet.  
 
För att ett nätverk ska fungera bra och få företagen engagerade så krävs det enligt Alexander (1995) att det 
finns gemensamma mål. Nilsson och Nilsson (1992) påstår att  
 
det krävs något som motiverar deltagarna. Forskarna menar att det är viktigt med någon form av 
”inträdesbiljett” i nätverk vilket medför att ett visst risktagande är förknippat med deltagandet. Våra 
empiriska studier visar att det inte finns några uttalade mål med vänortssamarbetet, varken för de 
deltagande företagen eller för projektet i stort. Det som engagerar och motiverar företagen i samarbetet 
har enligt dem visat sig vara att detta är någonting nytt och spännande samt att företagen får tips och idéer 
på hur de kan utveckla sina företag. Ytterligare en faktor som bidrar till ökat engagemang är 
”inträdesbiljetten” som består i att företagen får bekosta resorna själva, vilket medför att engagemanget 
och motivationen ökar för att få ut något av samarbetet menar Modemix och Pia´s friskvård.  
 
Litteraturstudien visar fortsättningsvis att utvecklingen ständigt ska gå framåt i nätverk annars riskerar de 
att dö ut på grund av att intresset svalnar. Vidare visar forskningen att en vanlig orsak till att nätverk 
misslyckas är att det finns en övertro på samverkanseffekter på kort sikt. Det är därför viktigt att företagen 
försöker att se de långsiktiga resultaten.  Detta har även visat sig i vänortssamarbetet. Samarbetet har 
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utvecklats från att tidigare bara innefatta företag från Cameri och Vännäs till att nu involvera företag på en 
regional nivå både i Sverige och i Italien. Enligt Jan Bergmark så tror han att det är en nödvändighet för 
framtiden att vänortssamarbetet får en större geografisk spridning och därmed få flera företag inblandade. 
Han menar vidare att det är viktigt att bredda samarbetet genom att involvera branschorganisationer som 
knyter kontakt med liknande branschorganisationer i Italien. Han tror att det är en nödvändighet för att få 
en förankring och uthållighet i samarbetet, därför att samarbetet är sårbart vid ett eventuellt maktskifte i 
Italien.   
 
Forskare anser att när kompetensen ökar och sprids i organisationen så leder det till en ökad effektivitet 
och att konkurrensfördelar skapas. Vi kan utifrån empirin se att konkurrensfördelar uppnåtts, dels genom 
att Umami börjat arbeta som agent åt gorgonzola- samt risproducenter i Italien, dels genom Modemix 
ökade kunskap gällande sina produkter. Den kunskap som Modemix fått genom samarbetet hade varit 
väldigt svår att få på annat sätt eftersom de har besökt de världsledande inom deras bransch.  
 
Haglund och Ögård (1995) säger att det är ovanligt att organisationer satsar på kompetensutveckling utan 
att fastställa mål med den. Vidare så framgår det av tidigare forskning att i de fall organisationer har mål så 
är de oftast otydliga, detta leder ofta till att organisationer inte kan avgöra om några positiva effekter 
uppstått på grund av satsningarna. Det finns även de forskare som anser att kompetensutveckling är 
meningslös om det saknas specifika mål för utvecklingen samt beskriver dess roll i den övergripande 
visionen. Det vi har fått fram av våra undersökningar är att det saknas specifika mål för 
kompetensutveckling. Trots detta har företagen fått en ökad kunskap inom flera områden.  Modemix 
säger dock att det är svårt att säga vad utbytet gett företaget rent konkret eftersom det handlar om 
abstrakta ting som är svåra att mäta. Även om Modemix vet om att de fått en ökad kunskap så upplever 
de det som ett problem eftersom de ej kan uppvisa resultat. Pia tycker också att det är väldigt svårt att sätta 
fingret på vad vänortssamarbetet givit hennes företag. Vi tror därmed att det hade underlättat att ha någon 
form av mål med samarbetet för att få företagen att se de möjligheter som finns med samarbetet.      
 
Vidare framgår det av litteraturgenomgången att det finns fyra olika pedagogiska strategier för hur nya 
kunskaper, färdigheter och värderingar erhålls. Den pedagogiska strategin som är mest tillämpad på detta 
utbyte är reflektion – tillämpning eftersom företagen på sina resor observerar företeelser som de senare kan 
tillämpa i sina företag hemma i Sverige. 
 
Företags affärsrelationer är en viktig källa vid kompetensutveckling menar Axelsson (1996). För att en 
kunskapsutveckling och kunskapsöverföring ska kunna äga rum så förutsätter det en långsiktig relation där 
det finns ett förtroende och det talas ett gemensamt språk. Inom vänortssamarbetet kan vi konstatera att 
inte många egentliga affärsrelationer byggts upp vilket medfört att vi inte kan se så många tecken på att 
kompetensutveckling skapats på detta sätt, undantaget Umami. De säger att den affärsmässiga relation de 
byggt upp gett dem mer kunskap bland annat gällande import från andra länder. Vidare säger Jan 
Bergmark att en sidoeffekt av resorna till Cameri, där företagen reser tillsammans från Sverige, är att de 
börjat fördjupa sin relation och börjat göra affärer med varandra. Han tror att dessa regionala nätverk har 
stor potential att växa ytterligare eftersom de har ett stort behov av att utbyta kunskap med varandra.  
 

5.2 Slutsatser 
 
Det som skiljer företagen åt vad gäller motiven för att medverka aktivt i samarbetet är att Umami direkt 
såg möjligheten till att göra affärer medan de andra företagen i inledningsskedet såg andra möjligheter. 
Umami kunde genom sitt samarbete med ris- och gorgonzolaproducentena utveckla sin verksamhet och 
företaget fick därmed ytterliggare ett ben att stå på. Samarbetet har också inneburit att företaget har stora 
möjligheter att vidare fördjupa samarbetet med producenterna.  
 
Vi kan konstatera att det inte är av betydelse huruvida företagen i vänortssamarbetet är verksamma inom 
samma bransch. Här skiljer sig teorierna åt. Vi tror vidare att det är en nödvändighet att i ett 
vänortssamarbete involvera företag från olika branscher, för att skapa en bredd och få till stånd 
synergieffekter. Vi anser inte att det är möjligt att ett nätverk av detta slag, vänortssamarbete, kan fortleva 
utan en bred uppslutning av branscher och företag.  
 
Företagen menar att de inte på egen hand skulle ha skaffat sig den kunskap och de kontakter de fått 
genom samarbetet eftersom de ej har den tid och de resurser som krävs för detta. Vi kan således fastslå att 
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vänortssamarbetet är speciellt viktigt för små och resursfattiga företag. Victoria Jansson ser vi som en 
värdefull tillgång för att samarbetet skall fungera och bestå. 
 
Inga specifika mål finns med vänortssamarbetet, trots detta känner de involverade företagen engagemang 
och motivation till att vara med i utbytet. Om konkreta mål med samarbetet skulle finnas tror vi dock att 
engagemanget och motivationen skulle öka ytterligare eftersom företagen då har mål att sträva efter och 
kan se resultat med utbytet. Vidare så har det framkommit att de företag som betalar en faktisk kostnad 
blir mer motiverade och måna om att få resultat av samarbetet. Vi tror att företagen blir mer angelägna 
om att få resultat eftersom kostnaden för dessa företag är förhållandevis stor och det är därmed ett ganska 
stort beslut för dem att ta. 
 
Anledningen till att samarbetet inte svalnat och dött ut är att utbytet hela tiden växt och utvecklats. 
Vännäs och Cameri som kommuner är inte tillräckligt stora för att fortsätta utvecklingen av samarbetet, 
utan det har varit en nödvändighet att engagera och involvera den omgivande regionen i båda länderna. I 
framtiden så bör samarbetet ständigt utvecklas för att inte riskera att stagnera och därmed upphöra. 
 
Umami har genom att ingå i samarbetet fått en unik konkurrensfördel på grund av att de fått kontakt och 
tillgång till att ingå affärsmässiga relationer med producenterna av ris och  
 
gorgonzola. Även Modemix och Pias friskvård har fått en mycket värdefull kunskap för dem genom deras 
studiebesök i Italien. Den kunskap de tre företagen fått genom dessa relationer tror vi inte hade uppnåtts 
om de inte blivit involverade i samarbetet. 
 
Vi kan fastställa att mål är viktigt i samband med kompetensutveckling men det är inget måste för att 
kompetensutveckling ska uppnås. Vidare kan vi konstatera att det skulle underlätta om mål fastställdes vid 
kompetensutveckling eftersom det då är enklare att se fördelarna med ett vänortssamarbete samt kunna 
visa upp ett resultat.  
 

5.3 Avslutande diskussion 
 
Vänortssamarbete som involverar näringslivet har vi funnit vara en relativt ny företeelse som det inte finns 
många teorier kring. Vid starten av vår uppsats så visste vi inte så mycket om vänortssamarbeten, men vi 
fann ämnet väldigt intressant om än aningen komplext eftersom så lite forskning gjorts inom detta 
område. Detta medförde dock bara att vår nyfikenhet kring ämnet ökade ytterligare. Under tiden för 
empiriinsamlingen stötte vi på en del problem som kom att försvåra arbetet med uppsatsen. Efter våra 
första intervjuer så upptäckte vi att samarbetet företagen emellan inte var så djupt som vi hade förväntat 
oss vilket medförde att vi till viss del fick frångå vårt egentliga syfte. Samtidigt som det skapade problem så 
såg vi ändock möjligheter, eftersom vi i de inledande intervjuerna uppmärksammat, att som en följd av 
vänortssamarbetet har det uppstått samarbete på regional nivå. Ett annat bekymmer vi haft är att det inte 
alltid varit lätt att nå de personer som vi önskat intervjua.  
 
Vi kan se att det finns flera fördelar med att ägna sig åt vänortssamarbete. Det kan både ge regional 
utveckling och stöd till det lokala näringslivet genom att det sker kunskapsutbyte vilket i sin tur leder till 
kompetensutveckling, precis som Fryksmark (2002) säger. Kunskapsutbytet uppstår främst har vi sett när 
företagen träffar varandra på vänorten och där utbyter värdefull kunskap, erfarenhet och idéer med 
varandra. Vi tror därför att företagen skulle kunna dra mer nytta av varandra om de träffades mer 
regelbundet.  
 
Kunskap och kompetens blir inaktuella i takt med de ständiga förändringar som sker i omvärlden vilket 
leder till ett behov av ständig kompetensutveckling för företag. Självklart gäller detta även för företagen i 
Vännäs och då är möjligheten att ingå i vänortssamarbetet ett bra sätt för att få kompetensutveckling på 
anser vi och samtliga respondenter. Vidare så framgår det att det är lättare att samarbeta med företag 
utanför hemorten eftersom företagen inte upplever konkurrens på samma sätt som de gör på hemmaplan 
och därmed blir mer villiga till att utbyta kunskap. Respondenterna anser att vänortssamarbetet inte endast 
kan leda till kompetensutveckling och nätverksbyggande utan även till en större förståelse om andra 
kulturer och människor från andra länder. Detta i kombination med att de har väldigt roligt tillsammans 
på sina resor tror vi är en viktig faktor för att engagemanget ska finnas kvar för vänortssamarbetet. Vi 
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anser att denna faktor är av stor betydelse för vänortssamarbetet och den måste ständigt tas i beaktning för 
att samarbetet ska fortleva, detta är en stor fördel som vänortssamarbetet har jämfört med andra nätverk.  
 
Vi ser stora möjligheter med vänortssamarbetet. En är att fler företag fördjupar samarbetet med varandra 
och övergår till att starta affärsmässiga relationer. Italien är vida känt för sin fantastiska mat och de har 
också en omtalad och framstående klädindustri. Sverige å andra sidan har värdefulla tillgångar som kan 
göras attraktiva för italienare. Vi tror exempelvis  
 
att italienare skulle uppskatta den exotiska natur och det annorlunda klimatet som vi har. Vi anser att 
företagen i samarbetet skulle kunna utnyttja detta i högre grad genom att arrangera resor samt importera 
och exportera varor mellan varandra. Fördjupningen behöver inte bara ske inom dessa områden, vi tror 
att företag inom alla branscher kan lära och dra nytta av varandra. 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång med uppsatsen så har vi upptäckt att det finns mycket intressant att undersöka med 
detta vänortssamarbete. Det har inte varit möjligt för oss att undersöka alla olika aspekter med samarbetet 
men vi tycker att det vore väldigt intressant att vid en eventuell vidare forskning närmare undersöka: 
 

• Vad vänortssamarbetet har gett de italienska företagen i form av kompetensutveckling.  
 
 

• Jämföra vänortssamarbetet Vännäs-Cameri mot ett annat liknande vänortssamarbete och se vilka 
skillnader och likheter som finns.  
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BILAGA 1 (3) 
 
INTERVJUGUIDE 1    
 

o Berätta om företaget!  
 

Bransch, antal anställda, hur länge företaget varit verksam? 
 
 

o Berätta om vänortssamarbetet Vännäs – Cameri! 
 
Vad gör företaget för att aktivt delta i utbytet, vem eller vilka är ansvariga för att kontakterna 
underhålls? 
 
Är det viktigt att företag i ett nätverk är verksam inom samma bransch? 

             
Finns det enligt er några risker med att vara med i detta vänortsutbyte? 
 
Vilka förväntningar hade ni på vänortssamarbetet innan starten? 
 
 Har dessa förväntningar uppfyllts? 

  
             Kan samarbetet utvecklas och växa ytterligare för företaget? I så fall hur? 
 

       Krävs någon form av motprestation eller dylikt för att deltaga i nätverket?  
   
  

o Kompetensutveckling 
  

Om, och i så fall vad har företagets medverkan i utbytet givit företaget? 
 
Tror ni att företaget skulle ha skaffat den kunskap som det fått genom utbytet på annat håll om 
ni ej var med?  
 

            Anser ni att det är viktigt med kompetensutveckling? Varför? 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BILAGA 2(3) 
 
INTERVJUGUIDE 2  
 

o Berätta om Näringslivsservice! 
 

Verksamhet, antal anställda 
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o Näringslivsprogrammet 

 
Vad ingår i 2.7 Företagssamverkan och nätverk i näringslivsprogrammet? 

 
Vilka är målen och visionerna med punkt 2.7 företagssamverkan och nätverk i 
näringslivsprogrammet? 

 
Anser ni att de mål och visioner ni haft med denna punkt har uppfyllts? 
 

o Vänortssamarbetet 
 

Berätta om vänortsutbytet med Cameri? 
 
Vilken roll har näringslivsservice i utbytet? 
 
Förmedlar ni kontakterna företag emellan? 
 
Kan samarbetet utvecklas och växa ytterligare? I så fall hur? 

 
Krävs någon form av motprestation eller dylikt för att deltaga i nätverket?  
 

o Kompetensutveckling 
 

Är det möjligt att företagen får kompetensutveckling genom detta samarbete? I så fall hur? 
 
Har du något konkret exempel på detta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
     

BILAGA 3(3) 
 
INTERVJUGUIDE 3 
 

o Berätta om företaget! 
 

Bransch, antal anställda 
 

o Vänortssamarbetet 
 

Vad vet du om vänortssamarbetet Vännäs-Cameri? 
 

På vilket sätt är ni aktiva i nätverket? 
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Hade du några förväntningar på vänortssamarbetet innan starten? Har dessa förväntningar 
uppfyllts? 
 
Tror du att det finns möjlighet att samarbetet kan utvecklas och växa ytterligare, i så fall hur? 
 
Skulle ni kunna ha en roll i utvecklingen? 
 

o Kompetensutveckling 
 

Anser du att det är viktigt med kompetensutveckling för småföretag? 
 

Anser du att det är möjligt för företagen att nå kompetensutveckling genom att ingå i detta 
samarbete? 

 
Konkret exempel på detta? 
 

o Regional samverkan 
 

Vad vet du om de regionala nätverken som uppstått till följd av vänortssamarbetet? 
 

Historia 
 

Hur ser dessa nätverk ut? Branschbundna? 
 

På vilket sätt är ni inblandade i dessa nätverk? 
 

Hur tror ni att dessa nätverk har hjälpt de inblandade företagen? Kompetensutveckling? 
 

Tror ni att nätverken kan växa ytterligare och bli mera djupgående? 
             

Skulle ni kunna ha en roll i utvecklingen? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 




