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FÖRORD 
 
Denna uppsats på tio poäng utgör det sista momentet på D-nivå i ekonomistyrning vid 
Luleå tekniska universitet. Vi har i vår undersökning kartlagt och analyserat hur företags-
ledarna inom Möbelskaparna uppfattar förtroendet för varandra i nätverket. Vår för-
hoppning är att detta arbete ska väcka intresse för fortsatta studier inom detta ämnes-
område.  
 
Ett stort tack vill vi rikta till Michael Barcheus, Hans Forsman, Lars-Erik Lundholm,     
Ove Lundholm, Rudolf Lundholm, Ove Palo, Lars-Göran Roshed och Bengt Svanberg som 
ställt upp och besvarat våra frågor. Vi vill även tacka vår handledare Lars Lassinantti och 
våra opponenter för att de med sina råd hjälpt oss fram till den färdiga uppsatsen. Slutligen 
vill vi tacka alla andra som på ett eller annat sätt bidragit med tips och råd under uppsatsen 
genomförande. 
 
Luleå den 7 januari 2003  
 
 
 
Ellinor Eriksson  Camilla Ohlsson  
 
 
 

 
 
 



SAMMANFATTNING 
 
Att samarbeta över företagsgränser är inget nytt fenomen, utan har förekommit sedan lång 
tid tillbaka som en lösning på omvärldens osäkerhet. Allt eftersom konkurrensen bland 
parter på marknaden växer blir den omgivande osäkerheten allt större. Detta medför att 
företag kontinuerligt söker nya möjligheter att överleva marknadens förändringar. Bildande 
av nätverk är därför något som under de senaste åren blivit ett alltmer populärt sätt för 
företag att hantera dessa omgivningsförändringar. En stor anledning till detta förfarande är 
att dagens företag inte besitter all den kunskap som behövs för att kunna konkurrera på 
marknaden, vilket kan erhållas genom ett nätverkssamarbete. Den erhållna kunskapen 
bidrar således till att företag får en möjlighet att skapa konkurrensfördelar. 
 
En grundläggande faktor för att parter i ett nätverk överhuvudtaget ska kunna samarbeta, 
och därigenom erhålla ett effektivt och framgångsrikt samarbete, är att de känner förtroende 
för varandra. Syftet med denna uppsats var således att kartlägga och analysera hur företags-
ledare i ett nätverk uppfattar förtroendet för varandra. För att studera detta utsågs ett 
lämpligt studieobjekt, där valet föll på att göra en fallstudie av nätverket Möbelskaparna. 
Nätverket består av sju små möbelproducerande företag utspridda på ett stort geografiskt 
område i Norrbotten och har de senaste åren haft en kraftig tillväxt. För att besvara 
undersökningens syftet utfördes intervjuer och en enkätundersökning med företagsledaren i 
respektive medlemsföretag. Vid denna studie framkom att företagsledarna i Möbelskaparna 
uppfattar sig ha förtroende för varandra. Dock visar vår analys att detta förtroende 
förkommer i varierande grad för olika medlemmar. Det som visat sig ha betydelse för 
företagsledarnas förtroendeuppfattning är faktorer såsom tid, geografiskt läge, personlig 
relation, släktskap samt historiska och framtida interaktioner. 
 
 
 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Co-operations over company lines aren’t something new. For a long time it has been the 
solution for a lot of uncertainty around the world. This uncertainty increases when 
competition in the markets grows. As a result, companies will seek new opportunities to 
survive market changes. During the last few years a popular way to handle these changes 
has been to establish networks between different companies. The explanation for this action 
is that companies themselves don’t have the knowledge needed to compete on the market, 
which can be obtained threw network co-operation. Accordingly, the knowledge obtained 
contributes to possibilities for companies to create advantages regarding competition. 
 
Basic for partners in networks and thereby maintaining an effective and successful co-
operation is that all partners trust each other. The purpose of this paper was to map out and 
analyse how managers of companies in a network understand trust for each other. A 
suitable object was chosen to study this and the choice became doing a case study on the 
network Möbelskaparna. This network consists of seven small furniture production 
companies, spread out over a large geographical area in Norrbotten and which has 
experienced a big growth during the last few years. An interview and a survey were used 
for this purpose and carried out with each manager in all member companies. The study 
showed that the managers in Möbelskaparna have trust for each other. However, our study 
showed that this trust exists at different levels for different members. What has turned out 
to be important for the understanding of trust by company managers are time, geographic 
location, personal relations, relationships and historical and future interactions. 
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INLEDNING 

1 INLEDNING 
 
I föreliggande kapitel ges först en bakgrund av valt ämnesområde. Därefter följer en 
problemdiskussion som tar upp aktuella frågeställningar, vilken sedermera mynnar ut i 
uppsatsens syfte. Slutligen redovisas uppsatsens fortsatta disposition.  
 
 
1.1 Bakgrund 

Synen på företag har enligt Nilsson (1990) förändrats under historiens lopp. Rahman (2002) 
förklarar denna förändring med att samhället genomgått drastiska omdaningar inom den 
teknologiska utvecklingen under de senaste 50 åren. Nilsson tillsammans med Bengtsson, 
Holmqvist och Larsson (1998) menar att detta har fått till följd att företag i dag ses som 
öppna system som samspelar med omgivningen i stället för slutna system. Genom att se 
företag som öppna system upplevs en större osäkerhet och turbulens i omvärlden. Nilsson 
förtydligar sitt resonemang med att påtala att ett företags omvärld, trots synen på företag 
som ett öppet system, inte enbart är en källa till osäkerhet utan att den omgivande miljön 
även representerar en resurskälla. Även om författaren påtalar att osäkerheten i den 
omgivande miljön kan leda till möjligheter kan detta vara något som de svaga aktörerna på 
marknaden kan ha svårt att tillvarata. Det som Nilsson menar kan användas för att ta 
tillvara dessa möjligheter är att samarbeta, vilket även är något som Nilsson och Nilsson 
(1992) understryker vikten av.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 

Att samarbeta över företagsgränser är enligt Planander (2002) inget nytt fenomen, utan har 
förekommit sedan lång tillbaka som en lösning på en turbulensproblematik. Författaren 
menar dessutom att företag under turbulenta och komplexa förhållanden blir mer beroende 
av varandra och tenderar att skapa kollektiva resurser för att minska osäkerheten.    
Tomkins (2001) framhåller emellertid att det inte är förrän det sista årtiondet som allt fler 
företag börjat arbeta över företagsgränserna i olika former av samarbeten. Detta yttrande är 
något som styrks av Ireland, Hitt och Vaidyanath (2002) samt Kanter (2000) som klargör 
att samarbete mellan företag växt i popularitet, något som har lett till att det i dagens 
näringsliv är en vanlig förekommande företeelse. Detta är något som vitsordas av Elmuti 
och Kathawala (2001), då de menar att antalet samarbeten som ingåtts mellan företag 
nästan har dubblerats under de senaste tio åren och är något som förväntas öka än mer. 
Tomkins påtalar här att de samarbetsformer som företag använder sig av är allianser1 och 
nätverk. Utifrån dessa tankegångar kan vi fråga oss: vad är egentligen ett nätverk? 
 
Inom företagsekonomin används termen nätverk både för att beskriva en organisationsform 
inom ett företag och för att karaktärisera samspelet mellan företag. Utbult (2000) hävdar att 
på den mest allmänna nivån kan nätverk definieras som ”ett antal enheter som är 
sammankopplade på något sätt”. Däremot menar författaren att nätverk som består av 
människor inte är lika lätt att definiera och avgränsa, vilket har gjort att teoretiker utformat 
en mångfald definitioner av begreppet. Forskare tycks dock vara enade om att det gemen-
samma för ett nätverk är att två eller flera deltagande företag delar resurser och kontroll för 
att uppnå vissa gemensamma mål.  

                                                 
1 Allians och nätverk används fortsättningsvis synonymt. 

 1



INLEDNING 

Varför ska då företag bilda nätverk? Förutom minskande av osäkerhet som Planander 
(2002) tar upp, framhäver Wills (1994) att nätverk erbjuder snabbhet och flexibilitet. Ett 
nätverk kan enligt Wills således snabbare tackla de problem som kan uppstå i omgivningen. 
Rahman (2002) menar att allt eftersom konkurrensen växer söker företag nya möjligheter 
för att överleva på marknaden. Företag har inte råd att vara näst bäst på något, de måste helt 
enkelt samverka för att kunna fokusera sig på de produkter de är bäst på. Genom att 
nätverka anser Ireland et al (2002) att deltagande företag kan erhålla den kunskap de inte 
besitter och på så sätt uppnå konkurrensfördelar. Att samverka i större utsträckning än i dag 
kommer därför enligt författarna att bli en viktig förutsättning för att vara konkurrens-
kraftiga i framtiden och därmed kunna överleva på marknaden.   
 
Om nu företag bildar nätverk för att, som teoretikerna förespråkar, dela kunskap och 
därmed uppnå konkurrensfördelar, hur sker tillsynen så att nätverket styrs mot de uppsatta 
målen? Kasper-Fuehrer och Ashkanasy (2001) åsyftar att befogenhet i en del samarbeten 
klart definieras av den organisationsstruktur som finns i företaget. Författarna menar 
emellertid att denna traditionella kontroll är något som saknas i nätverk. Detta har enligt 
Wiesenfeld, Raghuram och Garud (1998) fått till följd att traditionell kontroll som direkt 
tillsyn och tillämpning av regler inte längre är tillfredsställande. Med detta som utgångs-
punkt menar Aulakh och Kotabe (1996) att förtroende agerar som substitut för kontroll i 
samverkan utanför den egna organisationen. Men vad innebär förtroende i realiteten? 
 
Begreppet förtroende är inte ett lätt fenomen, vilket kommer till uttryck i den mängd olika 
definitioner som finns. Den allmänna definition som Nationalencyklopedin ger är att 
förtroende innebär att en person känner övertygelse att lita på någon. Ireland et al (2002) 
utvecklar denna förklaring med att förtroende är viljan att acceptera sårbarhet, vilket 
innebär att motpartens agerande inte fruktas. Går vi ett steg längre och ser begreppet från 
ett företagsperspektiv blir innebörden, enligt Anderson och Narus (1990), att ”förtroende är 
ett företags tro på att ett annat företag genomför sådana handlingar som resulterar i ett 
positivt utfall för företaget, men även att företaget inte gör oväntade handlingar som 
resulterar i ett negativt utfall”. När vi fortsättningsvis använder begreppet förtroende är det 
emellertid enligt följande definition: 
 

Förtroende är då en part i ett samarbete utan grundlöst tvivel och misstänksamhet 
känner övertygelse om att den andra parten inte kommer att agera mot den första 
partens intressen trots brist på detaljerad information om den andra parten 
(Tomkins, 2001, s 165). 

 
Scher (1999) påpekar att förtroende är något som diskuterades redan i slutet av 1800-talet. 
Begreppet har därefter fått allt större uppmärksamhet för att i dag vara något som enligt 
Perry (1999) ofta karaktäriseras med nätverk. Att en viss grad av förtroende måste finnas 
för att företag överhuvudtaget ska samverka med varandra är något som Das och Teng 
(1998) gör gällande. För att ett samarbete mellan företag därefter ska ha möjlighet att bli 
effektivt är ett starkt förtroende mellan inblandade parter en viktig förutsättning. Med detta 
som bakgrund kan parter ses som både företag och fysiska individer. Denna tankegång 
utvecklas av Atuahene-Gima och Li (2002) med att förtroende är något som kan före-
komma i olika sammanhang såsom mellan anställda och ledning, mellan anställda och 
kunder och inom grupper.  
 
När ett förtroende mellan parter förekommer menar forskare att detta kan uppenbara sig i 
olika former. Bland de former som framläggs är förtroende som byggs genom en personlig 
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INLEDNING 

karaktär och interaktioner mellan parter, men även gemensamma värderingar som finns 
mellan samverkande kan åstadkomma detta. I detta sammanhang framhäver Creed och 
Miles (1996) att det är oerhört viktigt att komma ihåg att förtroende inte är något 
beständigt, utan något som ständigt måste utvecklas och bearbetas för att existera. Eftersom 
författarna påpekar att det är en tidskrävande process att utveckla ett förtroende menar de 
att följden av detta blir att förtroende kan förekomma i olika grader. Det som emellertid inte 
får glömmas bort är att även om det finns ett förtroende mellan parter så kan en viss misstro 
föreligga mellan dessa, vilket även Lewicki, McAllister och Bies (1998) förevisar. 
 
Motiv till varför företag ska samverka i nätverk är, tillsammans med diskussioner kring val 
av partner, något som forskningen traditionellt har inriktat sig mot. Som framkommit i 
denna diskussion uppfattas således samverkan som ett bra medel för att kunna erhålla 
konkurrensfördelar och på så sätt stärka ett företags framgång. I ovan förda resonemang 
framkommer även att förtroende kanske är den viktigaste faktorn för att ett nätverk ska 
kunna erhålla denna framgång. Initiativtagaren för ett samarbete är många gånger företags-
ledaren2 i respektive företag. Dock tycks det krävas ett ömsesidigt förtroende mellan 
inblandade parter för att ett samarbete ska ha möjlighet att utvecklas positivt. Med stöd av 
detta finner vi det intressant att se hur företagsledare inom ett nätverk uppfattar förtroendet 
för varandra.   
 
 
1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera hur företagsledare i ett nätverk 
uppfattar förtroendet för varandra. 
 
 
1.4 Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 har läsaren fått en inblick om vad uppsatsen kommer att behandla. I kapitel 2 
kommer de metoder vi använt oss av att redovisas samt de problem vi stött på under 
arbetets gång. Kapitel 3 behandlar den teori som finns inom problemområdet och som vi 
anser relevant för vårt syfte. I kapitel 4 redovisas sammanställningen av den empiriska 
undersökningen. Empirin analyseras i kapitel 5 med hjälp av den upptagna teorin, men även 
de slutsatser vi gjort presenteras i detta kapitel. I kapitel 6 redovisas vår avslutande 
diskussion, vilken mynnar ut i förslag till fortsatta studier i ämnet. 
 

                                                 
2 Med företagsledare avses här en person i ledningsfunktion. 
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METOD 

2 METOD 
 
I detta kapitel redogörs vårt tillvägagångssätt för att nå målet med uppsatsen, det vill säga 
hur företagsledare i ett nätverk uppfattar förtroendet för varandra. Följaktligen behandlas 
forskningsansats, undersökningsansats och datainsamlingsmetod, men även problem som 
uppkommit under arbetets gång tas upp.  
 
 
2.1 Ämnesval och litteraturinsamling 

När vi skulle välja ämne till uppsatsen ville vi att ämnesvalet skulle vara av aktuell 
karaktär. Efter en del funderingar kom vi fram till att nätverk som ämnesområde skulle vara 
intressant att behandla. Detta eftersom vi fann det intressant att studera hur företagsledare i 
ett nätverk uppfattar förtroendet för varandra. Därtill har det traditionellt sett forskats 
mycket kring varför företag ska samverka och val av samarbetspartners. Förtroendets 
betydelse vid samverkan har däremot inte ägnats någon större uppmärksamhet, därför ansåg 
vi ämnesområdet vara av stort intresse och relevant att behandla. Efter att vi fastställt 
ämnesområde gjordes en litteratursökning vid Luleå tekniska universitetsbibliotek för att 
skapa en teoretisk förståelse och kunskap om ämnet. För att erhålla relevant litteratur till 
vår litteraturstudie använde vi oss bland annat av sökorden: nätverk, network, allians, 
alliance, samarbete, co-operation, förtroende, trust, confidence, misstroende, distrust och 
information. Denna litteratur togs därefter fram genom sökningar på databaserna: Business 
Source Elite [Ebsco], EconLit, Emerald, Helecon, Libris och Lucia. Litteratur som inte 
fanns tillgänglig på Luleå tekniska universitetsbibliotek lånade vi, med hjälp av universitets 
fjärrlån och Stadsbiblioteket i Luleå, från andra bibliotek runt om i Sverige. 
 
 
2.2 Forskningsansats 

Arbnor och Bjerke (1994) menar att forskaren bör välja ett metodsynsätt för sitt arbete. 
Författarna åsyftar i detta sammanhang att valet står mellan analytiskt synsätt, system-
synsätt och aktörssynsätt. Aktörssynsättet kan, enligt Arbnor och Bjerke, förklaras utifrån 
att verkligheten är en social konstruktion där olika personer kan tolka verkligheten på olika 
sätt. Då vi ville förstå verkligheten och problemen utifrån hur företagsledare i ett nätverk 
uppfattar förtroendet för varandra, var aktörssynsättet enligt oss det bästa metodsynsättet 
för vår undersökning. Vår forskningsansats har emellertid ett relativt stort inslag av det 
analytiska synsättet. Skälet till detta är att vi försökte hitta nödvändiga och tillräckliga 
samband mellan vad som genererar förtroende människor emellan och företagsledarnas 
upplevda förtroende för varandra. Summan av dessa komponenter kan således beskriva 
verkligheten. Olika teoretiska föreställningar medför även skilda utgångspunkter när en 
verklighet ska studeras. Planander (2002) är en av dem som framställer att förtroende kan 
ses utifrån olika perspektiv – ekonomiskt, psykologisk och sociologiskt. Det perspektiv vi 
använde oss av betecknar vi som socioekonomiskt perspektiv, då vårt syfte var att kartlägga 
och analysera hur företagsledare i ett nätverk uppfattar förtroendet för varandra. Att vi 
dessutom valde att studera företagsledarnas syn på problemet innebar att ett lednings-
perspektiv antogs.  
 
För att forskningen ska ge ett tillförlitligt intryck hävdar Eriksson och Wiedersheim-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 
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METOD 

forskaren utifrån allmänna principer och befintlig teori försöker dra logiska slutsatser om 
enskilda företeelser. Deduktion innebär enligt Jacobsen (2002) att forskaren utifrån tidigare 
empiriska rön och tidigare teorier först bygger förväntningar om hur världen ser ut. Därefter 
påbörjar denne 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 förtroende som därefter testades empiriskt genom att studera hur 
företagsledare i ett nätverk uppfattar förtroendet för varandra. Utifrån den analys som 
gjordes mellan teori och empiri drog vi våra slutsatser.  
 
Patel och Tebelius (1987) gör gällande att hur en forskare angriper problemet beror på 
dennes värderingar, synsätt och erfarenheter. Författarna menar att detta får konsekvenser 
för tillvägagångssättet, vilket i förlängningen innebär att den ene forskarens arbetsmodell 
inte är den andres lik. Trost (1997) menar att när en studie ska göras ställs forskaren inför 
frågan om undersökningen ska vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Med kvalitativt 
inriktad forskning avses, enligt Patel och Davidson (1991), sådan forskning som använder 
sig av verbala analysmetoder där forskaren försöker tolka och förstå problemet. Med 
hänsyn till det problem vi ville kartlägga och analysera fann vi det mest lämpligt att 
använda den kvalitativa metoden i vår undersökning. Att vi sedan valde att endast studera 
ett mindre antal objekt berodde på att vi ville erhålla en djupare förståelse. Genom att 
använda den kvalitativa ansatsen erhöll vi således en mer nyanserad bild av studerad 
kontext och individ. Då vi dessutom använde oss av aktörssynsättet är det, i enlighet med 
Holme och Solvang (1997), vanligast att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod 
då den öppnar för en bättre uppfattning av de enskilda aktörerna.  
 
 

2.3 Undersökningsansats  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) gör gällande att det finns fyra undersöknings-
ansatser – skrivbordsundersökning, surveyundersökning, experiment och fallstudie. Fall-
studie innebär enligt Denscombe (2000) att det görs en undersökning på en mindre grupp 
där avsikten är att ur ett helhetsperspektiv erhålla så täckande information som möjligt. 
Jacobsen (2002) förespråkar att denna typ av undersökningsansats är att föredra när djupare 
förståelse för en viss händelse vill uppnås eller om beskrivning av en specifik händelse ska 
utföras. Eftersom vårt syfte var att undersöka en specifik situation och skapa förståelse för 
denna, valde vi att göra en fallstudie. Detta innebar att vi undersökte ett större antal faktorer 
i detalj på ett mindre antal individer. Patel och Tebelius (1987) menar vidare att fallstudier 
även kännetecknas av flexibilitet. Detta ansåg vi vara viktigt då ville erhålla så heltäckande 
och djupgående information som möjligt för att uppnå syftet med uppsatsen. Eriksson och 
Wiedersheim-Paul deklarerar att nackdelen med att använda sig av denna undersöknings-
ansats är att den inte ger så stora möjligheter till generalisering. Vår avsikt var emellertid 
inte att göra detta utan vi sökte en helhetsbild över en specifik situation.  
 
 
2.3.1 Val av studieobjekt 

Ett problem när det gäller egen inhämtat empiri är att överhuvudtaget få tillgång till ett 
lämpligt studieobjekt. Efter att lämpliga objekt studerats föll vårt val på den ekonomiska 
föreningen Möbelskaparna. En anledning till att just detta nätverk utvaldes var att det 
verkat en längre tid och att företagen därmed kommit långt i samarbetet. Dessutom ansåg vi 
det intressant att studera ett nätverk vars medlemmar geografiskt sett är utspridda på en stor 
area (se avsnitt 4.1 för ytterligare information om Möbelskaparna). För att få en första 
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inblick i Möbelskaparnas verksamhet kontaktades Bengt Svanberg som är ordförande och 
tillika nätverkets grundare. Då vi önskade en personlig kontakt med Svanberg bestämdes 
tid för ett möte. Vid mötets genomförande fördes en dialog för att få en bild av nätverkets 
historia och uppbyggnad. Denna sammankomst medförde att vi fick en klarare syn över 
Möbelskaparnas verksamhet, vilket hjälpte oss i vårt fortsatta uppsatsarbete.  
 
 
2.4 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data som inte är dokumenterad, så kallad primärdata, finns det enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) i huvudsak två tekniker att använda sig av – enkät 
eller intervju (personliga eller via telefon). Författarna menar att dessa tekniker kan 
användas var för sig, men även i kombination med varandra. Inledningsvis gjorde Möbel-
skaparnas ordförande Bengt Svanberg ett utskick till varje företagsledare i föreningen, där 
denne presenterade syftet med vår undersökning. I samband med detta erhöll vi en 
medlemsförteckning över Möbelskaparna av Svanberg. Med hjälp av denna kontaktade vi 
medlemmarna för att bestämma tid för en intervju. I första hand använde vi intervjuer för 
insamling av uppsatsens primärdata. Främsta skälet till detta grundar sig på att förtroende 
många gånger uppfattas som ett abstrakt och svårhanterligt begrepp, därför var det enklast 
att föra ett samtal kring området. Därtill påpekar Arbnor och Bjerke (1994) att så gott som 
samtliga sätt att samla in data med aktörssynsättet som metodsynsätt har sin utgångspunkt i 
den dialoga situationen.  
 
Av de genomförda intervjuerna valde vi att utföra personliga intervjuer med Michael 
Barcheus (MB Snickeri) och Lars-Göran Roshed (Svartöstadens Snickeri AB). Att vi 
genomförde personliga intervjuer med Barcheus och Roshed berodde till stor del på den 
geografiska närheten. Förberedelsearbetet till intervjuerna bestod av att gå igenom 
problemområdet systematiskt för att formulera frågor som skulle ge den information vi 
ansåg oss behöva. Detta resulterade i att en intervjuguide konstruerades utifrån den gjorda 
teorisammanställningen (se Bilaga A), vilken skickades till Barcheus och Roshed för att 
dessa skulle få möjlighet att förbereda sig. Även följdfrågor och förklaringar förbereddes 
där detta kunde tänkas vara nödvändigt. Dessa följdfrågor och förklaringar var inte något 
som togs med i intervjuguiden, utan användes när så behövdes under intervjuernas genom-
förande. Genomförandet av intervjuerna skedde i diskussionsform med intervjuguiden som 
stöd, vilket innebar att vi enligt Patton (1990) använde oss av en generell intervjuguide. En 
stor fördel vi upplevde med att göra personliga intervjuer var att de erbjöd möjlighet att 
ställa följdfrågor om något svar från respondenterna uppfattades som oklart. Dessutom var 
det lättare att klargöra otydligheter, som när Barcheus och Rosheds svar uppfattades som 
inkonsekventa. Andra fördelar vi erfor var att det fanns möjlighet att uttrycka sig via 
kroppsspråket för att lättare kunna tydliggöra komplexa frågor.  
 
Med övriga företagsledare – Hans Forsman (Träteamet AB), Lars-Erik Lundholm            
(E. Lundholms Furusnickeri Eftr.), Ove Lundholm (Br. Lundholm Snickeri HB), Rudolf 
Lundholm (HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik) och Ove Palo (Betulafog AB) – valde vi att 
utföra telefonintervjuer. Att valet föll på att göra telefonintervjuer med dessa personer 
berodde till stor del på det geografiska avståndet. Eftersom samma intervjuguide (se Bilaga 
A) användes vid dessa intervjuer, som vid intervjuerna med Barcheus och Roshed, behövde 
vi inte förbereda någon ny guide. Dessa företagsledare fick, i likhet med Barcheus och 
Roshed, intervjuguiden utskickad för att ges möjlighet till förberedelse. Intervjuerna 
genomfördes även vid dessa tillfällen i diskussionsform, där intervjuguiden fungerade som 

 6



METOD 

stöd. Fördelarna vi erfor med att göra telefonintervjuer var att de gick relativt fort att 
genomföra samt att de gav oss möjlighet att ställa följdfrågor om något svar från 
respondenterna uppfattades som oklart.  
 
Efter att samtliga intervjuer var genomförda sammanställdes dessa utifrån våra anteck-
ningar. När detta gjordes upptäckte vi att det fanns vissa oklarheter i upplysningarna, vilket 
medförde att vi kontaktade samtliga respondenter för en kompletterande telefonintervju. 
När intervjuprocessen var klar ställdes dessa samman och infördes under anonyma namn i 
empirikapitlet. Detta förfarande innebär att företagen i Möbelskaparna är omdöpta till Alfa, 
Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta och Eta. Vem som är vem lottades och sålunda finns det 
ingen naturlig indelning av företagen. Vid samtliga intervjutillfällen passade vi även på att 
förhöra oss om det gick bra att vi skickade ut en enkät. Detta var något som respondenterna 
var positivt inställda till. I och med detta förfarande fick vi ytterligare en infallsvinkel på 
vår problemställning. Detta sätt att samla in data är något Denscombe (2000) benämner 
metodtriangulering. Liksom vid utformandet av intervjuguiden utgick vi även från gjord 
teorisammanställning när enkäten utarbetades (se avsnitt 3.6). Enkäten (se Bilaga B) 
distribuerades sedan, enligt tidigare överenskommelse, via fax till respektive respondent. 
Efter påminnelse från vår sida inkom svar från samtliga företagsledare, något som innebar 
att svarsfrekvensen uppgick till 100 procent.  
 
 
2.5 Genomförande av analys 

Under intervjuerna och skrivandet i övrigt skrev vi ner de reflektioner som uppkom, vilka 
därefter användes i analysen och i den avslutande diskussionen. Intervjumaterialet och 
enkätsvaren bearbetades och strukturerades upp för att slutligen införas i empiriavsnittet. Vi 
valde i empirin att sammanställa intervjuerna. Enkäten redovisades i tabellform för att 
lättare åskådliggöra innehållet för läsaren. Det empiriska materialet jämfördes i analysen 
med den sammanställda teorin (se avsnitt 3.6) för att se hur verkligheten förhåller sig till 
det teorin förespråkar. Fem av enkätfrågorna sammanställdes dessutom med hjälp av data-
programmet KrackPlot 3.0, eftersom vi ville göra en social nätverksanalys över Möbel-
skaparna i dessa frågor. Anledningen till att frågorna ett, två, tre, fyra och åtta valdes ut, var 
att vi ansåg dessa vara kärnfrågor för uppsatsens syfte. Att KrackPlot 3.0 inte användes för 
att analysera de resterande frågorna beror på deras indirekta påverkan på kärnfrågorna. 
Dock användes även dessa i uppsatsen för att få en vidare förståelse för kärnfrågorna. 
Under analysens genomförande hade vi vårt syfte som utgångspunkt för att inte ”sväva i 
väg” och hamna utanför vårt problemområde. Upplägget av analysen grundades på samma 
rubrikindelning som empirikapitlet för att tydliggöra analysförfarandet.  
 
 

2.6 Metodproblem 

Nätverk som begrepp är något vi upplevde som ett mångfasetterat begrepp under arbetets 
gång. Vid informationsinsamlandet kom detta till uttryck då vi påträffade begrepp såsom 
virtuell organisation, imaginär organisation, allians, strategisk allians, industriellt nätverk 
och formell strategisk allians. Vi valde oaktat detta att använda alla dessa begrepp som 
synonymer, eftersom vi uppfattade att de i grund och botten har samma innebörd. Dock 
valde vi i arbetet att enbart använda oss av begreppen nätverk och allians. Detta förfarande 
är emellertid något som kan innebära att vårt sätt att använda dessa begreppsförklaringar 
ger läsaren en felaktig bild. Ett annat fenomen som blev än mer bekymmersamt var 
förtroende. Inom det svenska språket påträffade vi att förtroende ofta används synonymt 

 7



METOD 

med tillit, medan det i engelskan åtskiljs genom trust/faith och confidence. Detta gjorde att 
det blev svårt att hålla isär begreppen under arbetets gång och då främst vid informations-
insamlandet. Att använda sig av ett deduktivt angreppssätt kan även ha inneburit att 
insamlandet av information enbart skett efter vad vi ansåg relevant. Detta kan ha medfört 
att tillgången till information begränsades och att viktig information förbisågs. Detta är 
även något som Jacobsen (2002) finner kan inträffa med det deduktiva angreppssättet.   
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar att det är svårt att överföra teoretiska före-
ställningar till empiriska observationer. Hur väl detta lyckats kan, enligt Arbnor och Bjerke 
(1994), vid aktörssynsättet diskuteras utifrån giltighet och tillförlitlighet. Ett krav för att 
öka giltigheten i en undersökning är enligt författarna att vända sig till de källor som har 
bäst tillgång till den information som efterfrågas. För att öka giltigheten i undersökningen 
vände vi oss till företagsledarna i Möbelskaparna. I de enkätsvar som erhölls därefter skiljer 
sig upplysningarna i viss mån jämfört med de åsikter som förvärvdes vid intervjuerna. En 
anledning till detta kan vara att respondenterna hade svårt att förstå innebörden av frågorna 
och därför inte besvarade dessa på det sätt vi tänkt oss. Detta var emellertid ett problem vi 
försökte reducera innan enkäten skickades ut, vilket tog form i att vi lät kurskamrater 
studera och ge synpunkter på frågorna.  
 
Enkäten kan också ha uppfattats för närgången, respondenterna kanske inte ville blotta sig 
för oss då vi möjligen inte hade deras fulla förtroende. Att erhålla en parts förtroende är 
något som inte fås i en handvändning, utan är något som tar tid. Tidsaspekten är emellertid 
inget som vi haft möjlighet att påverka i detta arbete, då tiden varit begränsad till tio 
veckor. Eftersom förtroende tar tid att skapa menar vi att tillförlitligheten i denna under-
sökning kunnat bli högre om längre tid kunnat avsättas. Företagsledarnas ömsesidiga 
beroende kan även ha gjort att de inte ville peka ut någon annan medlem i nätverket. 
Respondenterna kan således ha valt att inta en mer neutral ställning för att inte riskera 
samarbetet. Ett skäl till att enkätsvaren till viss del avvek från intervjuerna, kan bero på att 
respondenterna inte lade ned lika mycket tid på enkäten som vid intervjuerna samt att 
svarsalternativen kan ha tolkats olika. Den information vi fick vid intervjutillfällena kan 
ändock vara en försköning av verkligheten. Resultatet av genomförda intervjuer och 
efterföljande enkätundersökning kan således ha medfört att tillförlitligheten i vår empiri, 
och därmed analys och slutsatser, blivit lägre.     
 
Jacobsen (2002) menar att i princip alla undersökningar utsätter objekten för stimuli och 
signaler, vilket påverkar det fenomen som forskaren vill studera. I vår undersökning 
försökte vi vara så neutrala som möjligt för att inte påverka respondenterna vid intervju-
tillfällena. För att klara detta skickades intervjuguiden ut i förväg till företagsledarna för att 
de skulle kunna sätta sig in i frågeställningarna och sedan hölls intervjun med nämnd 
intervjuguide som bas. Vi är dock medvetna om att det inte helt gick att undvika någon 
form av intervjuareffekt, det vill säga att vi och respondenterna påverkade varandra. 
Eventuellt innebar det vissa nackdelar att vi skickade ut intervjuguiden i förväg eftersom 
det gav respondenterna tid att förbereda sina svar.  
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3 TEORI 
 
I föreliggande kapitel presenteras den teori vi använt oss av för att kunna uppfylla 
uppsatsens syfte. Inledningsvis beskrivs förtroendets betydelse i nätverk och teorier om 
olika former och grader av förtroende. Efter detta presenteras förtroende och misstroende 
samt informationens vikt för skapande av förtroende. Kapitlet avslutas sedermera med att 
upptagen teori tolkas och sammanställs. 
 
 
3.1 Förtroende i nätverk 

Att företag under turbulenta och komplexa förhållanden blir mer beroende av varandra och 
tenderar att skapa kollektiva resurser i form av allianser för att minska osäkerheten, är 
något som Planander (2002) samt Thomas och Klebe-Trevino (1993) förespråkar. Parkhe 
(1998) förtydligar detta med att det finns två typer av osäkerhet som förekommer i allianser 
– osäkerhet för framtida händelser och osäkerhet för samarbetspartens gensvar på dessa 
händelser. Författaren menar att det är i en omvärld med denna dubbla osäkerhet som 
förtroende framträder som ett centralt begrepp. Parkhe utvecklar sin ståndpunkt med att 
förtroende reducerar den komplexa och osäkra verkligheten mycket fortare än prognoser 
och expertutlåtanden. Utifrån den definition av förtroende som Tomkins (2001) återgav i 
kapitel 1, menar denne att förtroende har en viktig betydelse för att reducera omgivningens 
osäkerhet. Författaren utvecklar sitt resonemang med att en part som har förtroende för en 
annan part, kan agera fritt trots att behovet av information minskar. Förtroende är därför 
något som möjliggör för parter att agera som om den osäkerhet som finns i omvärlden har 
reducerats, trots att så inte är fallet. Utifrån denna tankegång menar Koehn (1996) och 
Sonnenberg (1994) att förtroende utgör grunden för skapandet av ett socialt liv.    
 
Den betydelse som förtroende har kan enligt Parkhe (1998) variera mellan olika nätverk. 
Författaren förklarar denna variation genom att hänvisa till osäkerhet, sårbarhet och 
kontroll. Ju större osäkerhet som omger framtida händelser, och parterns respons på dessa 
händelser, desto starkare förtroende krävs. Detsamma gäller för sårbarhet – en större 
potentiell förlust kräver ett starkare förtroende. Även när det handlar om kontroll över en 
annan part menar Parkhe att samma förutsättningar gäller, det vill säga att liten kontroll 
kräver starkt förtroende. Med detta som utgångspunkt menar Aulakh och Kotabe (1996) 
samt Kasper-Fuehrer och Ashkanasy (2001) att förtroende agerar som substitut för kontroll 
i samverkan utanför den egna organisationen. Tomkins (2001) anser följaktligen att ett 
starkt förtroende mellan parter i ett nätverk är ett måste eftersom parterna förhandlar om 
risker, roller och resultatdelning. Ett starkt förtroende mellan nätverkets parter finner Creed 
och Miles (1996) är en viktig förutsättning för att samverkan ska kunna bli effektiv. 
Författarnas resonemang får stöd av bland andra Ireland et al (2002), Koehn (1996), 
Rahman (2002) och Tomkins, som menar att förtroende är väsentligt för att samverkan 
mellan företag ska fungera. Dirks (1999) anser emellertid att det finns en stark tro bland 
forskare att förtroende är en förutsättning för att nå framgång trots att det finns få empiriska 
bevis som stödjer detta ställningstagande. 
 
För att förtroende överhuvudtaget ska existera i ett nätverk påpekar Tomkins (2001) att det 
måste finnas en möjlighet för inblandade parter att bryta detta. Förtroende kan med andra 
ord endast vara frivilligt och är därför inget som går att skapa eller framkalla med våld. 
Parkhe (1998) poängterar, i likhet med Creed och Miles (1996), att förtroende är något som 
ständigt måste vårdas för att finnas mellan parter. Avseende förtroende menar Elmuti och 
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Kathawala (2001) att det är den viktigaste, men samtidigt den svåraste, aspekten för att ett 
nätverk ska ha möjlighet att bli framgångsrikt. Det faktum att förtroende dessutom kan vara 
svårt att skapa och upprätthålla liknar Parkhe tillsammans med McLain och Hackman 
(1999) med ett korthus – det är något som är svårt att bygga men lätt att rasera.  
 
 

3.2 Former av förtroende 

Thomas (1998) och Parkhe (1998) tar upp tre former av förtroende – karaktäristiskt, 
processbaserat och institutionellt. Karaktäristiskt förtroende medför enligt Thomas att 
parter binder sig till personliga karaktärer såsom familjebakgrund och kön. Författaren 
anser att denna form av förtroende skapas genom att samverkande parter har upprepande 
utbyten med varandra. Vidare menar Thomas att karaktäristiskt förtroende är mest frekvent 
rådande i grupper som sällan integrerar med utomstående. Att på detta sätt bygga ett 
förtroende genom en persons karaktär kan liknas med det som Macintosh (1994) benämner 
karismatiskt ledarskap. Denne menar således att en person med stark utstrålning genom sitt 
karismatiska agerande, kan få andra människor att känna starkt förtroende för henne/ 
honom. Resonemanget av Macintosh och Thomas vidareutvecklas av Parkhe där denne 
finner att karaktäristiskt förtroende kan skapas genom ett företags kultur. Skälet till att en 
kultur kan skapa ett förtroende av detta slag, bygger enligt författaren på att det finns en 
karismatisk ledare som infört värderingar i en grupp.  
 
Ett processbaserat förtroende innebär enligt Parkhe (1998) att förtroende skapas från 
historiska och framtida interaktioner. Författaren åsyftar här att det är själva kontakten 
parter emellan såsom möten och affärsutbyten som frambringar förtroende av denna form. 
Parkhe menar emellertid att karaktäristiskt och processbaserat förtroende kräver detaljerad 
och specifik information om den andra parten, vilket uppnås genom upprepande utbyten 
med varandra. Författaren påtalar emellertid att om det inte går att få fram omtalad 
information så blir institutionellt förtroende aktuellt. Institutionellt förtroende som Parkhe 
(1998) behandlar, bygger på att förtroende finns sedan flera generationer tillbaka. Per 
definition innebär detta enligt Parkhe att om en part känner att en annan part kommer att 
fullfölja överenskommelsen, desto starkare är förtroendet för denne. En större försäkran om 
att partnerna i ett nätverk verkligen kommer att fullfölja det överenskomna är att skapa ett 
förhållande som (a) minskar lockelsen till att bedra, (b) ökar kostnaden för att bedra 
och/eller (c) ökar vinsten från nätverket. För att lyckas med detta menar Parkhe att parterna 
antingen försöker förhindra bedrägeri innan det uppkommer eller att straffa bedrägeri efter 
att det uppstått.  
 
Lane (2000) argumenterar för två former av förtroende. Dessa går ut på att samverkande 
parter utvecklar gemensamma värderingar och gemensam kompetens. Gemensamma 
värderingar genereras enligt författaren samtidigt som förtroende skapas, det vill säga 
genom en långsiktig samverkan mellan parter. Bradach och Eccles (1989) förklarar detta 
tillvägagångssätt med att normer som visar hur parter ska uppträda gentemot varandra, är 
en källa till att förtroende skapas. Dessa normer ger sedan antydan till att det finns 
gemensamma värderingar inom ett nätverk. Det förtroende som Barney och Hansen (1994) 
talar om är en form av förtroende grundat på värderingar. Detta förtroende reflekterar de 
normer, principer och värderingar som utbyts mellan parter inom ett nätverk och sägs 
spegla en organisations historia och kultur. I sitt resonemang, kring grunden för att skapa 
förtroende utifrån en gemensam kompetens hos parterna i ett nätverk, definierar Lane 
kompetens som regler och ramar. Reglerna blir samverkande parters verklighet där ramarna 
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utgör gränser för beteende och agerande i nätverk. Den kompetens som författaren talar om 
uppnås genom att samverkande parter har olika förväntningar om den sociala omgivningen 
som helhet eller om specifika detaljer kring samspelet. Förväntningarna, tillsammans med 
ett gemensamt agerande från de samverkande parternas sida, kan enligt Lane resultera i att 
förtroende skapas.   
 
 

3.3 Grader av förtroende 

Att förtroende kan förekomma i olika utsträckning är något som belyses av bland annat 
Brenkert (2000), Fisman och Khanna (1999) samt Harrison-McKnight, Cummings och 
Chervany (1998). De grader av förtroende som författarna tar upp kategoriseras svagt, 
medelstarkt och starkt – vilka presenteras närmare i detta avsnitt.  
 
 
3.3.1 Svagt förtroende 

Ett svagt förtroende i en samverkan mellan flera parter beskrivs av Brenkert (2000) 
tillsammans med Harrison-McKnight et al (1998) som ett opersonligt fenomen. Fenomenet 
förklaras av Barney och Hansen (1994) med att ena parten inte har någon kunskap om 
motparten, utan endast förväntningar om att motparten kommer att agera på ett visst sätt. 
Författarna menar att detta agerande bygger på att svagheter som finns i nätverket inte ska 
förstöra samarbetet. Om inte ett svagt förtroende fanns skulle det enligt Fisman och Khanna 
(1999) vara svårt för företag att samverka med varandra i största allmänhet. Vidare påpekar 
Brenkert att denna grad av förtroende sällan uttrycks verbalt vilket inte heller är 
nödvändigt, eftersom det ändå blir mycket kännbart för den part som haft förtroende för en 
annan om denne bryter det. Författaren belyser att ett svagt förtroende i ett nätverk innebär 
att deltagande aktörer agerar i samförstånd med kända och allmänt accepterade regler, 
praxis och standarder. Det är inte heller tillåtet för aktörer på marknaden att använda sin 
förmåga till att utnyttja andra. Ett svagt förtroende kan innebära att samarbetet mellan 
parterna är bräckligt, vilket enligt Fisman och Khanna kan medföra att det föreligger hot 
om bestraffning om någon aktör bryter mot nätverkets beteende.   
 
 
3.3.2 Medelstarkt förtroende 

Brenkert (2000) menar att medelstarkt förtroende är nödvändigt då parter vill gardera och 
försäkra sig mot den sårbarhet som en samverkan medför. Detta samtidigt som varje part 
vill tillgodose att deras intressen verkligen eftersträvas. Enligt författaren får ett medelstarkt 
förtroende i denna situation funktionen av att säkerställa samverkan och de kontrakt som 
sluts mellan inblandade parter. Det kan vara svårt för parter i ett nätverk att sluta ett 
kontrakt som tar alla möjliga situationer i beaktning. För att undvika alltför stor osäkerhet 
hävdar Brenkert att förtroende kan ersätta eventuella beräkningar om vad andra parter 
kommer att göra eller redan har gjort, när det dyker upp situationer som inte täcks av 
kontraktet. Även Fisman och Khanna (1999) samt Harrison-McKnight et al (1998) är av 
uppfattningen att ett medelstarkt förtroende ger tillgång till tillräcklig kunskap om 
motparten för att kunna förutsäga dennes beteende.  
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3.3.3 Starkt förtroende   

Som tidigare nämnts råder det osäkerhet i ett nätverks omgivning, vilket gör att samarbetet 
kan utsättas för risker och hot. För att undvika att nätverkets parter tar stor skada av dessa 
risker och hot, kan ett starkt förtroende parterna emellan vara en lösning. Denna grad av 
förtroende menar Harrison-McKnight et al (1998) utvecklas genom att parter öppnar sig 
och blottar sina svagheter inför varandra, vilket medför ökat förtroende. Ett starkt 
förtroende finner Brenkert (2000) uppstår då samverkande parter nått en djupare relation 
som reducerar behovet av formella kontrakt. Författaren drar paralleller med denna typ av 
förtroende med att små barn får lära sig att inte lita på främmande människor, utan att de 
ska ty sig till redan kända.  Även Fisman och Khanna (1999) är inne på denna tankegång då 
de framställer att parter som inte har starkt förtroende inte behöver kontrakt för att lita på 
varandra, något som medför att flexibiliteten och möjligheten att agera fritt ökar. 
Författarna påpekar vidare att ett starkt förtroende ger ett friare agerande för nätverkets 
parter, vilket innebär att hotet från omgivningens osäkerhet upplevs mindre. En stark grad 
av förtroende hävdar Brenkert är viktigt eftersom det ger större flexibilitet och oberoende 
för samverkande parter, samtidigt som relationen dem emellan fördjupas.  
 
 
3.4 Förtroende och misstroende  

Lewicki et al (1998) argumenterar kring förtroende och misstroende3, där de klassificerar 
respektive faktor som hög och låg4. Författarna anser att ett förhållande med högt 
förtroende kännetecknas av tillit, säkerhet, initiativförmåga och driftighet. Förtroende är 
därmed den mekanism som gör att den risk som associeras med social komplexitet 
överbyggs – risker som annars kan kväva initiativ. En samverkan med högt misstroende 
präglas i sin tur av orolighet, skeptism, avvaktan och vaksamhet. Utifrån författarnas 
resonemang har vi utformat en modell (se Figur 1).     
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31
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       Figur 1. Förtroende och misstroende  
 
 
Lewicki et al (1998) framställer att i ett förhållande där det råder lågt förtroende och låg 
misstro (1) har parterna varken skäl att vara säkra på varandra eller känna rädsla inför 
varandra. Relationen kännetecknas här av ett begränsat engagemang från parternas sida. All 
kommunikation som sker sinsemellan är enkel och slumpartad, inte privat och förtrolig. När 
                                                 
3 Misstroende och misstro används synonymt. 
4 Fortsättningsvis används hög och låg synonymt med stark och svag. 
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tillståndet i ett nätverk däremot kännetecknas av högt förtroende och låg misstro (2) hävdar 
Lewicki et al att en part har skäl att vara säker på en annan part, samtidigt som parten inte 
har något skäl att misstänkliggöra densamme. Relationen karaktäriseras här av ett ömsesi-
digt beroende där parterna är säkra på att de andra parterna kommer att driva kommande 
projekt. Relationen präglas av positiva privata erfarenheter där de förenade erfarenheterna 
har förstärkt förtroendet. Författarna förevisar att i detta stadium söker parterna vägar för att 
kontinuerligt utveckla och berika relationen och på så sätt expandera det ömsesidiga 
beroendet. Kommunikationen är komplex och riklig, något som reflekterar varje parts 
kännedom om den andre.  
 
När ett förhållande utmärks av lågt förtroende och hög misstro (3) gör Lewicki et al (1998) 
gällande att en part inte har några skäl att ha förtroende för en annan part, men däremot stor 
anledning till att känna misstro och vara på sin vakt. Denna typ av förhållande gör det 
extremt svårt, för att inte säga omöjligt, att upprätthålla ett effektivt ömsesidigt beroende. 
Här menar författarna att den kommunikation som finns har en tendens att vara försiktig 
och avvaktande, samtidigt som den sker med en viss sarkasm och förakt mot den andra 
partens intentioner och motiv. Relationen präglas av att ett stort antal negativa erfarenheter 
har hopat sig till en stark misstro. Författarna menar att om företag ska kunna samarbeta i 
detta tillstånd måste de hitta ett sätt att reda ut misstron gentemot varandra. Slutligen 
klargör Lewicki et al, att högt förtroende och hög misstro (4) innebär att en part har skäl till 
att ha högt förtroende parallellt med att det finns motiv för att vara rädd och misstänksam 
gentemot en annan part. Författarna förtydligar sin åsikt med att förtroendet och miss-
troendet riktas mot olika områden. Relationen präglas av ett mångsidigt och ömsesidigt 
beroende, där parterna i samarbetet både har separata och delade mål. I detta samarbete har 
förtroendet stärkts via många positiva erfarenheter, samtidigt som negativa erfarenheter har 
medfört att misstron mellan parterna har förstärkts. För att behålla och dra ännu fler 
fördelar av samarbetet, kan parterna förstärka sitt förtroende genom att begränsa det 
ömsesidiga beroendet till de projekt som förstärker förtroendet och minskar misstron.   
 
 
3.5 Information och förtroende 

Att förtroende är en dynamisk och fortgående faktor som ständigt måste underhållas för att 
existera är något som forskare framhåller (se Sonnenberg, 1994; Taylor, 1990; Tomkins, 
2001). Denna dynamik kommer sig, enligt Creed och Miles (1996), av att relationer som 
utvecklas resulterar i att parter kontinuerligt uppdaterar sin information och därmed avgör 
vem de ska ha förtroende för. Denna utveckling kan enligt Tomkins gestaltas som en 
livscykel över förhållandet mellan förtroende och informationsbehov (se Figur 2).  
 

 

     Informationsbehov  

Förtroendeökning 
över tiden

 
 

         Figur 2. Förhållandet mellan förtroende och informationsbehov (efter Tomkins, 2001, s 170) 
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Förhållandet mellan förtroende och informationsbehov förklaras av Tomkins (2001) med 
att det i inledningsfasen av ett samarbete finns ett ömsesidigt intresse för varandra, annars 
skulle inget samarbete ingås överhuvudtaget. När samarbetet börjar vill parterna bygga ett 
starkare förtroende för varandra och på så sätt reducera osäkerheten med samarbetet. Das 
och Teng (1998) tillsammans med Thomas och Klebe-Trevino (1993) understryker vikten 
av information som ett tillvägagångssätt för att öka förtroendet mellan parter. Författarna 
menar således att om inte information mellan parterna utbyts tenderar samarbetet att 
misslyckas. Den information som behövs när förtroendet är lågt relateras till kontroll av den 
andra partens agerande, så att dessa är i enlighet med första partens förväntningar. Det är 
dock viktigt, hävdar Tomkins, att komma ihåg att integrera all information för att skapa ett 
förtroende, inte bara använda den till att kontrollera. Författaren utvecklar resonemanget 
kring informationsbehovet med att detta accelererar under tidens gång tills en vändpunkt 
nås. När detta tillstånd uppnåtts menar Tomkins att parterna har ett sådant starkt förtroende 
för varandra att ytterligare ökning av informationsbehovet inte är nödvändig. Här har 
förtroende övertagit informationsbehovet i samarbetet, men fortfarande behövs dock en viss 
djupgående information. Exempel som författaren tar upp vad gäller denna information är 
vad respektive part vill uppnå med samarbetet, parternas roller, möjlighet att uppnå mål och 
vilka handlingar som behövs för detta.  
 
 
3.6 Tolkning och sammanställning av teoriram 

Av den teori som behandlats i detta kapitel redovisas här den tolkning och sammanställning 
vi gjort. Syftet med Figur 3 är att visa de grundläggande sambanden för att kunna ge en 
helhetsbild av vårt ämnesområde, där vårt fokus ligger på förtroende. 
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Misstroende

Förtroende

Nätverk
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Misstroende
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  Figur 3. Påverkande faktorer i ett nätverk 

 
 
För att minska den osäkerhet som dagens företag omges av menar forskare, däribland 
Planander (2002) och Parkhe (1998), att företag går ihop och samarbetar med varandra. 
Författarna belyser att till skillnad från företag som inte samarbetar, har företag som bildar 
nätverk även en osäkerhetsfaktor i hur motparterna reagerar på framtida händelser.    
Ireland et al (2002) och Tomkins (2001) gör därför gällande att förtroende är ett centralt 
begrepp i nätverkssamarbete för att kunna reducera den osäkerhet som nätverkets framtid 
för med sig. Detta centrala begrepp är grunden för att överhuvudtaget ha möjlighet att 
bygga ett positivt affärssamarbete. Kontentan av denna tankegång är att samarbete i ett 
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nätverk baseras på att det finns ett förtroende mellan parterna. Tomkins poängterar dock att 
förtroende endast kan innehas på frivillig basis och således inte är något som kan tvingas 
fram.  
 
Forskare anser att förtroende kan skapas och existera i olika former. Thomas (1998) påvisar 
att förtroende kan baseras på karaktäristiska inslag såsom familjebakgrund, personlig 
karaktär och företagskultur. En gemensam nämnare bland dessa faktorer är enligt vår 
uppfattning den personliga relationen, vilken därför får betydelse för denne form av 
förtroende. Författaren menar att ett karaktäristiskt förtroende även kan utvecklas genom att 
parter har upprepande utbyten med varandra. Detta kan kopplas samman med det som 
Barney och Hansen (1994), Bradach och Eccles (1989) samt Lane (2000) menar, när de 
hävdar att förtroende bygger på gemensamma värderingar. Denna förbindelse görs eftersom 
gemensamma värderingar är en grundpelare i ett företags kultur, samtidigt som även släkt-
band kan besitta förmågan att utveckla samfällda värderingar. Lane beskriver även att 
gemensamma värderingar uppnås genom en långsiktig samverkan mellan parter, det vill 
säga affärsutväxlingar. Denna åsikt gör att vi ser en likhet med det processbaserade 
förtroende som Parkhe (1998) behandlar.  
 
Ett processbaserat förtroende färgas enligt Parkhe (1998) av själva samspelet mellan två 
parter, vilket kan förklaras med upprepade historiska och framtida interaktioner. Det som 
författaren framför anser vi kan likställas med de affärsutbyten företag har sinsemellan och 
därmed kan det processbaserade förtroende jämställas med Lanes gemensamma 
värderingar. För att underlätta dessa utbyten menar vi att det geografiska avståndet parterna 
emellan bör vara av betydelse. Parkhe hävdar vidare att då karaktäristiskt och process-
baserat förtroende kräver information, vilket inte alltid kan erhållas, kan institutionellt 
förtroende fungera som ersättare. Författaren klargör att detta förtroende finns sedan flera 
generationer tillbaka. De gemensamma värderingar som Barney och Hansen (1994) samt 
Bradach och Eccles (1989) tar upp, kan kopplas samman med Lanes (2000) gemensamma 
kompetens. Förklaringen till denna sammanlänkning är att gemensamma värderingar ses 
som informella regler och Lanes definition av gemensam kompetens är just regler och 
ramar som finns för parters agerande. Utifrån ovan förda resonemang har tankegångarna 
fördjupats ytterligare, vilket redovisas i egen utvecklad modell (se Figur 4).  
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Figur 4. Förtroendets livscykel 
 
 
 

Fisman och Khanna (1999) menar att ett bristande förtroende mellan parter innebär 
svårigheter att samverka med varandra. Lewicki et al (1998) är av samma uppfattning, men 
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går ett steg längre och hävdar att om förtroendet är så pass lågt att misstroendet tar över-
hand är det nästintill omöjligt att ingå ett samarbete (1). När samarbetet väl kommit igång, 
tack vare ett ömsesidigt intresse från parterna, befinner sig dessa i det samarbetsskede som 
författarna benämner lågt förtroende och lågt misstroende (2). Förtroendet är i denna fas 
något större än misstroendet annars skulle inget samarbete äga rum. Brenkert (2000), 
Fisman och Khanna samt Harrison-McKnight et al (1998) åsyftar ett lågt förtroende som 
svagt och tydliggör detta med att en part inte har någon kunskap om motparten utan endast 
förväntningar om dennes agerande. Det är vid detta samarbetsskede som Tomkins (2001) 
påbörjar sitt resonemang kring förtroende mellan parter. Denne menar att ovan nämnda 
stadium är inledningsskedet för ett samarbete, där ett grundläggande intresse parterna 
emellan är ett måste. För att sedan gå vidare i samarbetet och skapa ett starkare förtroende 
menar författaren att det behövs mer information om motparten. Att få tillgång och samla in 
denna information är emellertid något som Tomkins menar tar tid, vilket leder till att 
förtroende är tidsberoende.  
 
I den fas där ett svagt förtroende börjar övergå till ett medelstarkt förtroende, kan parterna 
hamna i det stadium som Lewicki et al (1998) illustrerar med högt förtroende och högt 
misstroende (3). När Brenkert (2000), Fisman och Khanna (1999) samt Harrison- 
McKnight et al (1998) i sin tur talar om medelstarkt förtroende, menar de den grad av 
förtroende som har till funktion att säkerställa samverkan parterna emellan. Genom detta 
ger ett medelstarkt förtroende tillgång till kunskap som gör det möjligt för motparter att 
förutsäga den andres beteende. Den kunskap som här omtalas finner vi kan jämställas med 
den information som enligt Tomkins (2001) är nödvändig för att skapa förtroende. 
Informationen som författaren tar upp ser vi kan vara av ekonomisk och privat karaktär. 
Informationsinsamlingen som författaren förespråkar kan enligt vår åsikt leda till att en part 
uppbär information av sådan art att även misstroendet ökar. Om misstroendet tar överhand 
finns det stor risk att samarbetet kan upphöra på lång sikt. Väljer parterna att i detta skede 
fortsätta samarbeta, behövs ytterligare information för att nå det stadium som Lewicki et al 
finner bestå av ett högt förtroende och ett mycket lågt misstroende (4). Detta höga 
förtroende kan kopplas samman med det starka förtroende som Brenkert, Fisman och 
Khanna samt Harrison-McKnight et al tydliggör. Innebörden av ett starkt förtroende är 
enligt författarna att parterna kan agera mer fritt tack vare att parterna uppnått en djupare 
relation till varandra. Det är detta stadium som Tomkins benämner vara förtroende. I och 
med att detta stadium uppnåtts menar författaren att informationsbehovet avtar då förtroen-
det har ersatt detta.   
 
 
 
 
 

 16



EMPIRI 

4 EMPIRI 
 
I förekommande kapitel förevisas den empiri som vi insamlat för att besvara syftet med 
uppsatsen. Inledningsvis ges en beskrivning av den ekonomiska föreningen Möbelskaparna 
och dess medlemsföretag. Därefter följer en sammanställning av de intervjuer som gjorts 
med företagsledarna i respektive företag. Resultatet av den utförda enkätundersökningen 
återfinns i tabellform och är således avskild från den löpande texten.   
 
 
4.1 Möbelskaparna 

Den ekonomiska föreningen Möbelskaparna bildades på initiativ av Bengt Svanberg den  
17 maj 1990. Tanken med nätverket var i begynnelsen att få små möbelproducenter5 i 
Norrbotten att börja samverka med varandra, för att på så sätt kunna stärka sin position på 
marknaden. Samarbetet byggde i inledningsskedet på att samordna marknadsföring och 
försäljning. För detta ändamål anlitades en säljare som emellertid ersattes för cirka tre år 
sedan av S&B Nord AB i Boden. I dag sker den största delen av försäljningen via detta 
företag vars, namn även fungerar som varumärke för produkterna. I föreningens 
produktutbud återfinns bland annat matsals- och sovrumsmöbler, byråer och hyllor i massiv 
ek och björk. Nätverkets huvudmål är numera att ha en samlad försäljning, men även 
samordning av inköp och leveranser samt utbyte av kompetens och erfarenhet. Möbel-
skaparna ökade sin orderingång med 98 procent under 2001 och fram till november 2002 
har den ökat med hela 114 procent. Nätverket är utlokaliserat på ett stort geografiskt 
område där avståndet sträcker sig upp till 25 mil mellan vissa medlemmar.  
 
 Medlemmarna i nätverket är sju till antalet och består av: 
 

• HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik 
• E. Lundholms Furusnickeri Eftr. 
• Br. Lundholm Snickeri HB 
• Betulafog AB  
• Träteamet AB 
• Svartöstadens Snickeri 
• MB Snickeri 

 
 
4.1.1 Samarbete 

Beta framhäver att små företag genom att samarbeta kan erhålla styrkor som annars inte är 
möjligt. Denne anser att om små företag går samman kan de tillsammans bli en stor aktör 
och kunna erbjuda marknaden ett större produktutbud, vilket kan öka företagens konkur-
rensmöjlighet. Andra fördelar som Beta, Delta och Epsilon upplever med att samarbeta i ett 
nätverk är att parterna tillsammans kan få ett bättre pris hos elleverantörer, men även hos 
leverantörer av emballage och produktionsmaterial. Gamma delar dessa respondenters 
resonemang, då även denne anser att deltagarna i ett nätverk kan dela på många gemen-
samma kostnader och exemplifierar detta med kostnader för marknadsföring och inköp.  
 
Respondenterna berättar att innan Möbelskaparna bildades samarbetade Alfa, Zeta och Eta 
mer eller mindre, dock inte lika strukturerat som i dag. Samtliga företagsledare framhäver 

                                                 
5 Med små möbelproducenter menas företag med 1-6 anställda.  
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även att av de företag som i dag utgör Möbelskaparna kände man till varandra vid namn 
redan innan nätverket startade, trots att inget samarbete förekom. Zeta och Eta menar att 
den största anledningen till att de gick med i Möbelskaparna, var att de såg det som den 
enda möjligheten att överleva på marknaden och inte bli utkonkurrerad. Zeta förklarar sin 
åsikt med att det kan vara riskfyllt för en liten aktör att stå utanför ett samarbete. Detta är 
också något som Alfa är inne på, då denne uttrycker att det är en stor fördel att små företag 
går samman och hjälps åt.  
 
Till en början upplevdes samarbetet i Möbelskaparna av de flesta respondenterna som 
trevande och osäkert, eftersom det gick på halvfart och ingen visste riktigt vad som var 
meningen med nätverket. Nätverket hade en lång inkörningsperiod innan samarbetet kom i 
gång på allvar. Alfa, Beta, Gamma, Epsilon, Zeta och Eta poängterar att det är först sedan 
S&B Nord AB anlitats som återförsäljare som nätverket har nått framgång. Samtliga 
respondenter uppger därför att samarbetet i dag fungerar mycket bra, där Beta påtalar att 
nätverket har gått från att vara idealistiskt till professionellt. Företagen i Möbelskaparna 
klarlägger att de har blivit mer integrerade, vilket gör att samarbetet känns mer naturligt nu 
än tidigare. Däremot upplever bland annat Beta och Eta att de samarbetar mer med vissa 
företag än andra. Detta förklaras med att vissa parter köper och säljer legoprodukter i större 
utsträckning mellan varandra. I detta sammanhang kan nämnas att Zetas uppfattning är att 
Beta fungerar som spindeln i nätet, eftersom denne innehar en modern maskinpark och 
därmed fungerar som en stor leverantör till övriga företag i nätverket. Förutom Beta 
påpekar Gamma att denne själv är en relativt stor leverantör (legoproducent) till övriga 
medlemmar i Möbelskaparna. En viktig del av samarbetets fortgående, som samtliga 
respondenter uppger, är att varje företag har sina egna produkter som de specialiserat sig på 
och att parterna inte inkräktar på varandras område. Det finns inga upprättade kontrakt 
inom nätverket, i stället menar Gamma att det råder en oskriven lag att inte konkurrera med 
varandra. Det är dock inget som hindrar att parterna går in och hjälper varandra om någon 
har en för stor orderingång i förhållande till sin kapacitet.  
 
 
4.1.2 Förtroende 

Samtliga respondenter ser förtroende som grunden för att överhuvudtaget kunna samarbeta 
med andra och anger att detta är något de uppfattar sig ha för varandra. Delta anser att 
basen för att bedriva affärsverksamhet tillsammans är att alla parter ska kunna lita på 
varandra. Delta, men även Alfa, menar att samarbete i ett nätverk bygger på att ge och ta. 
Att ha förtroende för någon innebär enligt Gamma och Eta att en part håller det som 
utlovats, medan Zeta beskriver begreppet med att en part är ärlig, pålitlig och seriös. För 
Epsilon innebär förtroende att samverkande parter är öppna och ärliga mot varandra. Beta 
anser att om denna har förtroende för någon så kan ”hemligheter” utbytas, utan att dessa 
riskerar att avslöjas.  
 
För att skapa ett förtroende för en motpart anser Alfa, Beta, Epsilon och Eta att det är 
viktigt att personkemin stämmer överens, men även att den andra partens agerande går ihop 
med ens eget. Att en del företag har en närmare relation med varandra – och därmed en bra 
personkemi – förklaras enligt Alfa, Zeta och Eta delvis med det faktum att de är släkt. En 
annan gemensam faktor som Alfa, Zeta och Eta uppger är att de utgör andra generationen 
som driver företagen. Vidare säger Alfa, Beta och Epsilon att en stor anledning till att 
samarbetet inom Möbelskaparna fungerar så pass bra som det gör, är tack vare att alla är 
norrbottningar och bedriver en produktion av ett gediget hantverk. Detta gör att de känner 

 18



EMPIRI 

en gemenskap med varandra. Även Gamma är inne på denna tankegång om att människor i 
Norrbotten har kulturella likheter, vilket gör att gruppen binds samman på ett naturligt sätt. 
Alfa, Beta och Eta gör gällande att det geografiska avståndet mycket väl kan påverka 
graden av förtroende mellan varandra. De menar att om det fysiska avståndet är litet faller 
det sig naturligt att det finns större möjlighet att utveckla den personliga kontakten och 
därigenom skapa ett starkt förtroende.  
 
Eta anser att förtroende för en annan part medför förståelse för den andra parten. 
Respondenten utvecklar detta genom att parterna känner varandra och behöver därmed inte 
förklara allt för varandra. Att lära känna motparten på ett personligt plan är något som alla 
respondenter lägger fram som ett starkt skäl för att kunna skapa ett förtroende. Beta menar 
att förtroende gör det möjligt att bolla idéer och ”affärshemligheter” med varandra, utan att 
det kommer ut eller missbrukas. Detta är något som Beta uppfattar som mycket positivt 
eftersom denne kan få stöd för sina tankar och idéer. Alla respondenterna betonar att det tar 
tid att skapa förtroende. Beta och Delta menar att detta får till följd att de är mer på sin vakt 
mot parter som ännu inte riktigt är kända. I denna kontext berättar Delta att dennes företag 
kom in i Möbelskaparna under sommaren 2002 och är därmed den som senast anslutit sig 
till nätverket. Alfa, Beta, Delta och Zeta belyser i detta sammanhang vikten av att använda 
tiden till att arrangera personliga möten så att parterna kan lära känna varandra. Finns det 
ett förtroende anser Eta att det blir lättare att acceptera motparters eventuella felsteg, vilket 
gör att toleransen ökar i takt med förtroendet.  
 
De resultat som respondenterna avgett i enkäten gällande frågan om förtroende uppfattas 
finnas för andra parter inom Möbelskaparna återfinns i Tabell 1. En låg siffra (1-2) innebär 
inget/litet förtroende och en hög siffra (4-5) innebär att förtroende finns i stor utsträckning/ 
fullt ut. Respondenternas svar ska här och framöver utläsas horisontellt, vilket innebär att 
exempelvis Alfa givit en ”fyra” till Beta. 
 
 
                     Tabell 1. Förtroende inom Möbelskaparna 

 Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta 

Alfa - 4 4 3 4 5 5 

Beta 5 - 4 3 5 5 5 

Gamma 5 5 - 5 5 5 5 

Delta 4 4 4 - 4 4 4 

Epsilon 5 5 5 5 - 5 5 

Zeta 4 3 3 2 4 - 5 

Eta 4 4 4 3 4 4 - 
 
 
De resultat som respondenterna avgett i enkäten gällande frågan hur medlemstid, 
geografiskt läge och personlig relation påverkar uppfattningen av förtroendet för andra 
parter inom Möbelskaparna, återfinns svaren i Tabell 2. En låg siffra (1-2) innebär att detta 
inte alls/liten utsträckning har betydelse, medan en hög siffra (4-5) innebär att detta 
påverkar uppfattningen av förtroende i stor utsträckning/helt klart.  
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Tabell 2.  Företagsledarnas syn på hur medlemstid/geografiskt läge/personlig  
 relation påverkar uppfattningen av förtroendet inom nätverket 

 
 Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta 

Alfa - 5/3/5 5/3/5 5/3/5 5/3/5 5/5/5 5/5/5 

Beta 5/1/5 - 5/1/5 5/1/5 5/1/5 5/1/5 5/1/5 

Gamma 1/1/5 1/1/5 - 1/1/5 1/1/5 1/1/5 1/1/5 

Delta 3/3/4 3/3/4 3/3/4 - 3/3/4 3/3/4 3/3/4 

Epsilon 3/1/1 3/1/1 3/1/1 3/1/1 - 3/1/1 3/1/1 

Zeta 5/5/5 5/4/5 5/4/5 5/4/5 5/4/5 - 5/5/5 

Eta 5/3/4 5/3/4 5/3/4 5/3/4 5/3/4 5/3/4 - 
 
 
Alfa menar att det inte går att både ha förtroende och misstroende för en och samma 
person/företag. Zeta menar dock att det går att ha ett förtroende samtidigt som det finns ett 
visst misstroende gentemot en och samma part, vilket får medhåll av Delta. Zeta förklarar 
sitt resonemang med att förtroende kan råda inom ett visst område medan misstroende kan 
riktas mot ett annat. Beta är däremot av den åsikt att detta är något som inte håller i 
längden.  
 
 
4.1.3 Information och kunskap 

Samtliga företagsledare berättar att nätverkets ordförande Bengt Svanberg sammankallar 
till möte minst fyra gånger per år. Det är vid dessa tillfällen deltagarna i nätverket får 
tillfälle att träffas och utbyta information under formella former. Alfa menar att en stor 
mängd information delges varandra, men ekonomisk information är något som hålls inom 
respektive företag. Beta, Gamma, Epsilon, Zeta och Eta påtalar emellertid att ekonomisk 
information såsom omsättning, resultat och orderingång delges till övriga medlemsföretag 
och då främst vid de formella träffarna. Samtliga respondenter framhåller att de inte 
förmedlar någon information av privat karaktär. Flertalet av respondenterna framhåller att 
de vid problem vänder sig till den part som de tror besitter bäst kunskap för aktuell fråge-
ställning. De understryker här att detta inte har något att göra med personen i sig, utan 
kunskapen hos individen styr vem som tillfrågas. Samtidigt menar Delta att det faller sig 
naturligt att först tänka på den person denne känner bäst och därefter på den som besitter de 
bästa kunskaperna inom området. Överlag när det gäller kunskap och erfarenhet är det, 
enligt Gamma och Epsilon, något som delges alla inom nätverket. Sålunda är det inte något 
som hålls inne med för egen vinnings skull. Epsilon förtydligar detta med att det inte råder 
någon avundsjuka företagen emellan. För att kunna samarbeta menar Beta att företagare 
som är part i ett nätverk inte kan vara alltför egoistisk och enbart tänka på sig själv, utan 
alla parter måste se till nätverkets bästa och därför delge varandra kunskap.  
 
I Tabell 3 redovisas de svar som respondenterna gav i enkäten angående utbyte av 
ekonomisk och privat information samt kunskap. En låg siffra (1-2) innebär att det 
aldrig/sällan utbyts någon information/kunskap, medan en hög siffra (4-5) medför att 
information/kunskap utbyts veckovis/dagligen. 
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                     Tabell 3. Utbyte av privat information/ekonomisk information/kunskap 

 Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta 

Alfa - 1/1/2 1/1/2 1/1/1 1/1/2 1/2/2 1/2/2 

Beta 1/1/3 - 2/2/3 1/1/1 2/1/2 2/2/3 2/2/3 

Gamma 1/2/2 3/3/3 - 1/2/1 1/2/3 2/2/3 2/2/3 

Delta 1/1/3 1/1/3 1/1/3 - 1/1/3 1/1/3 1/1/3 

Epsilon 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/1/2 - 1/2/3 1/2/3 

Zeta 3/2/4 2/2/3 2/1/3 1/1/1 2/1/2 - 3/2/4 

Eta 4/3/3 2/3/3 2/2/2 1/2/1 2/2/2 4/3/3 - 
 
 
4.1.4 Samarbetsproblem 

Eta betonar vikten av att alla företag i Möbelskaparna tillverkar produkter som känne-
tecknas av ett gediget hantverk. Etas uttalande får medhåll av övriga företagsledare då de 
framhåller att eftersom de är beroende av varandra, måste samtliga aktörer inom nätverket 
hålla samma höga standard på sina produkter vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet. 
Samtliga företagsledare understryker att nätverkets stora dilemma är samordningen av 
leveranser. Respondenterna menar att de enda hjälpmedel som finns att tillgå vid leverans-
samordningen är telefon och fax. Detta är något som samtliga företagsledare finner oerhört 
krångligt och mycket tidskrävande. Ett specifikt problem som Zeta tar upp är brister 
rörande leveranssäkerheten hos en motpart. Respondenten uppger emellertid att detta är 
något som uppvägs av att denna part är mycket duktig i sin tillverkning. Zeta menar 
emellertid att detta problem är något som även andra företagsledare har uppmärksammat 
och bland annat tagit upp till diskussion på de årliga möten som nätverket har.  
 
Ett par av respondenterna berättar att de uppfattar andra samarbetsproblem inom nätverket, 
men går inte in i detalj på vad detta är, samtidigt som de poängterar att det inte råder någon 
missämja dem emellan. Likaledes Beta åsyftar att det finns samarbetsproblem inom 
gruppen. Denne gör gällande att problemen grundar sig på att en motpart sätter sig själv i 
första rum och inte ser till nätverkets bästa. Som respondenten uttrycker: ”till en början 
ställde jag upp och gav mycket av mig själv, men jag fick ingenting tillbaka”. Beta 
upplever sålunda att denna part inte bidrar med något i nätverket, utan enbart drar fördelar 
av samarbetet. Detta har enligt Beta lett till att de övriga företagen samarbetar mer och 
därför känner ett större förtroende för varandra.  
 
Av de svar som respondenterna gav i enkäten angående deras uppfattning om förekomsten 
av samarbetsproblem inom nätverket, presenteras dessa i Tabell 4. I tabellen innebär en låg 
siffra (1-2) att det inte finns några/små samarbetsproblem, medan en hög siffra (4-5) 
betyder att det finns samarbetsproblem i stor utsträckning/helt klart.  
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             Tabell 4. Samarbetsproblem inom Möbelskaparna  
 

 Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta 

Alfa - 3 3 3 3 1 1 

Beta 1 - 1 1 1 1 1 

Gamma 1 1 - 1 1 1 1 

Delta 3 3 3 - 3 3 3 

Epsilon 1 1 1 1 - 1 1 

Zeta 1 1 2 3 1 - 1 

Eta 1 2 2 3 1 1 - 
 
 
 
De resultat som respondenterna avgett i enkäten gällande frågan hur medlemstid, 
geografiskt läge och personlig relation påverkar uppfattningen av samarbetsproblem inom 
Möbelskaparna återfinns dessa i Tabell 5. En låg siffra (1-2) innebär att detta inte alls/liten 
utsträckning har betydelse, medan en hög siffra (4-5) innebär att detta påverkar uppfatt-
ningen av samarbetsproblem i stor utsträckning/helt klart.  
 
 
 

Tabell 5. Företagsledarnas syn på hur medlemstid/geografiskt läge/personlig  
 relation påverkar uppfattningen av samarbetsproblem inom nätverket 

 
 Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta 

Alfa - 5/5/5 5/5/5 5/5/5 5/5/5 5/5/5 5/5/5 

Beta 5/1/5 - 5/1/5 5/1/5 5/1/5 5/1/5 5/1/5 

Gamma 1/1/5 1/1/5 - 1/1/5 1/1/5 1/1/5 1/1/5 

Delta 1/5/1 1/5/1 1/5/1 - 1/5/1 1/5/1 1/5/1 

Epsilon 2/1/1 2/1/1 2/1/1 2/1/1 - 2/1/1 2/1/1 

Zeta 5/4/5 5/4/5 5/4/5 5/4/5 5/4/5 - 5/4/5 

Eta 4/4/4 3/3/1 3/3/1 3/3/1 4/4/1 4/4/4 - 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
Med den upptagna teorin som bas kommer vi i detta kapitel att bearbeta och analysera den 
empiriska undersökning som gjorts. De slutsatser vi gör redovisas löpande, men för att de 
tydligare ska framgå avslutas kapitlet med en sammanfattning av dessa.  
 
 
5.1 Möbelskaparna  

Då den ekonomiska föreningen Möbelskaparna bildades 1990 var Svanbergs tanke att små 
möbelproducenter i Norrbotten skulle samordna sin marknadsföring och försäljning för att 
klara av marknadens osäkerhet. Efter att samarbetet kom igång har det utvecklats under 
årens lopp, till att i dag även gälla samordning av inköp och leveranser samt utbyte av 
kompetens och erfarenhet. Nätverket har haft stor framgång och då framförallt under de 
senaste åren, vilket har visat sig i en kraftig ökning av orderingång för företagen. Planander 
(2002) klargör att företag under turbulenta förhållanden blir mer beroende av varandra och 
därför börjar samarbeta i mer ordnade former i allt större utsträckning för att reducera 
denna osäkerhet. Här finner vi det tydligt att Svanberg genom sitt agerande har försökt 
minska den osäkerhet som Planander förespråkar finns i företags omgivning. 
 
 
5.1.1 Samarbete 

För att överhuvudtaget börja samarbeta med andra parter krävs det enligt Tomkins (2001) 
ett ömsesidigt intresse parterna emellan. Zeta och Eta anger att den största anledningen till 
att de valde att gå med i nätverket Möbelskaparna, var att de såg samarbetet som en 
möjlighet att vara kvar på marknaden. Den bakgrund som Zeta ger till detta, är att det kan 
vara riskfyllt att ensam verka som liten aktör och avstå från samarbete med andra 
likasinnade. Respondenten Beta framhåller att små företag kan skapa styrka genom att 
samarbeta med varandra och på så sätt reducera osäkerheten inför framtida händelser. Beta 
menar vidare att denna styrka inte går att upparbeta enskilt utan endast om fler små aktörer 
samarbetar som en stor aktör, vilket kan medföra konkurrensfördelar. Slutsatsen av detta är 
att de parter som bildade Möbelskaparna hade ett gemensamt intresse i att överleva på 
marknaden. Det gemensamma intresse som således fanns förde samman parterna i ett 
nätverkssamarbete med syfte att minska den osäkerhet som existerade på marknaden. Detta 
förfarande är även något som Thomas och Klebe-Trevino (1993) belyser kan reducera 
marknadens osäkerhet.  
 
Huvuddelen av respondenterna uppger att de till en början upplevde samarbetet i 
Möbelskaparna som trevande och osäkert. Detta då det gick på halvfart och ingen av 
parterna kände till syftet med nätverket, vilket medförde att det krävdes en lång inkörnings-
period innan samarbetet kom i gång på allvar. Barney och Hansen (1994) gör gällande att 
när en part inte har någon kunskap om motparten, utan endast förväntningar om dennes 
agerande, finns det ett svagt förtroende mellan de samverkande. Om det inte ens fanns ett 
svagt förtroende mellan parterna, menar Fisman och Khanna (1999) att det skulle vara svårt 
att samarbeta med varandra i största allmänhet. Utifrån detta drar vi slutsatsen att 
inledningsvis hade parterna dålig kunskap om varandra eftersom de enbart hade en 
förväntan om att kunna överleva på marknaden. Den förvirring som medlemmarna därmed 
upplevde anser vi kan ha inneburit att de inte visste vilken information de behövde, eller 
hur denna skulle insamlas, för att få kunskap om de övriga företagen. Utfallet av detta 
agerande finner vi medförde att endast ett svagt förtroende fanns mellan medlemmarna vid 

 23



ANALYS OCH SLUTSATSER 

nätverkets start. För att gå vidare och kunna fördjupa förtroendet poängterar Das och Teng 
(1998) informationens betydelse. Om parterna utesluter att växla information mellan 
varandra finns det enligt författarna risk att samarbetet bryts. Samtliga respondenter fram-
häver att samarbetet i dag fungerar mycket bra och förklarar detta med att de har blivit mer 
integrerade med varandra, vilket gör att samarbetet känns mer naturligt nu än tidigare. Att 
respondenterna upplever att samarbetet har stärkts inom nätverket, menar vi bör ha 
föranletts av att en högre grad av förtroende uppnåtts parterna emellan under tidens gång. 
Förtroendeökningen finner vi bero på att information utbytts mer frekvent. Detta förfarings-
sätt som vi således anser har förekommit inom Möbelskaparna, menar vi kan likställas med 
Thomas och Klebe-Trevinos (1993) tankar om att information ökar förtroendet. Trots att 
parterna blivit allt mer integrerade med varandra påpekar Beta och Eta att de samarbetar 
mer med vissa företag än andra, vilket till stor del beror på att de har ett mer ömsesidigt 
beroende av varandra. Detta förfarande förklaras med att vissa parter köper och säljer 
legoprodukter i större utsträckning mellan varandra. Parkhe (1998) åsyftar att historiska och 
framtida interaktioner mellan samverkande parter skapar ett processbaserat förtroende. De 
interaktioner författaren påtalar i detta sammanhang kan jämställas med de affärsutbyten 
företagen i Möbelskaparna har med varandra. Anledningen som Parkhe ger till detta, är att 
upprepade utbyten mellan varandra är en fortgående process som gör att förtroende kan 
skapas. Den uppfattning vi får av ovanstående resonemang, är att parternas handlande har 
medfört att ett processbaserat förtroende har utvecklats mellan dessa parter.  
 
Att alla företag i Möbelskaparna tillverkar produkter som kännetecknas av ett gediget 
hantverk, understryker Eta som oerhört viktigt. Uttalandet styrks av övriga företagsledare 
då de framhåller att alla parter är beroende av varandra. Detta beroende gör att samtliga 
aktörer inom nätverket håller samma höga standard på sina produkter vad gäller kvalitet 
och leveranssäkerhet, vilket tycks vara något som görs omedvetet. Att det finns vissa 
normer som visar hur parter ska uppträda gentemot varandra är enligt Bradach och Eccles 
(1989) också en källa till att skapa förtroende. Dessa normer kan enligt författarna ge en 
antydan till att det finns gemensamma värderingar inom ett nätverk. Lane (2000) utvecklar 
författarnas åsikt med att dessa värderingar genereras genom en långsiktig samverkan. Den 
slutsats som vi kommer fram till här är att företagen i Möbelskaparna har vissa gemen-
samma värderingar gällande gediget hantverk med kvalitet och leveranssäkerhet. De facto 
att det finns gemensamma värderingar tyder enligt oss på att det finns ett förtroende inom 
nätverket, då företagsledarna har ett gemensamt synsätt på hur affärsverksamhet bör 
bedrivas.  
 
 
5.1.2 Förtroende 

Att parterna som bildade Möbelskaparna gjorde detta i syfte att reducera omgivningens 
osäkerhet, är något som vi fann i avsnitt 5.1.1. Samarbete inom ett nätverk medför 
emellertid enligt Parkhe (1998) att även en osäkerhet för samarbetsparternas respons på 
framtida händelser uppdagas. Författaren menar att det är i detta sammanhang som 
förtroende mellan parterna blir oerhört betydelsefullt. Koehn (1996) samt Sonnenberg 
(1994) hävdar att förtroende utgör basen för skapandet av allt socialt liv. Samtliga 
företagsledare inom Möbelskaparna menar att grunden för att överhuvudtaget kunna 
samarbeta med andra, är att det finns förtroende mellan parterna. Respondenternas 
uttalande stöds av Ireland et al (2002), Rahman (2002) och Tomkins (2001) teori om att 
förtroende inom ett nätverk är ett måste för att samarbetet mellan parterna ska fungera och 
ha möjlighet att bli effektivt.  
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Förtroende innebär enligt Zeta att en part är ärlig, pålitlig och seriös. Gamma och Eta 
beskriver i sin tur begreppet med att en part håller det som utlovats. Eta menar vidare att 
förtroende för en annan part medför förståelse för denne. Respondenten gör gällande att om 
förtroende finns är det lättare att acceptera motparters eventuella felsteg – toleransen ökar 
således i takt med förtroendet. Eta utvecklar detta med att om parterna känner varandra 
behöver de inte förklara allt för varandra. För Epsilon innebär förtroende att samverkande 
parter är öppna och ärliga mot varandra. Beta anser att om denna har förtroende för någon 
kan ”hemligheter” utbytas mellan varandra utan risk för att dessa avslöjas. Paralleller kan 
enligt vår ståndpunkt dras mellan Beta, Gamma, Epsilon, Zeta och Etas definitioner av 
förtroende med den definition som Tomkins (2001) ger. Dessa respondenters förtroende-
definitioner kan även jämställas med det som Harrison-McKnight et al (1998) preciserar 
som starkt förtroende. Författarna menar att denna grad av förtroende gör det möjligt för 
samarbetande parter att öppna sig och blotta sina svagheter inför varandra, vilket stämmer 
överens med respondenternas uttalanden. Att företagsledarna kan visa sina svagheter inför 
varandra, finner vi även kommer till uttryck i att de vid fullt kapacitetsutnyttjande erkänner 
att de inte klarar av att fullfölja uppdraget och då tar hjälp av varandra. Kontentan av detta 
resonemang innebär att det således finns ett starkt förtroende inom Möbelskaparna. 
 
Skapande av förtroende för en motpart beror enligt Alfa, Beta, Epsilon och Eta till stor del 
på att personkemin stämmer. Samma respondenter menar även att det är viktigt att den 
andra partens agerande går ihop med ens eget. Att några av företagen har en närmare 
relation med varandra, och därmed en bra personkemi, förklaras enligt Alfa, Zeta och Eta 
delvis med det faktum att de tre är släkt. Thomas (1998) gör gällande att parter kan skapa 
ett karaktäristiskt förtroende genom att binda sig till personliga karaktärer såsom familje-
bakgrund. Utifrån detta finner vi att Alfa, Zeta och Eta har utvecklat ett karaktäristiskt 
förtroende sinsemellan tack vare sitt släktskap. Släktskapet menar vi kan ha medfört att 
dessa parter haft möjlighet till upprepade utbyten med varandra och därigenom även skapat 
det som Parkhe (1998) benämner processbaserat förtroende. Dessa upprepade utbyten kan 
ha medfört förtroende genom att gemensamma värderingar uppstått och därmed även 
gemensam kompetens.  
 
Respondenterna Alfa, Beta och Epsilon ger uttryck för att en stor anledning till att 
samarbetet inom Möbelskaparna fungerar så pass bra som det gör, är tack vare att alla är 
norrbottningar och bedriver en produktion baserat på ett gediget hantverk. Likaledes 
Gamma vidmakthåller ståndpunkten om att människor i Norrbotten har kulturella likheter, 
vilket gör att gruppen binds samman på ett naturligt sätt. Då parterna tycks ha gemen-
samma värderingar kan vi dra slutsatsen att Barney och Hansens (1994) form av förtroende, 
som baseras på gemensamma värderingar, existerar inom Möbelskaparna. Denna slutsats 
grundas på att parterna uppfattar sig ha kulturella likheter samt att tanken om hur 
affärsverksamhet ska bedrivas är densamma. Dessa gemensamma värderingar kan 
sammankopplas med det som Lane (2000) framställer som gemensam kompetens mellan 
parterna. Associationen som görs bygger på att Lane definierar gemensam kompetens som 
regler och ramar. Vi framhåller att om parter har gemensamma värderingar bildas på så sätt 
regler och ramar för önskvärt beteende hos samarbetsparterna. Av den sociala nätverks-
analys som genomförts, gällande huruvida företagsledarna uppfattar förtroende inom nät-
verket, presenteras resultatet i Figur 5. 
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     Figur 5. Förtroende i Möbelskaparna 
 
 
Av Figur 5 kan det utläsas att Eta är den part som övriga känner mest förtroende för, där 
Alfa och Zeta kommer tätt därefter. Det är endast Delta som inte uppfattar sig ha fullt 
förtroende för Eta, men uppger ändock att förtroende finns i stor utsträckning. Av de 
respondenter som anser att de helt klart har fullt förtroende för Eta, återfinns Alfa och Zeta. 
Ett skäl till att Alfa, Zeta och Eta i stor utsträckning eller helt klar har förtroende för 
varandra, kan enligt vår mening förklaras med det Brenkert (2000) kallar starkt förtroende. 
Författaren menar att denna grad av förtroende kan likställas med att vi som människa tyr 
oss till redan kända individer. Detta är något som vi här finner blir tydligt eftersom Alfa, 
Zeta och Eta bör känna varandra genom släktskapet. Denna bekantskap anser vi kunna 
reducera det informationsbehov som Tomkins (2001) hävdar finns för att skapa ett 
förtroende. Dessutom bör Alfa, Zeta och Etas kännedom om varandra redan innan 
nätverkets start ha medfört att de utvecklat det förtroende som Parkhe (1998) titulerar 
institutionellt förtroende. De facto att dessa respondenter även verkar på samma ort kan 
enligt Parkhes teori om processbaserat förtroende bero på att det är själva kontakten mellan 
parter som frambringar denna form av förtroende.  
 
Av det förtroende som kan uttydas av Figur 5, menar Alfa, Beta och Eta att det geografiska 
avståndet mycket väl kan påverka graden av förtroende parterna emellan. De menar således 
att om det fysiska avståndet är litet faller det sig naturligt att det finns större möjlighet att 
utveckla den personliga kontakten och därigenom skapa ett starkt förtroende. Alfa och Etas 
ställningstagande, om att det geografiska läget för hur de uppfattar förtroende mellan 
varandra har betydelse, stärks av de svar som lämnats i enkätundersökningen. Däremot 
motsäger sig Beta då denne tillsammans med Gamma och Epsilon, i enkäten, hävdar att 
geografiskt läge inte alls har någon betydelse. Utifrån denna kontext anser vi att Beta, 
Gamma och Epsilons ståndpunkt är intressant, då vi finner att en geografisk närhet bör leda 
till att parter oftare kan integrera med varandra. Denna integration kan förväntas leda till ett 
större informationsutbyte, vilket ökar parternas kunskap om varandra och därigenom 
förtroendet. I detta resonemang kan likheter med Fisman och Khanna (1999) ses, då förfat-
tarna menar att en ökad kunskap om motparten stärker förtroendet.  
 
Alfa, Delta, Epsilon och Eta menar att de i stor utsträckning eller helt klart har förtroende 
för Beta och Gamma (se Figur 5). Alfa, Delta och Eta anger att tiden som nätverksmedlem 
och den personliga relationen med Beta och Gamma, är en av de främsta anledningarna till 
att de känner förtroende för dessa. Att lära känna motparten på ett personligt plan är något 
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som alla respondenter lägger fram som ett starkt skäl för att kunna skapa ett förtroende. Det 
geografiska läget uppger alla respondenter som en inte lika viktig påverkansfaktor till 
upplevt förtroende. Epsilon är dock av den åsikt att dennes relation, samt det geografiska 
läget till Beta och Gamma, inte alls har någon betydelse vad gäller förtroendet. Att Beta 
och Gamma har ett sådant starkt förtroende från Alfa, Delta, Epsilon och Eta, kan bero på 
att dessa är stora legoproducenter inom Möbelskaparna. Denna position har enligt vår 
uppfattning möjliggjort att Beta och Gamma haft upprepade utbyten med övriga företag. 
Att på detta sätt ha upprepade affärsutbyten med varandra förklarar Parkhe (1998) bygger 
ett processbaserat förtroende. Upprepade utväxlingar parter emellan menar Thomas (1998) 
även kan skapa ett karaktäristiskt förtroende. Dessa utbyten finner vi även kan ha medfört 
att förtroende uppstått genom gemensamma värderingar, vilket i sin tur har resulterat i 
gemensam kompetens.  
 
Den som dock utmärker sig i förtroendefrågan gällande Beta och Gamma är Zeta, som 
anser att denne enbart har förtroende i viss utsträckning för dessa parter. Argument som 
Zeta framhåller gällande detta är: Beta och Gammas tid som medlemmar, den personliga 
relationen och det geografiska avståndet. En orsak till att Zeta inte uppfattar sig ha lika 
starkt förtroende för Beta och Gamma som de övriga respondenterna, kan enligt vår 
uppfattning komma an på att denne möjligen inte har lika stort affärsutbyte med dessa 
parter. Zeta har således inte haft möjlighet att bygga det processbaserade förtroende som 
Parkhe (1998) påtalar. Om detta är fallet har Zeta inte haft samma möjlighet att utbyta 
information, vilket Das och Teng (1998) förespråkar som oerhört viktigt för att bygga 
förtroende.  
 
Alla respondenter betonar att det tar tid att skapa förtroende, vilket enligt Beta och Delta får 
till följd att de är mer på sin vakt mot parter som ännu inte riktigt är kända. I detta samman-
hang berättar Delta att dennes företag kom in i Möbelskaparna under sommaren 2002 och 
är därmed den som senast anslutit sig till nätverket. Delta är även den part som i vår 
undersökning totalt sett har lägst förtroende hos övriga respondenter. Poängterbart är att 
Gamma anser sig ha fullt förtroende för denne, vilket enligt Gamma inte alls påverkas av 
Deltas korta tid i nätverket. Det intressanta i denna kontext är att Delta i stor utsträckning 
känner förtroende för samtliga motparter. Att inte Alfa, Beta, Zeta och Eta uppfattar sig ha 
ett starkare förtroende för Delta än vad de uppger, tror vi kan bero på att dennes korta tid i 
Möbelskaparna. Denna slutsats stärks av Alfa, Beta, Zeta och Etas svar angående tids-
aspektens betydelse för förtroende. Slutsatsen styrks dessutom av Sonnenberg (1994) och 
Taylor (1990), då dessa klargör att förtroende är en dynamisk och fortgående faktor som 
parter oupphörligt måste underhålla för att det ska existera. Även Tomkins (2001) menar att 
det tar tid att skapa ett förtroende. Alfa, Beta, Delta och Zeta belyser i detta sammanhang 
vikten av att använda tiden till att arrangera personliga möten, så att parterna lär känna 
varandra och på så sätt skapa ett förtroende. Vi anser här att respondenternas tanke om 
personliga möten kan jämställa med de interaktioner som Parkhe (1998) menar utgör 
grunden för ett processbaserat förtroende.  
 
 
5.1.3 Information och kunskap 

Nätverkets samtliga medlemmar framför att Möbelskaparna har formella sammankomster 
minst fyra gånger per år på initiativ av dess ordförande. Det är sålunda vid dessa tillfällen 
som nätverksdeltagarna menar att de får möjlighet att träffas och utbyta information med 
varandra. Vår slutsats av detta är att nätverkets formella möten ger möjlighet till utbyte av 
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information och därigenom stärka förtroendet, något som förespråkas av Thomas och 
Klebe-Trevino (1993). Tomkins (2001) åsyftar emellertid att för att klara detta är det vitalt 
att integrera all information, inte enbart använda den för att kontrollera motparterna. I Figur 
6 återfinns resultatet av den utförda sociala nätverksanalys som gjorts beträffande respon-
denternas uppfattning om utbytet av ekonomisk samt privat information.  
 
 
 

Släkt 
Legoproducent 
Ny medlem 
 
Någon gång/år 
 

Månatligen 
 

Varje vecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 6. Utbyte av ekonomisk information (v) samt utbyte av privat information (h) 
 
 
Det förtroende som gemensamma värderingar innebär och som tycks förekomma i Möbel-
skaparna (se gjorda slutsatser i avsnitt 5.1.1), tror vi kan ha uppkommit genom upprepande 
utbyten av privat och ekonomisk information. Samtliga respondenter framhåller dock vid 
intervjuerna att de inte förmedlar någon information av privat karaktär. Som kan utläsas av 
Figur 6 är det emellertid endast Alfa, Delta och Epsilon som står fast vid denna ståndpunkt 
i enkätundersökningen. En möjlig faktor som vi ser kan ha föranlett att denna motsägelse 
uppstått, är att innebörden av begreppet utbyte varierar hos respondenterna. Trots att 
information utbyts så medför denna olika värden för parterna, vilket gör att det en part ser 
som utbyte där värdefull information tillvaratas kan för en annan part uppfattas precis 
tvärtom. Vid intervjutillfället menar Alfa att det trots detta är en stor mängd information 
som delges inom nätverket, men uppger sig ändå inte utbyta någon privat information med 
Zeta och Eta trots att de är släkt. Att Delta inte utväxlar någon information av privat slag 
med övriga medlemmar är något som vi i sig inte finner speciellt besynnerligt, med tanke 
på dennes korta tid i nätverket. Detta kan ha medfört att Delta inte hunnit börja utbyta 
information i någon större utsträckning. Tomkins (2001) menar att en parts informations-
behov ökar tills en viss nivå av förtroende uppnåtts. Att information således är mycket 
viktigt för att bygga förtroende framhävs av Das och Teng (1998) samt Thomas och Klebe-
Trevino (1993). Dessa teorier leder till att Deltas agerande, enligt vår åsikt, kan uppfattas 
en aning förbryllande eftersom om denne inte utbyter information med övriga kan således 
inget förtroende skapas. Som framgick av avsnitt 5.1.2 känner emellertid Delta förtroende i 
stor utsträckning för samtliga motparter inom nätverket. När det gäller de stora lego-
producenterna Beta eller Gamma, är det ingen av dessa som delar eller erhåller någon 
privat information med Alfa. Detta finner vi kan bero på att Alfa har få affärsutbyten med 
dessa parter. Utifrån detta drar vi slutsatsen att endast ett svagt processbaserat förtroende 
kan finnas från Beta och Gammas sida till Alfa och vice versa. Detta grundar vi på Parkhes 
(1998) argumentation om att denna form av förtroende kräver historiska och framtida 
interaktioner.  
 
Att en viss ekonomisk information utbyts såsom omsättning, resultat och orderingång är 
något som påtalas av Beta, Gamma, Epsilon, Zeta och Eta. Av Figur 6 framkommer 
emellertid att endast Gamma och Eta uppger sig delge ekonomisk information med 
samtliga. I viss mån stämmer detta även in på Epsilon som endast utesluter Delta i sitt 
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informationsutbyte. Att flertalet parter väljer bort Delta när det gäller växling av ekonomisk 
information anser vi vara en följd av dennes korta tid som medlem. Denna korta 
medlemstid har medfört att Delta inte haft möjlighet att delta i de formella årsmöten, där 
ekonomisk information parterna emellan kan utbytas. Alfa menar däremot att ekonomisk 
information är något som hålls inom respektive företag och därför inte delges andra. 
Däremot kan det från Figur 6 urskiljas att Alfa någon gång per år delger och tar emot 
ekonomisk information av Zeta och Eta, vilket är något som sker ömsesidigt. Den slutsats 
vi drar av Alfas handlande, att denne väljer att delge Zeta och Eta men inte övriga företags-
ledare, är att det institutionella förtroendet (se slutsats i avsnitt 5.1.2) ligger till grund för 
detta.   
 
Förutom information, kan kunskap ha bidragit till det förtroende som gemensamma 
värderingar innebär och som tycks förekomma i Möbelskaparna (se gjorda slutsatser i 
avsnitt 5.1.1). Flertalet av respondenterna framhåller att de vid problem vänder sig till den 
part som de tror besitter bäst kunskap för det problem som uppdagats. Samtliga företags-
ledare framhåller här att vem som tillfrågas inte har något att göra med personen i sig, utan 
det som avgör är vem som besitter den bästa kunskapen. Samtidigt menar Delta att det 
faller sig naturligt att först tänka på den person denne känner bäst och därefter på den som 
besitter de bästa kunskaperna inom området. När det gäller kunskap och erfarenhet är det, 
enligt Gamma och Epsilon, något som delges alla inom nätverket. Sålunda är kunskap inget 
som parterna håller inne med för egen vinnings skull. Den sociala nätverksanalys som 
genomförts över kunskapsutbytet inom Möbelskaparna redovisas i Figur 7.  
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          Figur 7. Kunskapsutbyte i nätverket 
 

 
Det framkommer av Figur 7 att Gamma och Epsilon överlag utbyter kunskap månatligen 
med motparterna, vilket ser likvärdigt ut för resterande respondenter. Den som dock 
avviker från detta är Alfa, som uppger att denne endast någon gång per år utbyter kunskap 
med övriga parter. Samtliga respondenter anger att Delta är den part som de aldrig/sällan 
utbyter kunskap med. Vi finner här att det finns ett kunskapsutbyte inom nätverket, vilket 
vi delvis tror ligger till grund till det förtroende som parterna skapat mellan varandra under 
årens lopp. Anledningen till att merparten av nätverkets medlemmar inte utbyter kunskap 
med Delta, kan enligt oss bero på de facto att denne inte verkat så länge inom nätverket. 
Detta kan eventuellt föranledas av att Delta befinner sig i det förtroendestadium där övriga 
medlemmarna tidigare befann sig, det vill säga de har ett svagt förtroende för Delta. Ett 
svagt förtroende kan enligt Barney och Hansen (1994) bero på att parten inte har någon 
kunskap om motparten, utan enbart förväntningar om dennes agerande. Författarnas stånd-
punkt finner vi således kan vara fallet med företagsledarnas förtroende för Delta. 
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5.1.4 Samarbetsproblem 

Trots att respondenterna uppger att de har ett visst kunskapsutbyte med varandra, anger 
samtliga företagsledare att ett stort dilemma i nätverket är samordningen av leveranser.  
Respondenterna menar att de enda hjälpmedel som finns att tillgå vid leveranssam-
ordningen är telefon och fax, vilket gör proceduren mycket tidskrävande. Detta problem 
finner vi kan skapa oroligheter och vaksamhet i nätverket, då ingen kan känna sig riktigt 
trygg med motparternas framtida agerande. Att oro och vaksamhet upplevs i ett samarbete 
menar Lewicki et al (1998) ger uttryck i att ett misstroende finns i nätverket. Den slutsats vi 
kommer fram till är att de oroligheter som samordningsproblemet medför, kan orsaka att ett 
misstroende inom Möbelskaparna uppstår om inte problemet kan lösas inom en snar 
framtid. Ett tecken som vi finner kan tyda på att ett visst misstroende redan existerar bland 
medlemmarna, är Zetas uttalande om att det finns brister rörande leveranssäkerheten hos en 
motpart. Denne poängterar dock att bristerna uppvägs av att parten är en duktig producent. 
Zeta påpekar emellertid att detta problem är något som även andra företagsledare har 
uppmärksammat och bland annat tagit upp till diskussion på de årliga möten som nätverket 
har. Även andra respondenter omtalar att de uppfattar vissa samarbetsproblem inom 
nätverket, men går inte in i detalj på vad detta är samtidigt som de poängterar att det inte 
råder någon missämja parterna emellan. Beta gör gällande att problemen grundar sig på att 
en motpart sätter sig själv i första rum och inte ser till nätverkets bästa.  
 
Har samarbetsparterna ett ömsesidigt beroende av varandra där parterna är säkra på att alla 
kommer att genomföra projekten, klargör Lewicki et al (1998) att förhållandet präglas av 
högt förtroende och ett lågt misstroende. Alfa och Beta är dock av den åsikt att det inte går 
att ha förtroende och misstroende för en och samma part. Delta och Zeta menar emellertid 
att detta är något som är möjligt, vilket den sistnämnde förklarar med att förtroende kan 
råda inom ett visst område medan misstroende kan riktas mot ett annat. De facto att 
företagsledarna tagit upp existerande samarbetsproblem på de möten som årligen 
förekommer, visar att de försökt stärka samarbetet genom att reda ut problemen. Detta 
agerande tyder, enligt Lewicki et al, på att parterna söker vägar för att kontinuerligt 
utveckla och berika relationen för att öka förtroendet och reducera misstroendet. I Figur 8 
visas resultatet över den sociala nätverksanalys som gjorts över respondenternas upp-
fattning huruvida det finns samarbetsproblem i nätverket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Figur 8. Samarbetsproblem i Möbelskaparna 
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Av Figur 8 kan tydas att Beta, Gamma och Epsilon inte uppfattar sig ha några samarbets-
problem, vare sig med varandra eller med övriga medlemmar. Av de företagsledare som 
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uppger att det förekommer problem med samarbetet, finner vi att Delta är den som dessa 
medlemmar uppfattar sig ha störst samarbetsproblem med. Problemen är enligt dessa 
respondenter dock av ringa art, vilket gör att de endast uppenbarar sig i viss utsträckning. 
Fisman och Khanna (1999) hävdar att det är svårt att upprätthålla ett samarbete om det 
föreligger ett svagt förtroende mellan parterna. Enligt Barney och Hansen (1994) tyder ett 
svagt förtroende på att parterna inte har tillräckligt med kunskap om varandra utan endast 
förväntningar om dennes agerande. Orsaken till att övriga respondenter uppfattar sig 
framförallt ha samarbetsproblem med Delta, härleder vi till att denne har kortast tid i 
nätverket. Slutsatsen av detta är att övriga företagsledare inte hunnit skaffa sig tillräckligt 
med information och kunskap om Delta, vilket har medfört att de känner ett svagare 
förtroende för denne. Att tiden är något som helt klart påverkar uppfattningen av samarbets-
problem får stöd av Alfa, Beta och Zeta. Delta uppger å sin sida att denne har samarbets-
problem i viss utsträckning med samtliga företag i nätverket, men att detta inte beror på 
tiden som medlem i nätverket.  
 
Att tidsperspektivet inte påverkar Deltas uppfattning av rådande samarbetsproblem anser vi 
egendomligt. Denna ståndpunkt grundas på att som ny part i ett nätverk har man oftast inte 
tillräcklig information om övriga medlemmar. Creed och Miles (1996) menar att parter 
kontinuerligt uppdaterar sin information, vilket gör att informationsinsamlandet är en 
process som tar tid. Detta kan knytas an till Das och Teng (1998) samt Thomas och Klebe-
Trevino (1993), då de anser att information är en viktig faktor för att ett samarbete inte ska 
spricka. Eftersom Delta inte har något utbyte av privat och ekonomisk information med 
övriga parter (se Figur 6), och ovanstående teoretiker hävdar att det tar tid att upprätta ett 
positivt samarbete, blir vår slutsats att det inte är konstigt att Delta uppfattar att det finns 
samarbetsproblem. Kontentan blir att tiden har en stor betydelse för att kunna upprätthålla 
ett problemfritt samarbete. I detta sammanhang är det även intressant att lyfta fram att 
respondenterna Alfa, Zeta och Eta inte har några samarbetsproblem med varandra. Detta 
tror vi kan bero på att det utvecklats den form av förtroende som Thomas (1998) benämner 
karaktäristiskt förtroende, då dessa parter är släkt. Även det Parkhe (1998) tar upp som 
processbaserat förtroende anser vi kan föreligga då parterna verkar på samma ort, vilket 
underlättar olika sorters utbyten. Det faktum att Alfa, Zeta och Eta är släkt och befinner sig 
på samma ort kan enligt vår åsikt leda till att de har lättare att underhålla den personliga 
relationen, vilket bör reducera samarbetsproblemen. Denna konklusion stärks av dessa tre 
respondenters åsikter då de klargör att geografiskt läge och personlig relation har betydelse 
för eventuella samarbetsproblem. Det som också kan noteras är att det i liten/viss 
utsträckning finns samarbetsproblem med Beta och Gamma, vilka fungerar som nätverkets 
största legoproducenter. Detta finner vi en aning besynnerligt då Beta och Gamma genom 
sin position borde ha haft ett flertal affärsutbyten med övriga parter. Dessa utbyten bör ha 
utvecklat det som Parkhe (1998) kallar processbaserat förtroende, vilket vi anser bör ha 
underlättat samarbetet och därmed bidragit till att stärka förtroendet som helhet. 
 
 
5.2 Sammanfattande slutsatser 

Vi har i vår undersökning funnit att samtliga företagsledare inom Möbelskaparna anser att 
förtroende är grunden för att överhuvudtaget kunna samarbeta med andra. Respondenternas 
uppfattning av innebörden av begreppet förtroende tycks därmed sammanfalla med vad 
forskare förespråkar, med andra ord menar samtliga att det inte behövs särskilt mycket 
information om en part om det i stället finns förtroende för denne. Samarbetet i Möbel-
skaparna upplevs i dag fungera på ett bra och tillfredsställande sätt, vilket tyder på att ett 
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starkare förtroende utvecklats under nätverket livstid. Det mesta talar för att karaktäristiskt 
förtroende, processbaserat förtroende, gemensamma värderingar och gemensam kompetens 
finns mellan samtliga medlemmar i Möbelskaparna. Denna slutsats grundar sig bland annat 
på företagens gemensamma uppfattning vad gäller tillverkning av gediget hantverk med 
hög kvalitet och leveranssäkerhet. Även de facto att samtliga företagsledare är norr-
bottningar, och därmed tycks ha kulturella likheter, är en bidragande orsak till att dessa 
former av förtroende utvecklats. Vi har dessutom funnit att samtliga respondenter regel-
bundet har någon form av affärsutbyten med varandra, vilket gjort det möjligt att bygga upp 
den personliga kontakten och därmed förtroendet. Då det institutionella förtroendet endast 
kan finnas under förutsättning att förtroendet existerat sedan flera generationer tillbaka, har 
vi funnit att detta endast förekommer mellan de parter som är släkt. Vi har oaktat 
förtroendet även påträffat att det uppfattas existera en del samordningsproblem inom 
nätverket, vilket kan vara ett tecken på att det förekommer viss misstro mellan parterna. 
Trots denna slutsats tyder mycket på att misstroendet är så pass svagt att förtroendet klart 
överväger. En sammanställning av hur företagsledarna i nätverket uppfattar förtroendet för 
varandra redovisas i Figur 9. 

 

 
                          Figur 9.  Sammanställning av hur företagsledarna i Möbelskaparna  
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Gällande tidens betydelse för förtroendet råder skilda meningar, det mesta tyder dock på att 
tiden som medlem i Möbelskaparna är en betydande påverkansfaktor för upplevt förtro-
ende. Denna kontext kan förklara det faktum att Delta är den part som övriga respondenter 
har ett svagare förtroende för, trots att denne har interaktioner med övriga parter i nätverket. 
Att förtroendet mellan Alfa, Zeta och Eta uppfattas så starkt finner vi beror på deras 
släktskap och den geografiska närheten till varandra. Dessutom har de verkat i nätverket 
under hela dess livstid, vilket har gjort att de haft möjlighet till nära interaktioner. Att 
övriga parters sammantagna förtroende för Beta, Gamma och Epsilon inte uppfattas lika 
starkt som för Alfa, Zeta och Eta, finner vi bero på att de saknar faktorer såsom släktskap 
och geografisk närhet till övriga medlemmar. Det som dock gör att övriga parter uppfattar 
starkare förtroende för Beta, Gamma och Epsilon än för Delta, är att dessa har tidsaspekten 
att luta sig emot. Den slutsats vi gör är att företagsledarnas sammanfattande uppfattning av 
förtroendet i Möbelskaparna kan anses vara relativt stark. 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Att ha förtroende för någon annan är ett grundläggande krav för att det sociala livet ska 
fungera. Som människa måste därför ett förtroende finnas för att saker och ting förhåller sig 
på ett visst sätt. Om inte detta förtroende fanns skulle mycket tid och resurser läggas ned på 
att kontrollera att andra parter efterlever gjorda överenskommelser. Att förtroende därför 
fått en sådan betydande roll, när det gäller samverkande parter i näringslivet, är därför inte 
särskilt förbryllande.  
 
Vår undersökning visar på att företagsledarna i Möbelskaparna anser att förtroende utgör 
grunden för att de överhuvudtaget ska kunna samarbeta med andra. Samtliga medlemmar 
framhåller dessutom att det finns ett förtroende för varandra, vilket vi anser till stor del bero 
på de facto att samarbetet varat under en längre tid. Att ett förtroende således kunnat skapas 
inom nätverket, menar vi baseras på att samarbetet möjliggjort informationsutbyte mellan 
medlemmarna och på så sätt har kunskap utvecklats. Dock har vi påträffat indikationer som 
tyder på att det i dag förekommer ett lågt informationsutbyte i nätverket. Detta kan tyda på 
att parterna uppfattar sig besitta ett så pass starkt förtroende för varandra att ingen 
information anses nödvändig. Kan egentligen parter avgöra att ett tillräckligt förtroende 
uppnåtts, med tanke på att detta anses vara en ständigt pågående process? Ett annat scenario 
till det låga informationsutbytet i Möbelskaparna kan vara att parterna inte uppfattar sig ha 
tillräckligt förtroende för att vilja delge information till övriga. Utfallet av detta skulle 
kunna bli att misstroende sprider sig inom nätverket, eftersom ingen kunskap kan byggas 
då endast lite information delges och således kan inget förtroende skapas. Detta kan i sin tur 
medföra att samarbetet skadas och att nätverket på lång sikt riskerar att upphöra. Vi finner 
det emellertid osannolikt att Möbelskaparnas medlemmar uppfattar ett så lågt förtroende 
mellan varandra, att de inte dristar sig till att utbyta information med varandra. Detta 
resonemang grundar vi på att nätverket under de senaste åren haft stora framgångar, vilket 
kan ses som ett resultat av att förtroende råder mellan parterna. Frågeställningen som upp-
kommer är om det verkligen är förtroendet i ett nätverk som leder till dess framgång, eller 
om det finns andra faktorer som i större grad påverkar detta? 
 
Samverkande parter i ett nätverk som rönt stora framgångar, finner vi kan komma 
uppmärksamma problem om denna framgång sviker. Med detta menar vi att parterna skapat 
ett förtroende mellan varandra som egentligen bygger på framgången i sig och inte på 
parternas egenskaper. Om detta är fallet, vad händer då när nätverkets framgång börjar 
svikta? Kan det vara så att det upplevda förtroendet tenderar att sjunka och att en viss 
misstro inträder? Börjar misstroendet prägla ett samarbete kan det vara svårt att bibehålla 
ett förtroende och därigenom upprätthålla ett samarbete. Kan en part både utveckla ett 
förtroende och ett misstroende för en och samma motpart, samtidigt som samarbetet 
bibehålls? 
 
En första anblick av begreppet förtroende ger oftast betraktaren en positiv bild. Vid 
närmare betraktelse kan dock förtroende få en annan betydelse, vilket vi finner utgör en risk 
då en part kan utveckla ett förtroende för förtroendet. Om denna part har deltagit i ett 
samarbete under en längre tid och därigenom utvecklat ett förtroende, kan detta medföra att 
denne litar på motparten av gammal vana. Utfallet kan bli att denne agerar naivt och blåögt 
eftersom förtroendet gör att denne till fullo litar på den andre. Förtroende mellan parter kan 
således få till följd att en part i så hög grad litar på den andre att inget ifrågasättande görs. 
Med andra ord kan förtroende många gånger tas för givet tills motsatsen är bevisad. Att i 
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detta sammanhang tänka på att förtroende är ett fenomen som ständigt måste utvecklas och 
bearbetas för att existera är kanske inget som det direkt reflekteras över. Insikten av att 
skapandet av förtroende är en ständigt pågående process, kan dock innebära ett smärtsamt 
uppvaknande för den part som tagit förtroendet för givet. En intressant frågeställning här är: 
har samverkande parter förtroende för förtroendet?      
 
När det gäller förtroende har den part som utger information en stor makt över den 
mottagande parten, då denne kan bestämma vilken bild som ska visas för omvärlden. 
Problemet, som vi ser det, är att det således finns en risk för att ett förtroende manipuleras 
fram. Detta då mottagande part inte har någon möjlighet att kontrollera den information 
som erhålls, utan måste anta att informationen är korrekt. I en integrerad värld där utbyten 
ständigt sker, finns det varken tid eller möjlighet att ständigt kontrollera att saker och ting 
verkligen är som de uppges vara. Hur kan en part då vara säker på att den information som 
erhålls är sanningsenlig och följaktligen inte manipulerad? Den part som manipulerar fram 
ett förtroende kan dra stora fördelar för egen vinnings skull. Detta agerande innebär att en 
part skapat ett förtroende på falska grunder, ett förtroende som ej skulle ha funnits om 
sanningen kom fram.  
 
Att företag går samman i olika samarbetsformer har blivit 2000-talets stora modefluga, då 
samarbete anses medföra konkurrensfördelar och på så sätt leda till framgång. Om nu alla 
företag ska samarbeta för att uppnå dessa konkurrensfördelar, bör detta leda till att inom en 
snar framtid samverkar de flesta företag i olika nätverkssammanslutningar. Detta agerande 
kan innebära att alla företag hamnar på status quo. Företagen kan således inte erhålla några 
konkurrensfördelar längre, utan måste om möjligt utöka sitt nätverk av samarbetspartners. 
Om nu alla företag följer detta blir följden, enligt vår uppfattning, ett scenario där i princip 
alla företag i slutändan samverkar med varandra. Att nätverka har som framkommit blivit 
en stor fluga, vilket gör att många vill haka på denna trend. Företag kan således känna sig 
tvingade att börja samarbeta för att inte bli utkonkurrerad från marknaden. Att delta i ett 
nätverk kan i sig innebära att den framgång som erhålls hänförs till nätverket. I själva 
verket kanske det inte alls har med nätverket att göra, utan kanske hade det gått lika bra 
eller till och med bättre om man valt att stå utanför nätverket. Är det så att alla samarbeten 
mellan företag föder framgång?  
 
Detta arbete kan ses som en första inblick i det omfattande område som förtroende i nätverk 
utgör. Vår undersökning har inneburit att endast en liten del av ämnet studerats, då vi 
enbart har berört hur företagsledare i ett nätverk uppfattar förtroendet. Förtroende och 
nätverk som ämnesområde är dock mycket bredare än så, eftersom det finns många sätt och 
synvinklar att lyfta fram ämnet på. Utifrån den diskussion som presenterats i detta kapitel 
finner vi följande frågeställningar intressanta att studera vidare kring: 
  

• Finns det ett samband mellan förtroende och ett nätverks framgång? 
• Kan förtroende och misstroende kombineras men ändå leda till ett  

framgångsrikt nätverk? 
• Förekommer det att samverkande parter har förtroende för förtroendet?  
• Innebär alltid ett förtroende som manipulerats fram något negativt? 
• Vad skiljer ett framgångsrikt nätverk mot ett mindre framgångsrikt? 
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Bilaga A 

INTERVJUGUIDE 
 

 Företagets historia 

- Berätta kortfatta om företagets bakgrund, vem som grundat det och när, hur   
   företaget har utvecklats etcetera.        

 
 Nätverket Möbelskaparna 
- Kan Du beskriva vad det var som gjorde att Du (företaget) gick med i nätverket 
  Möbelskaparna? 
 
- Finns det någon specifik/a person/er som påverkat Möbelskaparna och i så fall   
   hur? 
 
- Hur uppfattar Du nätverket Möbelskaparna? Finns det några skillnader mellan    
  ”nu och då”? 
 
- Hur uppfattar Du din roll i nätverket?  

 
 Samarbetet inom Möbelskaparna  

- Kan Du beskriva hur relationer med övriga företag inom nätverket såg ut innan          
  Möbelskaparna bildades? 
 
- Hur uppfattar Du samarbetet inom Möbelskaparna i dag? Finns det några  
 skillnader från tidigare – i så fall på vilket sätt? 
 
- Kan Du berätta om vad samarbetet inom Möbelskaparna grundar sig på? 
 
- Vilka egenskaper uppfattar Du att en bra samarbetspartner bör besitta? Finns det   
  några speciellt utmärkande? 
 
- Hur får Du reda på vad som händer och sker i nätverket? Beskriv hur detta sker. 
 
- Finns det något som ni absolut inte kan tillåta i det här nätverket – vad    
är ”heligt” inom Möbelskaparna? Vad händer om någon av parterna inom 
nätverket ”bryter” mot detta?     
   

- Kan Du nämna några oskrivna regler för ”seder och bruk” inom Möbelskaparna? 
- Några som börjar på ”Du bör…” 
- Några som börjar på ”Du bör inte…” 
 

- Hur ser Du på begreppet förtroende? Vad innebär det för dig?  
   
- Vad anser Du skapar förtroende?   
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Del 1 

I denna första del vill vi ta reda på hur ofta Du utbyter ekonomisk information, privat 
information och kunskap med övriga medlemmar i Möbelskaparna. 
 
För fråga 1-3 gäller följande svarsalternativ: 

1 = Aldrig 2 = Någon gång per år 3 = Månatligen 4 = Varje vecka  5 = Dagligen 
                   

Aldrig                          Dagligen 

1. Hur ofta utbyter du ekonomisk information   
    (omsättning, resultat, orderingång etc) med…   1     2   3     4     5  

- Br. Lundholm Snickeri HB?.....................................   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?............................... 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?............................ 
- Betulafog AB?.......................................................... 
- Träteamet AB?.......................................................... 
- Svartöstadens Snickeri AB?..................................... 
- MB Snickeri?............................................................ 

 
 
2. Hur ofta utbyter du privat information (personliga 
    problem, fritid etc) med… 

- Br. Lundholm Snickeri HB?.......................................   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?............................... 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?............................ 
- Betulafog AB?.......................................................... 
- Träteamet AB?......................................................... 
- Svartöstadens Snickeri AB?..................................... 
- MB Snickeri?............................................................ 

 

3. Hur ofta utbyter Du kunskap (produktkunskap,  
    erfarenheter, branschkunskap etc) med… 

- Br. Lundholm Snickeri HB?.......................................   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?............................... 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?............................ 
- Betulafog AB?.......................................................... 
- Träteamet AB?......................................................... 
- Svartöstadens Snickeri AB?..................................... 
- MB Snickeri?............................................................ 
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Del 2 

De frågeställningar som hanteras under denna del behandlar begreppet förtroende och hur 
Du uppfattar det inom Möbelskaparna samt tre grunder till detta. Med begreppet förtroende 
avses i detta fall att Du utan minsta tvivel känner att Du kan lita på motparten. 
 

För fråga 4-7 gäller följande svarsalternativ: 

1 = Nej, inte alls   2 = I liten utsträckning  3 = I viss utsträckning 
4 = I stor utsträckning  5 = Ja, helt klart 
 
       Nej, inte alls                    Ja, helt klart 
 
4. Uppfattar du dig ha förtroende för…      1     2      3     4    5 

- Br. Lundholm Snickeri HB?.........................................   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?................................... 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?................................ 
- Betulafog AB?.............................................................. 
- Träteamet AB?.............................................................. 
- Svartöstadens Snickeri AB?.......................................... 
- MB Snickeri?................................................................ 

 
 
5. Beror svaret på fråga 4 på detta företags tid  
    som medlem i Möbelskaparna? 

- Br. Lundholm Snickeri HB?.........................................   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?................................... 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?................................ 
- Betulafog AB?.............................................................. 
- Träteamet AB?.............................................................. 
- Svartöstadens Snickeri AB?.......................................... 
- MB Snickeri?................................................................ 

 
 
6. Beror svaret på fråga 4 på detta företags geografiska 
    läge i förhållandet till ditt eget företag? 

- Br. Lundholm Snickeri HB?.........................................   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?................................... 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?................................ 
- Betulafog AB?.............................................................. 
- Träteamet AB?.............................................................. 
- Svartöstadens Snickeri AB?.......................................... 
- MB Snickeri?................................................................ 
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7. Beror svaret på fråga 4 på din personliga relation  
      till detta företag? 

- Br. Lundholm Snickeri HB? ………………….......   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?................................ 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?............................. 
- Betulafog AB?........................................................... 
- Träteamet AB?.......................................................... 
- Svartöstadens Snickeri AB?...................................... 
- MB Snickeri?............................................................ 

 
 
Del 3 

I denna avslutande del ställs frågor rörande om Du uppfattar att det finns samarbetsproblem 
inom Möbelskaparna samt tre grunder för ett eventuellt samarbetsproblem.  
 
För fråga 8-11 gäller följande svarsalternativ: 

1 = Nej, inte alls   2 = I liten utsträckning  3 = I viss utsträckning 
4 = I stor utsträckning  5 = Ja, helt klart 
 
             Nej, inte alls                 Ja, helt klart 
 
8. Uppfattar du att det finns samarbetsproblem       
    mellan dig och…              1     2      3     4    5 

- Br. Lundholm Snickeri HB? ………………….......   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?................................ 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?............................. 
- Betulafog AB?........................................................... 
- Träteamet AB?.......................................................... 
- Svartöstadens Snickeri AB?...................................... 
- MB Snickeri?............................................................ 
 

9. Beror svaret på fråga 8 på detta företags tid  
    som medlem i Möbelskaparna? 

- Br. Lundholm Snickeri HB? ………………….......   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?................................ 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?............................. 
- Betulafog AB?........................................................... 
- Träteamet AB?.......................................................... 
- Svartöstadens Snickeri AB?...................................... 
- MB Snickeri?............................................................ 
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10. Beror svaret på fråga 8 på detta företags geografiska 
      läge i förhållandet till ditt eget företag? 

- Br. Lundholm Snickeri HB? ………………….......   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?................................ 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?............................. 
- Betulafog AB?........................................................... 
- Träteamet AB?.......................................................... 
- Svartöstadens Snickeri AB?...................................... 
- MB Snickeri?............................................................ 

 
 
11. Beror svaret på fråga 8 på din personliga relation  
      till detta företag? 

- Br. Lundholm Snickeri HB? ………………….......   
- HB Liviöjärvi Gungstolsfabrik?................................ 
- E. Lundholms Furusnickeri Eftr.?............................. 
- Betulafog AB?........................................................... 
- Träteamet AB?.......................................................... 
- Svartöstadens Snickeri AB?...................................... 
- MB Snickeri?............................................................ 

 
 
 
 
Tack för Din medverkan!     
         
   
 
 
 
  


