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SAMMANFATTNING 
 
Denna C-uppsats är skriven vid Avdelningen för Ekonomistyrning, Luleå tekniska 

universitet. Nätverk som fenomen har slagit igenom på olika plan i samhället och en 

specifik typ av nätverk är strategiska multilaterala SME-nätverk. Dessa nätverk består av 

små och medelstora företag som tillsammans försöker nå gemensamma mål för att på så 

sätt öka sin konkurrenskraft. Företagen i nätverken kan ses göra sociala utbyten när de 

går samman för att delge varandra kunskap, resurser och tid. Syftet med denna studie är 

att beskriva hur samverkan kan se ut i strategiska multilaterala SME-nätverk samt utifrån 

utbytesteorin identifiera ett urval av faktorer som kan förklara graden av samverkan och 

en förändrad attityd till samverkan i dessa. Eftersom det är kausala samband mellan 

faktorerna och graden av samverkan som vi ska undersöka är det naturligt att vi väljer ett 

klassiskt analytiskt synsätt. Vi använder oss av kvantitativ metod för att kunna visa hur 

starka samband är och datainsamlingen sker genom telefonenkäter till deltagande företag 

i två SME-nätverk. Huvudsakligt resultat är att det utifrån de två undersökta nätverken 

går att se tendenser på att en grundläggande tillit mellan företag i SME-nätverk och en 

lägre grad av upplevd social makt kan förklara en ökad grad av samverkan. När det gäller 

attitydförändringen indikerar resultaten att företag i strategiska SME-nätverk som 

upplever ett stort relativt beroende gentemot andra företag i nätverket, känner en tillit till 

andra företag i nätverket och upplever sig ha en hög social makt i nätverket blir mer 

positiva till samverkan i detsamma. Dessutom går det att statistiskt säkerställa att företags 

upplevda sociala osäkerhet utanför och inom nätverket kan bidra till en förklaring till 

företags förändrade attityd till samverkan i nätverk. 

 



 

 

ABSTRACT 
 
This C-essay has been carried out at the Department of Management Control, Luleå 

University of Technology. Networks may consist of different kinds of connected groups. 

For example, networks can be connected groups of people, organisations and countries, 

and they can be either formal or informal. One specific type of network is strategic 

multilateral SME networks. This type of network consists of small-and-medium-sized 

enterprises which together try to reach competitive advantages. The cooperation between 

the firms’ could be seen as social exchanges. The aim of this study is to describe how 

cooperation in SME networks can be structured and to identify a number of factors which 

can be used to explain firms’ degree of cooperation and changes of attitudes towards 

cooperation in networks. A classical analytical point of view is natural to choose since we 

are interested in the causal relationships between the factors and the degree of 

cooperation. A quantitative method is applied as a means to examine the strength of the 

relationships and data is collected through telephone questionnaires to all participating 

firms in two SME networks. The main result of the study is that there are indications that 

trust in other firms and a lower degree of perceived social power in SME networks can 

explain an increased degree of cooperation. Regarding the change of attitude towards 

cooperation in networks, the results indicate that firms in strategic SME networks that 

experience a high level of relative dependence, have trust in other firms in the network, 

and estimate their own social power in the network as high, become more positive 

towards cooperation in networks. Furthermore, it is possible to find statistical secure 

results that firms’ perceived social uncertainty outside and within the network can 

contribute to an explanation of firms’ change of attitude towards cooperation in networks.     
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1. PROBLEMDISKUSSION 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av nätverk i allmänhet och fortsätter med en närmare 
beskrivning av strategiska småföretagsnätverk. Därefter följer en framställning av hur dessa 
nätverk kan ses som ett flöde av sociala utbyten. En problematisering kring detta mynnar ut i två 
syften som studien ämnar behandla. Kapitlet avslutas med övergripande metod och struktur. 
 
1.1 Nätverk och sociala utbyten  
 
Enligt klassisk ekonomisk teori är företag konkurrenter som agerar på en marknad 
(Edling, 2002). Svenskt Näringsliv (sep. 2001) påpekar att konkurrensen på denna 
marknad har hårdnat till följd av bland annat informationsteknologi, avregleringar, ny 
ekonomisk politik samt attityder och värderingar. Bullinger, Auernhammer och 
Gomeringer (2004) menar att i det nya kunskapssamhället har såväl teknologi som 
innovationer blivit allt mer komplexa i takt med att kunskapen har ökat. Då det finns 
många olika kunskapsområden, klarar inte längre enskilda aktörer av att utveckla alla 
nödvändiga kompetenser (ibid). Då Eriksson (2002) framhåller att den ökade kunskapen 
även ökar kundernas krav, är detta alltså ett problem för företagen. Relationer mellan 
företag får en allt mer betydande roll eftersom företagen måste blanda kompetenser och 
söka samarbetspartners med vilka de kan kommunicera för att klara av dessa nya krav 
(ibid). Edling (2002) ser nätverk som ett sätt att utveckla relationer som länkar samman 
företag. Nätverk som fenomen har slagit igenom och Svenskt Näringsliv (”Nätverk 
eller,” i.d.) menar att det främst beror just på den ökade utbildningsnivån och den 
självständighet som detta bidragit till. Människor vill inte lyda chefer okritiskt vilket gör 
att hierarkier har tappat i kraft och att istället för att det finns ett fåtal hierarkiska 
storföretag uppstår nätverk mellan företag. Två andra faktorer är att företag inte längre 
kan förutsäga marknadens beteende och behov som tidigare, mycket till följd av den 
förbättrade informationsteknologin (ibid). Den hårdnade konkurrensen har alltså lett till 
att nätverksbyggande har stimulerats. 
 
Nätverk mellan företag kan vara antingen informella eller formella. Enligt Edling (2002) 
bedrivs forskning huvudsakligen kring formella nätverk eftersom de lättare låter sig 
studeras. Eriksson (2002) menar att syftet med nätverk är att skapa konkurrenskraft 
genom att koordinera agerandet i dessa. Den bidragande faktorn till ökad konkurrenskraft 
genom nätverk ser Bullinger et al (2004) som att företagen får möjlighet att dela 
infrastruktur, risker och resurser i viss utsträckning. Genom att gå samman kan företag 
ägna sig åt det som de är bäst på och samtidigt dela kunskap och vinst från 
kompletterande kompetenser (op cit). I en magisteruppsats avslutad i januari 2005, fann 
Olsson och Schön Månsson (2005) att det enbart i Sverige fanns minst 52 organiserade 
samverkansnätverk vid tidpunkten för undersökningen.  
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En distinkt typ av organiserade samverkansnätverk är strategiska småföretagsnätverk, så 
kallade SME-nätverk. Human och Provan (1997: 372) definierar dessa som: 
 

”…intentionally formed groups of small- and medium-sized profit-oriented 
companies in which the firms (1) are geographically proximate, (2) operate 
within the same industry, potentially sharing inputs and outputs, and (3) 
undertake direct interactions with each other for specific business 
outcomes”.  

 

Human och Provan (1997) ser det främsta syftet i SME-nätverk som ett forum för direkta 
affärsaktiviteter. Företagen fortsätter att vara självständiga även om de arbetar 
tillsammans för gemensamma mål. Samverkan i nätverket sker tillsammans med minst ett 
annat företag och är med andra ord multilateralt.  
 
Enligt Eriksson (2002) blir de viktiga nyckelorden för framgångsrika nätverk närhet, 
täthet och koordinering. Nätverk kan skilja sig åt i just dessa begrepp. Kontakterna kan 
koordineras på olika sätt och kring olika typer av projekt med olika grad av intensitet. 
Alla i ett nätverk har möjligtvis inte heller samma typ av access till andra företag i 
nätverket. Vi anser det därför vara av intresse att se hur företag kan samverka i ett SME-
nätverk. 
 
Edling (2002) beskriver hur forskningen kring nätverk tog fart under 1960-talet och 
företag sågs inte längre som separata företeelser utan dess omgivning började även 
studeras. Med detta nya synsätt kunde företag ses med andra perspektiv. Ett sådant 
perspektiv är det sociologiska, vilket kan användas till att förklara företagets utseende 
och beteende inom och mellan företag. (ibid) 
  
En sociologisk teori som kan användas till att förklara uppkomsten av sociala normer är 
Social Exchange Theory (utbytesteorin). Homans lade grunden för denna teori i mitten av 
1900-talet. År 1961 uttryckte Homans att allt socialt beteende består av ett utbyte av 
saker, materiella och icke-materiella, så som symboler på uppskattning eller prestige och 
att utbytet kan vara mer eller mindre kostsamt samt vara mellan fler än två personer. 
Enligt Emerson (1976) kan individer och grupper i stort sett ses som aktörer i ett 
multilateralt nätverk av sociala utbyten. Utifrån detta finner vi det intressant att se 
strategiska multilaterala SME-nätverk ur ett utbytesteoretiskt perspektiv. 
 
Human och Provan (1997) menar att det inom SME-nätverk finns ett komplext och 
ömsesidigt beroende mellan medlemmarna och att företag förser andra med input och 
erhåller output från andra. Nyttan, vilket kan ses som belöningen i utbytet, är i SME-
nätverk att företag får tillgång till resurser för att bättre kunna hantera ökade krav i 
dagens samhälle. På så sätt kan de öka sina konkurrensfördelar, vilket är avgörande för 
företagens framtid. Kostnaden, vilket är utbytet för nyttan, är för företag i nätverk bland 
annat den tid och pengar som måste investeras i nätverket. Dessutom kan konkurrerande 
företag i nätverket anses få ta del av för mycket av andras information och det finns än så 
länge inga lagar som reglerar nätverk specifikt. Ytterligare en kostnad är att företag i 
nätverk kan bli låsta i nätverkets tankebanor och på så sätt inte utvecklas i den mån det 
annars hade kunnat göra. I och med att nätverken både ger möjligheter och ställer upp 
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hinder, skulle faktorer som exempelvis tillit och social makt i nätverket kunna påverka 
huruvida en part vill träda in i det eller inte. 
 
Utifrån ovanstående resonemang betraktar vi det således intressant att studera hur 
företagen kan samverka i ett SME-nätverk samt några faktorer som skulle kunna förklara 
dels varför ett företag väljer att samverka eller inte och dels en förändrad attityd till 
samverkan i nätverk.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att: 

o Beskriva hur samverkan kan se ut i strategiska multilaterala SME-nätverk 
o Utifrån Social Exchange Theory (utbytesteorin) identifiera ett urval av faktorer 

som kan förklara graden av samverkan i strategiska multilaterala SME-nätverk, 
samt förändrad attityd till samverkan i dessa 

 
1.3 Definitioner 
 
SME: Enligt EU-kommissionens definition utgörs kategorin SME-företag av företag som 
har mindre än 250 anställda och en årsomsättning understigande 50 miljoner euro, 
och/eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro (”SME definition,” 
2005). 
 
1.4 Övergripande metod och struktur 
 
Då det är kausala samband mellan faktorerna och graden av samverkan som vi ska 
undersöka är det naturligt att vi väljer ett klassiskt analytiskt synsätt. Verkligheten i 
nätverket antas alltså därmed i denna studie kunna beskrivas och förklaras på ett objektivt 
sätt.  
 
För att kunna dra slutsatser om verkligheten väljer vi att omvandla den insamlade 
informationen till siffror och mängder och analysera dessa statistiskt. Detta metodsystem 
benämns kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1991). Den kvantitativa metoden används 
eftersom vi vill visa graden av nätverkssamverkan och hur starka vissa samband är. 
Metoden utmärker sig enligt Holme och Solvang (1991) genom att den är strukturerad 
och uppläggningen är standardiserad. När den kvantitativa metoden används innebär det 
att vi separerar problemformulering och teorier kring problemet från den konkreta 
informationsinsamlingen. Eventuell ny kunskap som vi kommer fram till under 
insamlingens gång påverkar inte datainsamlingen. Standardiseringen gör det möjligt att 
göra generaliseringar.  
 
Eftersom det finns sociala nätverksteorier och teorier kring sociala utbyten, väljer vi att 
göra en deduktiv studie. I deduktiva studier dras slutsatser från allmänna principer om 
enskilda företeelser (Olsson & Sörensen, 2001).  
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Vår insamling av teori gjordes genom att göra en litteratursökning inom utbytesteori och 
social nätverksteori. Vi sökte vetenskapliga artiklar genom databaserna EBSCO och 
JSTOR med sökord som ’social exchange theory’, ’strategic SME-networks’ och ’social 
networks’. Utifrån de träffar vi fick kunde vi se vilka referenser som verkade förekomma 
i många artiklar och letade därför upp dessa. Vårt nystande ledde oss till att söka artiklar 
bland annat skrivna av Homans, Blau, Emerson, Human och Provan samt Granovetter. 
Referenslistor från dessa möjliggjorde att vi kunde söka efter erkända böcker och artiklar 
av nämnda författare. Böcker lånade vi genom Luleå Universitetsbibliotek och genom 
fjärrlån från andra bibliotek anslutna till nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. I de 
fall där vi utifrån rådande förutsättningar gjort allt i vår makt för att hitta originalkällan 
men utan resultat, använde vi oss av sekundärkällor.  
 
Strategiska SME-nätverk är relativt outforskade och det finns därmed inte mycket teori 
om just sådana nätverk. I denna uppsats valde vi att använda den till dags dato mest 
erkända artikeln om strategiska SME-nätverk, An Emergent Theory of Structure and 
Outcomes in Small-Firm Strategic Manufacturing Networks (Human & Provan, 1997). 
Tidigare forskning om andra typer av nätverk har vi valt att inte beakta i vår referensram 
eftersom vi i denna studie är specifikt intresserade av att studera strategiska SME-
nätverk.   
 
Härnäst kommer vi att beskriva de teoretiska huvuddragen som behandlar uppsatsens 
ämne och utifrån det utveckla hypoteser där vi gör antaganden om verkligheten. Ansatsen 
kan således sägas vara hypotetiskt deduktiv. 
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2. SOCIALA UTBYTEN I STRATEGISKA SME-NÄTVERK 
 
Kapitlet inleds med en redogörelse för strategiska småföretagsnätverk: vad det är, vilka 
karaktäristika som det har samt vilken forskning som bedrivits kring dessa. Efter detta följer en 
grundlig beskrivning av Social Exchange Theory och en fördjupning till de faktorer som vi valt 
att studera i utbytet inom strategiska SME-nätverk. Tillämpningen av Social Exchange Theory på 
strategiska SME-nätverk leder oss till ett antal hypoteser. 
 
2.1 Strategiska SME-nätverk 
 
Human och Provan har i en artikel från 1997 belyst strategiska småföretagsnätverk. De 
har noterat att små och medelstora företag (SME-företag) i USA har börjat delta i 
flerföretagssamarbeten bestående av mellanorganisatoriska relationer. Dessa samarbeten 
liknar industriella nätverk i Italien och Danmark. De amerikanska nätverken är i likhet 
med dessa nätverk inte ett medel för att byta ut konkurrensförhållanden, utan ska istället 
finnas parallellt med konkurrensen så att de deltagande företagen kan samarbeta i vissa 
projekt och konkurrera i andra (Bosworth & Rosenfeld; Perrow, refererade i Human & 
Provan, 1997). Jarillo (1988) drar slutsatsen att ett strategiskt nätverk kan uppstå när 
företag kan dra nytta av andras komparativa fördelar och var och en gör det som de är 
bäst på. Det är av betydelse att förstå att ett företag inte nödvändigtvis klarar av att göra 
allt själva, utan kan behöva interagera med andra (ibid).  
 
Human och Provan (1997) menar att de amerikanska nätverken i många aspekter liknar 
de europeiska motsvarigheterna, men däremot begreppsmässigt särskiljer sig från andra 
typer av vanligt förekommande mellanorganisatoriska arrangemang i USA. SME-nätverk 
skiljer sig generellt sett åt från dessa på tre dimensioner: syfte, beroende och 
medlemskriterier. (ibid) 
 
Syftet i SME-nätverk är enligt Human och Provan (1997) vanligtvis att skapa ett forum 
för direkta affärsaktiviteter bland flera nätverksmedlemmar utöver indirekta 
medlemsförmåner. Företagen fortsätter att vara självständiga även om de arbetar 
tillsammans för gemensamma mål. I andra typer av mellanorganisatoriska arrangemang 
är det vanligtvis endast två organisationer som arbetar för målet, istället för kanske 10, 20 
eller fler företag. (ibid)  
 
Vad gäller beroende menar Human och Provan (1997) att det inom SME-nätverk finns ett 
komplext och ömsesidigt beroende mellan medlemmarna och att de förser andra med 
input och erhåller output från andra. Till skillnad från andra mellanorganisatoriska 
samarbeten är SME-nätverk vanligtvis koordinerade av medlemmarna själva och en 
administrativ organisation finns för att underlätta samarbeten inom nätverket. Andra 
samarbetsformer har ofta en administrativ struktur som är till för att på ett standardiserat 
sätt styra aktiviteterna bland medlemsföretagen. (ibid) 
 
Human och Provan (1997) pekar på att medlemskriterierna för SME-nätverk betonas av 
geografiskt närliggande kärnkompetenser bland medlemsföretagen. Om dessa 
kompetenser kombineras kan företagen nå mål som inte hade varit möjliga om de inte 
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hade samverkat. Andra mellanorganisatoriska samarbeten är vanligtvis inte geografiskt 
bundna. (ibid) 
 
2.2 Tidigare forskning kring strategiska SME-nätverk 
 
Human och Provan (1997) visar på att det har bedrivits lite forskning kring strategiska 
SME-nätverk. Forskningen har istället varit på stora företags strategiska allianser eller på 
icke vinstdrivande nätverk, med vissa undantag. Dessa undantag har försett Human och 
Provan med en beskrivande grund för deras projekt då de föreslagit en koppling mellan 
nätverksstrukturen och följder av nätverket. Denna teori har dock inte uppstått i ett SME-
sammanhang utan har istället gällt allmänna relationer mellan företag. Det Human och 
Provan gav sig in på var att genomföra en studie för att undersöka strukturen hos 
amerikanska SME-nätverk och de följder som dessa medlemsföretag erhållit från 
nätverksmedlemskapet. (ibid) 
 
Human och Provan (1997) fann i sin undersökning att företag i SME-nätverk gjorde en 
strikt åtskillnad mellan nätverkets administrativa organisation och nätverkets struktur av 
interaktioner. Alla undersökta företag hade interagerat med deras centrala nätverkskontor 
under datainsamlingsperioden. Inom nätverken har företagen också interagerat med 
varandra men i mycket mindre utsträckning än de gjort med centralkontoret. Det var en 
betydande skillnad i kopplingen mellan företagen och inget företag var kontaktat i lika 
stor utsträckning som nätverksadministrationen. (ibid) 
 
Skillnaderna i kopplingarna mellan företagen kan delvis förklaras av domänlikhet enligt 
Human och Provan (1997). Ett nätverk med hög domänlikhet består av företag med 
liknande produkter, resursbehov, kompetenser och potentiella kunder. Nätverk med hög 
domänlikhet verkar enligt de ha hög koordination eftersom dessa företag är tvungna att 
regelbundet samarbeta för att övervinna sin instinkt att konkurrera istället för att 
samarbeta. Det krävs en extern mekanism som underlättar och stödjer dessa utbyten, 
exempelvis genom en central administrativ organisation. I nätverk med låg domänlikhet 
verkar det vara av mindre betydelse att ha koordination genom en central administrativ 
funktion. (ibid) 
 
Den interaktiva strukturen kan också enligt Human och Provan (1997) förklaras med 
hjälp av graden av domänlikhet. Studien indikerar att i ett nätverk med hög domänlikhet 
är ett stort antal företag involverade i ett stort flöde av aktiviteter. Dessa företag ser ut att 
utveckla decentraliserade nätverksstrukturer, även om detta kan innebära ett samarbete 
med möjliga konkurrenter. Strukturer som dessa uppstår eftersom företagen ser varandra 
som jämlikar och hoppas erhålla strategiska fördelar genom samarbetet. Interaktionen 
bland domänlika företag tenderar att vara utbredda över många företag i högre grad än att 
vara koncentrerade kring ett enskilt företag. Företag med låg domänlikhet lutar åt att 
endast ha en måttlig nivå av aktivitet och de flesta av dessa interaktioner är koncentrerade 
kring ett fåtal företag. Den administrativa organisationen tenderar även att vara mindre 
aktiv än i nätverk med hög domänlikhet. (ibid) 
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2.3 Förbindelsers styrka i nätverken 
 
Granovetter (1973) påstår att graden av överlappning mellan två individers 
vänskapsnätverk varierar i enlighet med styrkan av förbindelsen dem emellan. 
Granovetter definierar förbindelsens styrka som kombinationen av tid, känslomässig 
intensitet, intimitet (ömsesidig förtrolighet) och de ömsesidiga tjänster som karaktäriserar 
denna förbindelse. En stark förbindelse mellan parterna A och B, och A och C, där B och 
C är likvärdiga till A, kan enligt Granovetter utveckla vänskap mellan B och C när de väl 
möter varandra eftersom de troligen har likartade egenskaper. Under motsatta 
förhållanden där förbindelsen mellan A och B, och A och C är svaga, så kallade ”weak 
ties”, är C och B mindre troliga att interagera och om de skulle interagera är det troligt att 
de inte skulle vara kompatibla med varandra. (ibid) 
 
Kognitiv balans kan även enligt Granovetter (1973) vara en del av förklaringen till varför 
två parter utvecklar vänskap som en följd av en annan stark förbindelse. Om A har en 
stark förbindelse till B och C, kommer B och C att vilja känna starka känslor för varandra 
om de ska kunna uppleva kognitiv balans. Om de är vän med sin väns vän finns det inget 
psykologiskt störmoment som rubbar deras kognitiva balans. (ibid) 
 

2.4 Social Exchange Theory 
 
2.4.1 Inledning 
 
Grunden till att företag väljer att samverka kan förstås med hjälp av en sociologisk teori, 
kallad Social Exchange Theory. George C. Homans var under 1900-talet en av USA:s 
ledande sociologer och är den som kan ses som grundare av denna teori. I sin bok från 
1969 ställer Homans upp ett antal psykologiska postulat som kan sägas utgöra grunden 
för samhällsvetenskaplig teori och därmed även Social Exchange Theory. Postulaten är 
väl etablerade inom inlärningsteori och nedan följer några av dessa: 
 

o När en handling följs av en belöning, ökar dess frekvens eller sannolikhet för att 
den ska återupprepas. 

o Om en handling i förfluten tid följts av en belöning under vissa omständigheter, 
ökar frekvensen och sannolikheten för att handlingen ska upprepas när liknande 
omständigheter råder. 

o Ju högre belöningen värderas av individen, desto mer benägen är denne att utföra 
handlingen. 

o Värderingen av belöningen ökar ju längre individen fått undvara den och minskar 
ju mer den har mättats med belöningen.  

o I de fall belöningen har ett negativt värde minskar sannolikheten för att 
handlingen ska utföras igen. 

o Ju mer en individ anser sig inte få det som den anser sig berättigad till, desto mer 
sannolikt blir det att denne beter sig aggressivt.  
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Med dessa postulat som grund utvecklade Homans Social Exchange Theory, på svenska 
kallad utbytesteorin. I en artikel i The American Journal of Sociology hävdar Homans 
(1958) att socialt beteende består av ett utbyte av saker, materiella och icke-materiella, så 
som symboler på uppskattning eller prestige. Senare utvecklade Homans (1961) att 
utbytet kan vara mer eller mindre kostsamt samt vara mellan åtminstone två personer. 
Homans (1958) betonar att personer som ger mycket till andra även försöker få mycket 
tillbaka av dessa. Personer som får mycket av andra är under press att ge mycket tillbaka. 
Homans fortsätter resonemanget kring detta med att påstå att om kostnaden för en grupp 
är högre än för den andra gruppen, kräver en rättvis fördelning att belöningen ska vara 
högre för den förra. Senare utvidgar Homans (refererad i Molm & Cook, 1995) 
omfattningen av utbytesteorin genom att påstå att individers beteende går att använda till 
att analysera sociala gruppers beteende. Detta menar Homans följer av att grupper består 
av just individer som råkar interagera. 
 
Emerson (1976) har ytterligare frigjort teorin om socialt utbyte från dess tvåsidiga format 
genom teorin om produktiva utbyten där grupper och individer kan ses som aktörer i ett 
multilateralt nätverk av sociala utbyten. 
 
Utifrån ovanstående har vi kommit fram till att det går att studera strategiska multilaterala 
småföretagsnätverk ur ett socialt utbytesteoretiskt perspektiv. Detta eftersom individers 
beteende går att använda för att förstå gruppers beteende samt att det är möjligt att 
utvidga teorin till att behandla multilaterala utbyten. 
 
2.4.2 Målet med utbytet 
 
All den teoribildning som utgått från Homans tanke om sociala utbyten har implicit eller 
explicit baserats på ett fåtal grundantaganden. Molm och Cook (1995) har beskrivit dessa 
antaganden, vilka ramar in teorin om socialt utbyte. Ett antagande beskrivet av Molm och 
Cook (1995) är att aktörer handlar så att de ökar de konsekvenser av förhållandet som de 
värderar positivt och minskar det som de värderar negativt. Aktörer kan på så sätt sägas 
bete sig ”rationellt” då de väger möjlig kostnad och nytta för olika val, utan att vara 
medveten om att ställa alternativen mot varandra. Att agera i självintresse ska inte 
likställas med egoism eftersom teorin inte gör några antaganden om vad aktörer värderar, 
men den förutsätter att de kommer att agera så att de får vad de värderar högt. Ett annat 
antagande är att aktörer binder sig i återkommande ömsesidiga utbyten som är avhängiga 
insatsen. Sociala relationer formas och underhålls eftersom aktörer förser varandra med 
nytta. Om ena parten endast ger och inte får något tillbaka, kommer den sociala 
relationen med tiden upphöra att existera. Ytterligare ett antagande som Molm och Cook 
(1995) beskriver är att konsekvenser av värde lyder under principen om mättnad eller 
minskande marginalnytta. Ju mer någon blir belönad desto mindre värderas detta. (ibid) 
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Positiva konsekvenser av utbytet kan alltså ses som belöningar och Blau (1986) har ställt 
upp olika typer av belöningar som kan erhållas i en social relation. I Figur 2:1 presenteras 
sex typer av belöningar schematiskt: 
 
   Inre Yttre Ensidig 
   ________________________________ 
 
Spontana    Personlig  Socialt  Respekt- 
utvärderingar  attraktion gillande Prestige 
 
Beräknande    Social  Hjälpande Eftergivenhet- 
handlingar   acceptans service makt 
  
   ________________________________ 
 
Figur 2:1. Sex olika typer av belöningar enligt Blau 
Efter “Exchange and Power in Social Life” av Blau, 1986, sid. 100. 
 
Precis som Homans (1958) visar Blau (1986) enligt Figur 2:1 på att belöningen kan ta sig 
uttryck i olika former. Belöningen behöver alltså inte vara materiell och den kan komma 
inifrån, utifrån och i vissa fall vara ensidig. Vissa sociala belöningar kan inte fås genom 
ett explicit utbyte. Belöningar som speciellt inneboende attraktion till en annan person, 
uppskattning av dennes åsikter och värderingar, samt respekt för dennes förmågor kan 
inte utbytas explicit. Deras betydelse vilar på spontana utvärderingar snarare än 
beräknande medel för att tillfredsställa den andra parten. Dessa utvärderingar av en annan 
person belönar denne endast om personen uppskattar att handlingen inte utförts enbart för 
att belöna denne. Beräknande handlingar i motsats till så kallade spontana utvärderingar 
kan bytas socialt eftersom de redan från början har haft som avsikt att fungera som just 
belöningar i ett utbyte. Exempelvis kan social acceptans i en grupp som en person ser 
som viktig, uppfattas som en sorts belöning för denne trots medvetenheten att 
acceptansen är i utbyte för något som denne ska bidra med. (ibid) 
 
Negativa konsekvenser kan således ses som kostnader. Blau (1986) beskriver hur 
kostnaden som följer av att få tillgång till sociala belöningar kan vara av typerna 
”investeringskostnader”, ”direkta kostnader” och ”alternativkostnader”. Investering i tid 
och kraft är nödvändiga för att få de färdigheter som krävs för att kunna erbjuda andra 
tjänster och göra dessa värdefulla för andra. Den tydligaste direkta kostnaden i sociala 
utbyten är den underordnad som kommer av att ge den andra parten belöning i form av 
prestige eller status. Tid kan anses vara en alternativkostnad eftersom tiden hade kunnat 
användas till andra alternativ. (ibid) 
 
Thibaut och Kelley (1959) utvecklar begreppet jämförelsenivå (eng. comparison 
level, CL). Detta är den standard som en person i en utbytesrelation utvärderar 
attraktiviteten i förhållandet mot. Jämförelsenivån för alternativ (CLalt) är den standard 
som individen använder vid beslutet att stanna kvar eller lämna relationen. När det gäller 
just utvärderingen av andra alternativ i allmänhet, pekar Blau (1986) på att så länge 
alternativen ter sig frestande är individer benägna att utforska dessa. När de väl bestämt 
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sig för det bästa alternativet blir de ofta starkt kopplade till relationen och avslutar vidare 
utforskning. (ibid) Enligt Anderson och Narus (1990), kan ett företag känna 
tillfredsställelse när kostnaden och nyttan, det vill säga alla aspekter av ett företags 
affärsrelation med ett annat företag, värderats på ett sådant vis att ett positivt 
känslomässigt tillstånd varit slutprodukten.  
 
Tidigare forskning har fokuserat på olika aspekter i sociala utbyten. De som utreds 
närmare i denna uppsats är relativt beroende, tillit, social osäkerhet utanför och inom 
nätverket, social makt och konflikt. Nedan följer en genomgång av var och av en av dessa 
aspekter. 
 
2.4.3 Relativt beroende 
 
Ett grundläggande antagande inom utbytesteorin är enligt Molm och Cook (1995) att 
utbyten utvecklas inom strukturer där det finns ömsesidigt beroende mellan aktörer. 
Aktörerna behöver dock inte vara jämbördigt beroende av varandra, men det krävs i alla 
utbytessituationer åtminstone en viss grad av beroende. Beroendet kan vara till materiella 
saker, sociala konsekvenser av förhållandet eller psykologisk uppskattning. (ibid) 
 
Anderson och Narus (1990) gör antagandet att företag jämför affärsförhållandet med de 
andra alternativ som står till buds. De menar vidare att det är företags upplevda relativa 
beroende i förhållandet som avgör graden av påverkan över den andra partnern. Det 
relativa beroendet kan således enligt Anderson och Narus (1990) definieras som ett 
företags upplevda skillnad mellan sitt eget och dess partners beroende i affärsrelationen. I 
en modell som de har utarbetat, antar de att ett lägre upplevt relativt beroende indirekt 
leder till en högre grad av tillfredsställelse.  
 
Om denna teori lyfts över till strategiska SME-nätverk skulle det innebära att ju större 
företag upplever skillnaden vara mellan sitt och dess samverkanspartners beroende av 
varandra, desto mindre tillfredsställda kommer de att vara av samverkan. Detta argument 
leder till följande hypoteser. 
 
Hypotes 1a. Företag som upplever en lägre grad av relativt beroende i nätverket, 
kommer att ha blivit mer positiva till samverkan i nätverk än företag med en högre grad 
av upplevt relativt beroende. 
 
Hypotes 1b. Företag som upplever en lägre grad av relativt beroende i nätverket, 
kommer att visa en högre grad av samverkan i nätverk än företag med en högre grad av 
upplevt relativt beroende. 
 
2.4.4 Tillit 
 
Blau (1986) har i utvecklandet av utbytesteorin betonat vikten av tillit (eng. trust) i 
förhållandet. Sociala utbyten skiljer sig från andra typer av utbytesförhållanden på så sätt 
att de innefattar känslor av personliga plikter, tillfredsställelse och tillit. Då det inte går 
att försäkra sig om en tillfredsställande konsekvens i utbytet av tjänsten som ges, krävs 
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det att parterna har tilltro till att den andre fullföljer sina så kallade åtaganden. Liten risk 
kräver således liten tilltro. Oavsett risknivån blir det viktigt för parterna att visa sig 
trovärdiga för att ett utbyte ska komma till stånd. Tillit blir grundläggande för stabila 
relationer och det anses olämpligt att reducera tilliten i sociala relationer så att det blir ett 
strikt affärsförhållande. (ibid) 
 
Tillit i en affärsrelation har av Anderson och Narus (1990) definierats som ett företags 
tilltro till att ett annat företag kommer att utföra handlingar som kommer att resultera i 
positiva följder för företaget, och inte utföra oväntade handlingar som skulle resultera i 
negativa följder för företaget. Enligt en modell av Anderson och Narus (1990) antas en 
positiv korrelation mellan tillit och samverkan.  
 
Sett till strategiska SME-nätverk innebär denna teori analogt att de företag som har tilltro 
till att andra företag i nätverket kommer att agera på ett för andra företag gynnsamt sätt 
kommer att vilja samverka. Detta leder oss till följande hypoteser. 
 
Hypotes 2a. Företag med en högre grad av tillit till andra företag i nätverket, kommer 
att ha blivit mer positiva till samverkan i nätverk än företag med en lägre grad av tillit. 
 
Hypotes 2b. Företag med en högre grad av tillit till andra företag i nätverket, kommer 
att visa en högre grad av samverkan i nätverk än företag med en lägre grad av tillit. 
 
2.4.5 Social osäkerhet 
 
Social osäkerhet anses enligt Yamagishi, Cook och Watabe (1998) genomsyra hela det 
mänskliga samhället och när människor interagerar med varandra stöter de oundvikligen 
på social osäkerhet. Genom att engagera sig i sociala relationer vill människor öka sin 
egen välfärd, materiellt eller immateriellt. Detta leder ofrånkomligen till sårbarhet hos 
människorna. Social osäkerhet refereras till den risk som följer av att försöka maximera 
sin egen välfärd. Social osäkerhet råder enligt Yamagishi et al (1998) när det finns parter 
på en aktörs marknad som har incitament att agera till aktörens nackdel och det är svårt 
för aktören att förutsäga hur den andra parten kommer att agera. Miller och Friesen 
(1983) som studerat osäkerhet i företags omgivande miljö (dynamik) menar att nivån av 
osäkerhet avgörs av graden av förändringar och innovationer, samt osäkerheten eller 
förutsägbarheten kring konkurrenters och kunders beteende. Yamagishi et al (1998) 
hävdar att social osäkerhet bidrar till olika former av samverkan eftersom aktörer på så 
sätt reducerar osäkerheten och risken att bli duperade.  
 
Om ovanstående teori tillämpas på strategiska SME-nätverk innebär det att de företag 
som känner att konkurrenters och kunders beteende i stor utsträckning är osäkra och 
oförutsägbara kommer att vilja samverka i nätverket eftersom det blir ett sätt för dem att 
hantera och minska osäkerheten. Därav följer dessa hypoteser. 
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Hypotes 3a. Företag som upplever en hög social osäkerhet utanför nätverket, kommer att 
ha blivit mer positiva till samverkan i nätverk än företag som upplever en lägre grad av 
social osäkerhet utanför nätverket. 
 
Hypotes 3b. Företag som upplever en hög social osäkerhet utanför nätverket, kommer 
att visa en högre grad av samverkan i nätverk än företag som upplever en lägre grad av 
social osäkerhet utanför nätverket. 
 
Ovanstående hypotes berör den sociala osäkerheten utanför nätverket. Med samma teori 
om att social osäkerhet främjar samverkan, antar vi att det även skulle kunna leda till 
ökad samverkan om det råder en hög social osäkerhet inom nätverket, men då inte i 
nätverket som helhet, utan i mindre skala antingen inom eller utanför nätverket. 
Nätverket är då inte det lämpliga forumet för att reducera osäkerheten i och med att det är 
det som står för osäkerheten. Samverkan och därmed osäkerhetsreducering skapas därför 
bäst på annat håll. Företagen skulle i så fall uppvisa en lägre grad av samverkan i det 
specifika nätverket om den sociala osäkerheten i detsamma är hög. Från detta 
resonemang går det att utveckla följande hypoteser. 
 
Hypotes 3c. Företag som upplever en hög social osäkerhet inom nätverket, kommer att 
ha blivit mer negativa till samverkan i nätverk än företag som upplever en lägre grad av 
social osäkerhet inom nätverket. 
 
Hypotes 3d. Företag som upplever en hög social osäkerhet inom nätverket, kommer att 
visa en lägre grad av samverkan i nätverk än företag som upplever en lägre grad av 
social osäkerhet inom nätverket. 
 
2.4.6 Social makt 
 
Emerson (1976) har utvecklat utbytesteorin inom bland annat aspekten makt. Social makt 
är enligt honom i likhet med förhandlingsmakt, potentialen att kunna influera andras 
agerande. Denna potential till påverkan kan enligt Molm (1989) härstamma från två olika 
källor, antingen genom möjligheten att ge belöning i relationen eller genom möjligheten 
att ge bestraffning. Det är inte nödvändigt att ena parten har resurser som kan bytas ut till 
den andra parten. Det räcker med att partens beteende kan ha belönande eller bestraffande 
konsekvenser för den andra parten. Beteendets kraft utgör grunden för maktförhållandet 
mellan parterna. Får den enes beteende stora konsekvenser för den andra parten, har den 
föregående stor makt. (ibid) 
 
Lawler och Thye (1999) har skrivit en artikel om känslors betydelse inom sociala 
utbyten. Tidigare har aktörerna setts som känslolösa individer som har information, 
behandlar denna kognitivt och därefter tar ett beslut. Lawler och Yoon (1996) har i en 
tidigare studie kommit fram till att processer av utbyte kan få individer att uppleva vissa 
känslor så som upprymdhet och tillfredsställelse. Lawler och Thye (1999) menar att 
tidigare forskning inte har uppmärksammat känslors centrala roll i det sociala utbytet. De 
definierar känslor (eng. emotion) som ett relativt kortlivat positivt eller negativt värderat 
tillstånd med neurologiska och kognitiva element. Kempers teori om känslor (refererad i 
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Lawler & Thye, 1999) fokuserar delvis på känsloreaktionen på makt i relationer. 
Kempers grundläggande antagande är att en ökning av makt leder till positiva känslor 
medan en minskning leder till negativa känslor. Mer specifikt antas att en ökning av 
relativ makt leder till en känsla av säkerhet och en minskning till en känsla av rädsla eller 
oro. Det spelar ingen roll om förändringen är reell eller enbart förväntad. (ibid)  
 
Speglar vi denna teori på strategiska SME-nätverk betyder det att företag som känner sig 
ha stor potential att kunna påverka andra företags agerande i nätverket kommer att 
uppleva positiva känslor och därmed vilja samverka. Därför föreslår vi följande 
hypoteser. 
 
Hypotes 4a. Företag som upplever sig ha en hög social makt i nätverket, kommer att ha 
blivit mer positiva till samverkan i nätverk än företag som upplever sig ha en lägre grad 
av social makt. 
 
Hypotes 4b. Företag som upplever sig ha en hög social makt i nätverket, kommer att visa 
en högre grad av samverkan i nätverk än företag som upplever sig ha en lägre grad av 
social makt. 
  
2.4.7 Konflikt 
 
Mallen (refererad i Gaski, 1984) menar att vägen till ett utbyte mellan parter 
oundvikligen kantas av konflikter eftersom själva utbytet i sig innebär en vilja från 
vardera parten att maximera sin egen nytta. Anderson och Narus (1990) definierar 
konflikt som den övergripande nivån av oenighet i affärsförhållandet och nivån bestäms 
enligt dem av oenigheternas frekvens, intensitet och varaktighet.  
 
Anderson och Narus (1990) gör en uppdelning i funktionella och dysfunktionella 
konflikter. Enligt dem kan funktionella konflikter vara positiva och produktiva för 
relationen, medan dysfunktionella konflikter kan vara negativa. Rosenberg och Stern 
(1971) fann i en studie om konflikter i distributionskanaler att ju mer en part är missnöjd 
med den andra partens prestation, desto högre grad av konflikt kommer att råda dem 
emellan. De menar att när oenigheter används för att rensa luften kan konflikten i vissa 
fall vara funktionell. Även Ruekert och Walker (1987) har visat hur konflikter kan ha en 
positiv påverkan på relationers effektivitet. Gaski (1984) menar dock att det finns 
åtskilliga empiriska studier som visar på att ju högre grad av konflikt i relationen, desto 
lägre grad av tillfredsställelse råder. 
 
Företag i strategiska SME-nätverk kommer i utbytesprocessen att stöta på konflikter. Om 
den övergripande nivån av oenighet upplevs som hög antar vi att det skulle kunna 
resultera i låg tillfredsställelse som i sin tur skulle kunna få en låg grad av samverkan i 
nätverket som konsekvens. Detta resonemang leder oss till våra sista hypoteser. 
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Hypotes 5a. Företag som upplever en låg grad av konflikt i nätverket, kommer att ha 
blivit mer positiva till samverkan i nätverk än företag som upplever en hög grad av 
konflikt. 
 
Hypotes 5b. Företag som upplever en låg grad av konflikt i nätverket, kommer att visa 
en högre grad av samverkan i nätverk än företag som upplever en hög grad av konflikt. 
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3. METOD 
 
I metodkapitlet redogör vi för tillvägagångssättet för vår uppsats. Kapitlet börjar med en 
beskrivning av undersökningsmetod, urval och datainsamlingsmetod. Därefter följer en 
beskrivning av vår analysmetod och slutligen diskuteras de metodproblem som bör beaktas.   
 
3.1 Undersökningsmetod 
 
Den undersökningsmetod som vi valde att använda oss av var survey. Denna metod 
tillåter enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) insamling av stora mängder data från 
en stor population på ett smidigt sätt. Fördelen med survey är att det är lätt att 
sammanställa till analysen och att det är möjligt att få kontroll över forskningsprocessen. 
Nackdelen är dock att det inte går att samla in fakta från samma spektrum som vid andra 
undersökningsmetoder och att det är svårt att designa insamlingsmetoden på ett bra sätt. 
(ibid) 
 
Anledningen till att vi valde survey var att vi utöver denna studie ställde frågor till en 
uppföljningsstudie som skulle utföras vid Avdelningen för Ekonomistyrning vid Luleå 
tekniska universitet. Den tidigare studien var i form av en survey och det var därför en 
naturlig följd att vi valde denna metod även för denna studie. 
 
3.2 Urval 
 
De två nätverk som vi valt att undersöka var de två nätverk som forskare vid 
Avdelningen för Ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet studerat tidigare. Då det 
skulle göras en uppföljning på dessa forskares studier, var det ett ypperligt tillfälle för oss 
att samtidigt använda oss av dessa två nätverk i vår studie. De nätverk som studerades var 
Ywood och Träinnova. Dessa är strategiska multilaterala småföretagsnätverk inom 
träindustrin i Jämtland och Västernorrland. Vi tittade på samtliga företag i de båda 
nätverken, det vill säga totalpopulationen.  
 
3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi valde att samla in data genom en enkät. Enkäten gör det möjligt att samla in en stor 
mängd svar från ett stort urval. Den typ av enkät som vi valde att använda oss av var en 
telefonenkät. Det främsta skälet till att vi valde att göra intervjuerna per telefon var att de 
undersökta nätverken är geografiskt belägna i Jämtland och Västernorrland. Det skulle 
inte ha varit effektivt för oss att besöka alla företag i nätverken och telefonen är därför ett 
lämpligt val. Telefonintervjuer är dessutom ett billigt alternativ eftersom den enda 
kostnaden blir för samtalet. Ett alternativ till att genomföra enkäten per telefon hade varit 
att skicka ut enkäten per post. I jämförelse med en postenkät ökar telefonenkäten chansen 
att det är rätt person som svarar på frågorna, svarsfrekvensen antas bli högre i och med 
den direkta kontakten och det är möjligt att få ut överskottsinformation från 
respondenterna som inte hade varit möjligt vid en postenkät. En nackdel med 
telefonintervjuer gentemot postenkäter är dock att det är tidskrävande att genomföra 
intervjuerna per telefon. Även om telefonenkäter tar tid vid själva intervjutillfället tror vi 
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dock att en postenkät hade gett en lägre svarsfrekvens då den lätt kan prioriteras lågt av 
respondenten och därför inte besvaras under tiden för vår datainsamling. 
 
Vi valde att standardisera enkäten både vad gäller genomförande och svarsalternativ. 
Information samlas i kvantitativ metod in med ett visst avstånd till respondenten och det 
spelar ingen roll vad respondenten vill betona eller ser som relevant, det är forskaren som 
i förväg bestämt vilka frågor som ska ställas. Med tydliga instruktioner till intervjuaren 
var målet att det inte skulle kunna gå att särskilja vem som hade intervjuat vilket företag 
eftersom alla intervjuer skulle ha genomförts på samma sätt. Innan frågorna till 
faktorerna och hypoteserna ställdes, läste intervjuaren upp att uppskattningen skulle göras 
till ett snitt av de företag i nätverket som företaget hade erfarenhet av att samarbeta med. 
 
Den enkät som vi utformade blev ett tillägg till den uppföljningsstudie som skulle 
genomföras vid Avdelningen för Ekonomistyrning. Uppföljningsstudien var även den 
bestående av standardiserade frågor och behandlade den senaste tvåårsperioden gällande 
bland annat vilka företag de haft kontakt med, vad de fått ut av kontakterna, inställning 
till samverkan i nätverket, företagets ställning och personlig inställning till affärer och 
branschen. Utöver vårt tillägg med frågor ställdes även enkätfrågor som ytterligare två 
andra studenter utformat till sin studie om administrativ styrning i nätverk. Sammantaget 
innebar det alltså att det till respektive respondent ställdes frågor dels till 
uppföljningsstudien, dels till vår studie samt dels till de två andra studenternas studie. 
Inklusive oss två var det därmed ytterligare två studenter som var engagerade i 
datainsamlingen. Efter genomförda intervjuer lämnades svaren till uppföljningsstudien 
till de berörda forskarna vid Avdelningen för Ekonomistyrning, de andra två studenterna 
sammanställde och analyserade sin del, samtidigt som vi arbetare vidare med frågor som 
berörde vårt syfte. Detta tillvägagångssätt med involverade studenter för datainsamling är 
tidigare beprövat av bland annat Wiklund (1998). 
 
För att upptäcka eventuella brister i enkätens utformning testade vi först enkätens 
frågeställningar på tolv personer som befann sig på Luleå tekniska universitet under en av 
dagarna då vi utformade enkäten. Frågorna ställdes öga mot öga under avslappnade 
former. Personerna bestod av både män och kvinnor i olika åldrar och från olika 
akademiska bakgrunder. Utifrån deras kommentarer och förslag reviderade vi enkäten. 
Efter denna revidering kontaktade vi ett företag som deltar i ett nätverk för att se om 
enkäten skulle fungera per telefon och gå att besvara för ett företag med liknande 
förutsättningar som företagen i nätverken Ywood och Träinnova. Detta företag gav oss 
ytterligare synpunkter och förbättringsförslag till enkätens utformning. 
 
Vi använde oss i frågeställningarna av så lättförståeliga termer som möjligt, men där vi 
ändock kunde tänka oss en viss osäkerhet kring termens betydelse från respondentens 
sida, valde vi att förse varje intervjuare med definitioner av dessa. Dessa definitioner var 
till för att läsas upp av intervjuaren vid eventuell begäran av respondenten (se Bilaga 1). 
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3.4 Mätning av variabler 
 
Den beroende variabeln i denna studie är samverkan samt attityden till samverkan. 
Förändrad attityd till samverkan i nätverket togs fram genom att vi använde en av 
frågorna ur uppföljningsstudien. Vi inledde påståendet ”Vårt företags attityder till 
samverkan i Träinnova/Ywood har under åren 2002-2004 blivit…” där respondenten fick 
avsluta påståendet med en siffra mellan 1 till 5 där 1= blivit avsevärt mer negativa och 
5 = blivit avsevärt mer positiva. Samverkan som var den andra beroende variabeln 
operationaliserades genom att kategorisera företagen efter medelintensiteten för deras 
kontakter. För att kunna ta fram medelintensiteten för kontakterna lästes alla 
företagsnamn i nätverket upp för respondenten och denne fick för varje företagsnamn 
ange om företaget hade haft någon kontakt med detta företag under åren 2002-2004. Med 
de företag de haft kontakt fick de uppskatta hur många timmar per år denna kontakt 
bestått av. För tidsuppskattningen fick de fyra kategorier att välja mellan: 1-8 timmar/år, 
9-40 timmar/år, 41-160 timmar per år samt >160 timmar/år. Medelintensiteten togs fram 
genom att dividera totala antalet kontakttimmar med antalet företag respondenten haft 
kontakt med. För varje tidskategori sattes timantalet till värdet i mitten av respektive 
kategori, det vill säga 4 timmar, 24,5 timmar, 100 timmar och 160 timmar. 
 
För vår studie ansåg vi att medelintensiteten för kontakterna som ett mått på samverkan 
blev det mest rättvisande. Andra möjliga definitioner på samverkan hade kunnat vara 
antal projekt i nätverket som företaget är med i, antalet kontakter i nätverket och antalet 
kontakttimmar per år. Antal projekt som företaget är med i kan ge en missvisande bild av 
i vilken grad företagen samverkar. Det finns ett begränsat antal projekt i varje nätverk 
och om dessa projekt inte passar ett enskilt företags förutsättningar och karaktäristik kan 
de välja att inte vara med i något projekt, samtidigt som de skulle kunna vara mycket 
aktiva med att ta kontakt med andra företag oberoende projekten i nätverken. Dessutom 
fångas det verkliga engagemanget hos företagen som är med i många projekt upp av 
medelintensiteten eftersom ett projektdeltagande i sig inte säger något om 
kontaktintensiteten. Med alternativet antal kontakter i nätverket finns det en risk att 
företag som har ett högt antal kontakter visar en hög grad av samverkan trots att de i 
verkligheten kanske bara träffat de andra företagen på mässor, gemensamma resor etc. 
och inte egentligen haft något utbyte. Alternativet antal kontakttimmar per år kan även 
det vara missvisande då ett företag kan ha kontakt med endast ett annat företag i 
nätverket men i mycket stor utsträckning och därmed skulle uppvisa en hög grad av 
samverkan trots isolering i övrigt. Även om ett medelvärde har som brist att det kan 
påverkas av extremvärden och att företag som har stor kontakttid per år med ett fåtal 
företag får en hög samverkansgrad, ansåg vi dock utifrån en jämförelse med de ovan 
nämnda alternativen att medelintensitet som mått på samverkan fungerade bäst för våra 
syften.  
 
De oberoende variablerna relativt beroende, tillit, social osäkerhet utanför och inom 
nätverket, social makt samt konflikt operationaliserades genom att tillfråga varje 
respondent hur väl de tyckte att påståendena kring varje faktor stämde in på en Likert-
liknande skala. Skalan gick från 1 till 7 där 1= Håller absolut inte med och 7= Samtycker 
fullständigt (fråga 1-3, 6-12 och 15-19) eller 1=Inte alls och 7= I stor utsträckning 
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(fråga 5, 13-14) och 1=Litar fullständigt på andra företag och 7= Litar ej på andra företag 
(fråga 4). Ett medelvärde för varje faktor gick således att ta fram genom att addera värdet 
för påståendena hänförliga till respektive faktor för varje respondent och dela med antalet 
påståenden till den faktorn. 
 
När vi formulerade frågorna använde vi syftet som utgångspunkt och frågorna skulle 
besvara respondentens uppfattning från de senaste två åren angående det strategiska 
nätverk de var med i, Ywood eller Träinnova. De skulle inte besvaras med tanke på 
tidigare erfarenhet från något annat projekt eller nätverk. Där vi ansåg att det redan fanns 
en passande definition till vårt syfte, valde vi att använda den definitionen i våra 
hypoteser och frågor. Till de flesta av frågorna hade vi frågor från andra studier kring de 
faktorer vi undersökte som inspirationskälla, och ett fåtal av frågorna var helt egna 
formuleringar. Alla frågor till enkäten finns i Bilaga 2. De frågor från tidigare studier som 
legat till grund för våra frågor finns i Bilaga 3. 
 
3.4.1 Relativt beroende 
 
Fråga 1 och 2 om relativt beroende behandlar hur beroende företaget upplever sig vara till 
andra företag de samverkat med samt möjliga alternativ till affärsframgångar utanför 
nätverket. Till dessa två frågor fick vi inspiration från Blankenburg-Holms och Johansons 
(1995) faktoranalys av attityder till relationer. Fråga 3 angående hur företag skulle klara 
sig utanför nätverket i jämförelse med andra företag var en helt egen formulerad fråga. 
 
3.4.2 Tillit 
 
Anderson och Narus (1990) artikel om affärsrelationen mellan företag som innehöll 
exempel på mått till faktorn tillit inspirerade fråga 4 om hur företag uppskattar graden av 
tillit till andra företag i nätverket. Blankenburg-Holms och Johansons (1995) faktoranalys 
av attityder till relationer fungerade som inspirationskälla till fråga 5 och 6 angående 
ömsesidig tillit som grund för affärer och huruvida andra företag utnyttjar samverkan i 
nätverket enbart för egen vinnings skull. 
 
3.4.3 Social osäkerhet utanför nätverket 
 
Till frågorna om social osäkerhet utanför nätverket inspirerades vi av tre frågor om 
dynamik ur Millers och Friesens (1983) artikel om bland annat förhållandet mellan 
strategi och miljö. Fråga 7 och 8 behandlar konkurrenters marknadsaktiviteter och hur 
påverkan av dessa förändrats. Den tredje frågan om social osäkerhet utanför nätverket 
berör specialiseringens betydelse för att kunna möta kundernas krav.   
 
3.4.4 Social osäkerhet inom nätverket 
 
De tre frågorna om social osäkerhet inom nätverket formulerade vi i samråd med vår 
handledare Mats Westerberg. Fråga 10 behandlar hur svårt företag upplever det är att 
hänga med i andra företags utvecklingstakt. Fråga 11 och 12 berör företagens osäkerhet 
kring vart nätverket är på väg samt hur svårt det är att förutse hur andra företag i 
nätverket agerar. 
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3.4.5 Social makt 
 
Andersons och Narus (1990) mått på påverkan över en affärspartner inspirerade fråga 13 
om social makt, vilken undersöker i vilken utsträckning andra företag i nätverket följt de 
rekommendationer som företaget föreslagit. Blankenburg-Holms och Johansons (1995) 
faktoranalys av attityder till relationer inspirerade fråga 14 och 15, gällande företagets 
övertag gentemot andra företag i nätverket respektive andra företags anpassning till det 
egna företaget.  
 
3.4.6 Konflikt 
 
Konfliktfråga nummer 16 som undersöker om företag har haft betydande tvister med 
andra företag i nätverket inspirerades av Anderson och Narus (1990) givna exempel på 
mått på konflikt. Blankenburg-Holms och Johansons (1995) konfliktindikatorer fick 
inspirera fråga 17-19. Dessa tre frågor behandlar förekomsten av missförstånd mellan 
företag, hur enkelt det har varit att komma överens om hur uppkomna tvister ska lösas 
samt om företag kan kritisera andra företag öppet utan att riskera relationen.  
 
3.5 Respondenter 
 
De respondenter som vi intervjuade på företagen var de personer som antingen blev 
intervjuade av forskare vid Luleå tekniska universitet för två år sedan, eller de som 
innehade dessa personers position vid tiden för denna studie. Respondenterna kunde även 
representera företag som inte var med i nätverket vid tiden för den förra studien men som 
har anslutit sig sedan dess. Respondenterna var ofta VD eller liknande i företagen, 
alternativt den som hade den största kunskapen om företagets deltagande i nätverket. 
 
3.6 Telefonintervjuns genomförande 
 
Telefonintervjuerna genomfördes mellan den 21 april och den 4 maj 2005, främst dagtid 
men även under kvällstid när respondenten bett om detta. Vi och två andra studenter vid 
Luleå tekniska universitet som också gjorde en c-uppsats med dessa företag delade upp 
företagen mellan oss och ringde till hälften var. Intervjun inleddes med frågorna till 
uppföljningsstudien, därefter följde nästa del med våra egna frågor och den sista delen 
bestod av de två andra studenternas frågor. I och med att intervjuerna tog cirka 35-45 
minuter för varje respondent kunde majoriteten av respondenterna på grund av tidsbrist 
inte svara på enkäten vid första samtalet. Ofta gav det första samtalet en ny tid att ringa 
upp på. Om denna nya tid inte passade bestämde vi åter en ny tid och som absolut 
slutdatum satte vi den 4 maj 2005. I de fall vi inte fick tag i respondenterna gjorde vi 
åtminstone fem försök att nå dessa. När respondenten var villig att svara men inte ansåg 
sig ha tid att göra det per telefon faxade vi enkäten. Om respondenten inte såg sig ha tid 
innan den 4 maj klassificerade vi det som ett bortfall. I många fall svarade respondenten 
redan vid första samtalet att intervjun var alldeles för lång och att de inte ville vara med 
på grund av det. Vissa företag visade sig även inte längre vara med i nätverket och även 
dessa sorterades som bortfall. Successivt under perioden för intervjuernas genomförande 
lade vi in data från enkäterna i ett excelark, vilket sammanställdes när alla intervjuer var 
genomförda. 
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3.7 Analysmetod 
 
För att kunna skapa nätverkskartor för att se hur samverkan kan se ut i strategiska 
SME-nätverk använde vi oss av Cyram NetMiner II 2.5, ett dataprogram som är utvecklat 
för social nätverksanalys. Om alla företags kontakter oavsett intensitet skulle visas i 
nätverkskartorna skulle det inte gå att urskilja några kontakter eftersom det skulle ha 
blivit alldeles för många länkar. Vi valde därför att i nätverkskartorna visa de kontakter 
mellan företag som översteg 9 timmar per år. Därefter lät vi NetMiner generera en 
nätverkskarta där det visuellt går att se hur kontakterna mellan företagen ser ut i 
respektive nätverk. I dessa kartor flyttade vi sedan om noderna för att i Träinnovas fall 
kunna urskilja centrala aktörer. I Ywoods karta placerade vi företag i samma projekt i 
närheten av varandra för att på så sätt se om samverkan skett runt dessa. Utifrån de 
färdiga nätverkskartorna analyserade vi hur samverkan kan se ut. 
 
Till vår hjälp för att kunna analysera data till våra hypoteser använde vi 
statistikprogrammet SPSS 13.0 för Windows. Innan vi började analysera huruvida 
faktorerna skulle kunna förklara graden av samverkan i strategiska multilaterala 
småföretagsnätverk undersökte vi hur väl frågorna inom varje faktor samvarierade. Med 
hjälp av Pearsons korrelation kunde vi se hur vissa av frågorna inte samvarierade med de 
andra frågorna inom den faktorn. De frågor som inte samvarierade tog vi därför bort från 
vår analys. De frågor som togs bort utifrån korrelationsanalysen var nummer 3, 9, 10, 13 
och 18 (se Bilaga 2). En möjlig förklaring till att fråga 3 inte samvarierade är att den är 
formulerad tvärtemot fråga 1 och 2 och att det kan göra att respondenten svarar med en 
närliggande siffra till de föregående svaren trots en ändrad formulering av påståendet. 
Fråga nummer 9 visade sig inte samvariera med fråga 7 och 8 och detta går delvis att 
förklara med att företagen sa sig kunna uppleva ökade krav på specialisering samtidigt 
som de inte upplever ett ökat tryck från konkurrenters marknadsaktiviteter eftersom deras 
specialiserade produkt innebär att de inte ser sig ha några direkta konkurrenter. Frågan 
om ökad specialisering ger därför en dålig indikation på graden av upplevd osäkerhet 
utanför nätverket och ströks därmed. Fråga nummer 10 samvarierade förmodligen inte på 
grund av den enkla anledningen att den inte riktigt visar osäkerhet inom nätverket, vilket 
de två efterföljande frågorna gör. En tänkbar orsak till att fråga 13 angående social makt 
inte samvarierade med fråga 14 och 15 är att företagen ansåg att det var svårt att 
uppskatta i vilken utsträckning de andra företagen i nätverket följt deras 
rekommendationer, medan det var lättare att svara på graden av övertag och anpassning. 
Fråga 18 om konflikt ströks eftersom de flesta företagen inte hade haft några tvister alls 
och därmed inte kunde besvara hur enkelt de lösts. 
 
Med de kvarvarande frågorna för varje faktor genomfördes en korrelationsanalys mellan 
faktorerna för att se om de är oberoende eller stör varandra. Därefter genomfördes en 
regressionsanalys för att kunna beskriva relationen mellan en oberoende variabel 
(förklarande variabel) och en beroende variabel. Relativt beroende, tillit, social osäkerhet 
utanför och inom nätverket, social makt och konflikt sattes in som oberoende variabler i 
modellen medan samverkan respektive attitydförändringen till samverkan sattes in som 
beroende variabler. Vi ville i modellen ta hänsyn till personalstyrkan och satte därför 
även in det som en kontrollvariabel och fick därmed samtidigt en indikation om antalet 
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anställda har någon inverkan på den beroende variabeln. Där respondenten svarat ”vet ej” 
eller ”vill ej avge svar” satte vi in en 4:a på de frågor som vi analyserade. Nummer 4 
ligger mitt på skalan 1 till 7 och kan därför ses som ett neutralt alternativ.  
 
Med hjälp av regressionsanalysen tog vi fram kring vilka faktorer det förelåg en praktisk 
respektive statistisk signifikans. Eftersom alla nätverk kan ses som unika var det av 
intresse att praktiskt studera relationen mellan faktorerna och attitydförändringen samt 
graden av samverkan i Träinnova och Ywood. Detta gjorde vi genom att avfärda alla 
koefficienter mindre än 0,10 som icke praktiskt signifikanta (Falk & Miller, refererad i 
Wiklund, 1998). För de koefficienter som översteg 0,10 ansåg vi oss alltså se en skillnad i 
attitydförändring och samverkan i nätverken Träinnova och Ywood. För att kunna se om 
vissa av de relationer vi fann skulle kunna generaliseras tog vi även fram de faktorer som 
uppvisade en statistisk signifikans. Som gräns för statistisk signifikans satte vi ett p-värde 
på mindre än 0,15. Där resultaten inte överensstämde med hypoteserna spekulerade vi 
kring möjliga orsaker till detta.  
 
3.8 Metodproblem 
 
3.8.1 Reliabilitet 
 
Lundahl och Skärvad (1999) betonar hur viktigt det är att undersökningen håller en god 
reliabilitet. Med detta menar de att undersökningen ska vara tillförlitlig, det vill säga inte 
innehålla slumpmässiga mätfel. En sådan undersökning kännetecknas enligt Lundahl och 
Skärvad (1999) av att den inte är påverkad av vem som intervjuar samt tid och rum för 
själva undersökningen. Holme och Solvang (1991) utvecklar med att säga att om 
oberoende mätningar visar liknande resultat, har undersökningen en hög pålitlighet vilket 
också är målet.  
 
Då det inte är troligt att mätningen kommer att göras igen var det av stor vikt att försöka 
öka pålitligheten innan undersökningen påbörjades. Då vi varit fyra personer som 
intervjuat respondenterna fanns det en risk att intervjuerna inte genomfördes likadant hela 
tiden. Vi utarbetade därför exakta instruktioner för hur telefonintervjun skulle inledas, 
hur frågorna skulle ställas, standardiserade svar på eventuella frågor från respondenten 
och standardiserade definitioner på termer använda i frågeställningarna (Holme & 
Solvang, 1991). Intervjuarna träffades innan de första telefonintervjuerna och gick 
igenom enkäten och upplägget för att genomföra så identiska intervjuer som möjligt.  
Dessutom hade vi flera frågor kopplade till samma faktor för att på så sätt se om 
respondenten gav konsekventa svar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003).  
 
I och med att enkäten beräknades ta cirka 40 minuter ville majoriteten av respondenterna 
genomföra den så snabbt som möjligt. För att minska slarvigt besvarade frågor från 
respondenten lät vi alltid denne föreslå datum och tid för enkäten för att på så sätt 
försäkra oss om att respondenten hade 40 minuter att avsätta och därför inte svarade 
ogenomtänkt på enkäten mitt i något annat. 
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3.8.2 Validitet 
 
Holme och Solvang (1991) menar att det inte räcker att undersökningen håller en god 
reliabilitet, utan det förutsätts även att den insamlade informationen är valid. Validitet 
definieras av Lundahl och Skärvad (1999: 150) som ”frånvaron av systematiska mätfel”. 
Är validiteten låg spelar det ingen roll hur pålitlig studien än må vara. 
 
Lundahl och Skärvad (1999) beskriver en uppdelning i inre och yttre validitet. Mätningen 
har hög inre validitet när mätinstrumentet mäter det som det är tänkt att mäta. När vi 
utformade våra frågor till telefonintervjun, använde vi i största möjliga mån redan 
beprövade frågor som grund. Därmed hoppades vi att det skulle råda en hög grad av 
överensstämmelse mellan de aspekter som vi valde att fråga om och teorin kring 
faktorerna. Yttre validitet handlar enligt Lundahl och Skärvad (1999) om mätningen 
svarar på undersökningens syfte eller ej. För att öka den yttre validiteten ställde vi flera 
frågor kring varje undersökt faktor. Vi hade dessutom testat enkäten på tolv personer, ett 
företag samt rådgjort med vår handledare Mats Westerberg för att minska risken för 
dåligt formulerade frågor. 
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4. SAMVERKAN I NÄTVERKEN TRÄINNOVA OCH YWOOD 
 
I detta kapitel presenteras de två studerade nätverken Träinnova och Ywood. Därefter följer 
illustrationer av hur samverkan ser ut i dessa två nätverk. Efter det ges resultatet av analyser som 
vi genomfört. Slutligen beskrivs huruvida hypoteserna stöttas eller ej.   
 
4.1 Studerade nätverk 
 
4.1.1 Träinnova1  
 
För träförädlingsföretag i främst Jämtlands län finns detta öppna samarbetsprojekt som 
kallas Träinnova. Syftet med Träinnova är att stimulera och stötta utvecklingen av 
träindustrin så att företagen kan öka sin lönsamhet och länet kan få högre sysselsättning. I 
stort skulle det innebära en säkrare sits för företagarna och medborgarna i länet.  
 
Det Träinnova främst inriktat sig på sedan 2003 är nätverksbyggande, internationalisering 
och nya marknader samt systemutveckling. Träinnova har sedan 1996 bedrivit projekt, 
vilket bland annat har lett till nya produkter, företag och etableringar på nya marknader. 
Projektet finansieras av de företag som deltar, Sparbanksstiftelsen i Jämtlands län, 
EU Mål 1 och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Samarbetsprojektet leds av två projektledare 
som har som roll att driva på och hålla samman projektet. Företagen har ansvaret för 
själva produktutvecklingsarbetet.    
 
Projekten bygger på företagens egen vilja och engagemang och i varje delprojekt i 
Träinnova måste minst tre företag medverka och projektet ska sedan godkännas av 
Träinnovas styrgrupp. Projektledarna finns som resurser för företagen att tillgå i sitt 
projektarbete.  
 
4.1.2 Ywood – Nätverk Trä 
 
Ywood Nätverk Trä, förkortat Ywood, är ett tränätverk för företagen inom träsektorn i 
Västernorrlands län (Gagner, 2003). Nätverket skapades år 2000 och dess syfte är att öka 
vidareförädlingen av träfiberbaserade produkter. Idén bakom detta är att samla kunskap 
och resurser inom branschen för att på så sätt öka förädlingen i Västernorrland. Syftet ska 
uppnås genom bland annat attitydförändring, samverkan och nätverksbyggande. 
Samverkan ska förstärkas genom en samverkansmodell där samverkansgrupper bildas 
mellan företag kring produktutveckling eller kring speciella marknadsaktiviteter. Var och 
en av dessa grupper ska ha ett navföretag som besitter särskilda resurser och på så sätt 
kan driva gruppen framåt. Några exempel på samverkansgrupper är inom dörrar, hyvling, 
timmerhus och kontorsmiljö. (ibid) 
 
Nätverket finansieras av företagen själva, Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt EU:s 
Mål 1 strukturfonder (Gagner, 2002). De tre projektledare som finns i ledningen för 
Ywood genomför olika punktinsatser för att hjälpa de deltagande företagen till utveckling 

                                                 
1 Materialet är hämtat från http://www.trainnova.se/ 

http://www.trainnova.se/
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och för att försöka reda ut eventuella hinder i projekten (Gagner, 2003). I vissa fall 
innebär det att agera bollplank, i andra fall om att hjälpa till vid juridiska problem (ibid). 
 
4.2 Svarsfrekvens 
 
Företagens svarsfrekvens var under förväntan. Efter enträgna försök från vår sida fick vi 
sammanlagt 42 företag av 93 att fullgöra telefonintervjun, det vill säga 45,2 % av 
företagen. I nätverket Ywood svarade 21 företag av 60, och i nätverket Träinnova svarade 
21 företag av 33. Av de 51 företag som inte svarade var det ett antal företag som föll bort 
på grund av att det visade sig att de inte längre var med i nätverket eller överhuvudtaget 
inte existerade. Den vanligaste bortfallsorsaken var dock tidsbrist från respondentens 
sida. Resultaten i denna studie baseras på de svar som de 42 fullständiga intervjuerna 
genererade. 
 
4.3 Hur samverkan kan se ut i strategiska SME-nätverk 
 
4.3.1 Samverkansdistribution 
 
I denna studie mäts samverkan som det genomsnittliga antal kontakttimmar per år ett 
företag har per kontakt i nätverket. I Figur 4:1 och Figur 4:2 illustreras hur mycket tid 
företagen i respektive nätverk i genomsnitt har kontakt med andra företag i nätverket per 
år. 
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Figur 4:1 och Figur 4:2. Samverkansdistributionen i Träinnova respektive Ywood   
 
Figur 4:1 och 4:2 visar att nätverken är mycket lika varandra vad gäller företagens 
genomsnittliga kontakttid. Det är tydligt att de flesta företag har en genomsnittlig 
kontakttid på 9-40 timmar per kontakt och år i båda nätverken. Nätverken uppvisar även 
liknande fördelning med ett fåtal företag som har en medelkontakttid på 1-8 timmar 
respektive 41-160 timmar. I inget av nätverken har någon en medelkontakttid på >160 
timmar, vilket är förståeligt med tanke på att detta mått mäter genomsnittstiden för alla 
kontakter. I och med att det är genomsnittlig kontakttid som mäts innebär fördelningen av 
företagen i kategorier att en del av företagen kan samverka intensivt med ett fåtal företag 
och därmed hamna i stapeln 41-160 timmar, medan ett annat företag som samverkar lite 
med ett stort antal företag kan hamna i stapeln för en genomsnittlig kontakttid på 1-8 
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timmar per år. Dessa stapeldiagram innebär praktiskt att majoriteten av företagen i 
Träinnova respektive Ywood i snitt lägger en till fem dagar per år på varje företag i 
nätverket som de haft kontakt med. I båda nätverken finns det ett fåtal företag som lägger 
en till fyra veckor i snitt per företag de haft kontakt med i nätverket. Sammanfattningsvis 
ser vi i Figur 4:1 och 4:2 att det förekommer samverkan i allt från ytliga kontakter till 
djupare utbyten mellan företagen i respektive nätverk. Denna liknande fördelning samt 
likheten i nätverken gällande faktorerna identifierade ur Social Exchange Theory gör att 
nätverken går att slå ihop till en totalpopulation när graden av samverkan samt 
attitydförändringen till samverkan analyseras. 
  
4.3.2 Nätverkskartor 
 
Nätverkskartor är ett sätt att studera och beskriva hur samverkan kan se ut i strategiska 
SME-nätverk. Vi har valt att göra en karta över hur kontakterna ser ut mellan företagen i 
respektive studerat nätverk. Dessa kartor byggs på de svar som de 42 företagen 
(21 företag i vardera nätverk) har angett att de samverkar med, vilket innebär att företag 
som inte svarade på enkäten ändå kan finnas med i nätverkskartorna om ett svarande 
företag har haft kontakt med dem. De kontakter som understiger nio timmar per år är inte 
representerade i kartan, utan de olika linjerna symboliserar en kontakt på 9-40 timmar, 
41-160 timmar samt kontakter som överstiger 160 timmar per år. I Figur 4:3 visualiseras 
kontakterna i Träinnova.   
 

 
 
Figur 4:3. Nätverkskarta över Träinnova (visualiserad i Cyram NetMiner II 2.5) 
 
Som är framställt i Figur 4:3 utgörs nätverket Träinnova av en stor väv av kontakter. Det 
är många företag som har ett stort antal kontakter, och en del av dessa kontakter är 
dessutom intensiva (> 40 timmar per år). En del av de företag som har många men svaga 
kontakter (< 40 timmar per år) fungerar likt en spindel i nätet, det är en tunn väv som 
håller samman många företag och därmed även nätverket. Sådana företag kan ses som 
viktiga knytpunkter i nätverket. Det är dessutom tydligt att det finns många ”trianglar” i 
nätverket, det vill säga trepartskonstellationer. Av dessa trianglar går det även att se att 
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vissa kontakter liknar Granovetters (1973) beskrivning av ”weak ties”. Det finns ett starkt 
förhållande mellan A och B, samt A och C och ett något mindre starkt förhållande mellan 
B och C. I nätverket Träinnova finns det två företag (nummer 5 och 16) som även är 
aktiva i nätverket Ywood. Dessa två företag är positionerade i högerkanten av Figur 4:3. 
Det framgår tydligt att dessa företag har många och dessutom starka kontakter. 
Nedanstående karta (Figur 4:4) visar kontakterna i nätverket Ywood.  
 

 
 
Figur 4:4. Nätverkskarta över Ywood (visualiserad i Cyram NetMiner II 2.5) 
 
De företag som är aktiva dels i Träinnova och dels i Ywood finns representerade i 
Figur 4:4 i den vänstra flanken som nummer 7 och nummer 20. Ett av företagen har alltså 
en hög intensitet med många företag i båda nätverken och kan således ses som den som 
knyter samman nätverken. Nätverkskartan för Ywood särskiljer sig från Träinnovas. 
Kontakterna i Ywood är inte lika utspridda som i Träinnova. Det förefaller vara vissa 
mindre koncentrerade grupperingar i nätverket där det finns en hög intensitet mellan 
företagen. Många av dessa grupperingar finns kring projekt i Ywood där ett antal företag 
ingår. Företagen i projekten har ofta en likhet vad gäller produkter. I Ywood finns det 
inte samma mängd av företag som kopplar samman andra företag. Trepartskonstellationer 
är inte heller lika vanligt förekommande som i Träinnova. Företagen ser istället ut att 
hålla sig till produktliknande företag och det är i dessa kontakter det går att se den största 
intensiteten. Det finns ett företag (nummer 30) i mitten av nätverkskartan som har 
kontakter i de olika grupperingarna och kan därför ses som ett av de företag som håller 
samman Ywood. Utöver detta går det att se att det finns ett stort antal företag som endast 
har kontakter som uppgår till färre än 40 timmar per år. 
 
Sammanfattat kan vi utifrån ovanstående se att de två nätverken uppvisar olika bilder av 
hur samverkan i nätverk kan se ut. Medan företagen i Träinnova binds samman genom 
”weak ties” och ”mellanlandningar” i en stor väv av kontakter, byggs Ywood istället upp 
av grupperingar kring företagens likhet av produkter. I Ywood interagerar inte heller 
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varje företag med lika många företag som de gör i Träinnova. Däremot går det att se 
några mycket intensiva utbyten i Ywood, som inte går att urskilja i Träinnova. 
 
4.4 Faktorer som kan förklara graden av samverkan 
 
Även om nätverkskartorna ovan visar att samverkan ser olika ut, finns det dock inga 
signifikanta skillnader mellan de två nätverken gällande de faktorer som analyseras i 
denna studie eller vad gäller företagens genomsnittliga kontakttid per år. Det är därmed 
rimligt att slå ihop resultaten för de två nätverken och analysera det som en population.  
 
I Tabell 4:1 visas hur de sex studerade faktorerna korrelerar med varandra. I 
korrelationsanalysen har även antal anställda tagits med eftersom den används som en 
kontrollvariabel i regressionsanalysen. De sex studerade faktorerna stör som synes inte 
varandra i någon större utsträckning. Som medelvärdena i Tabell 4:1 visar har konflikt 
det lägsta medelvärdet medan tillit har det högsta. 
 
Tabell 4:1. Korrelationsmatris för studerade faktorer 
 

 Medel S.D. 1 2 3 4 5 6 7 
1. Antal anställda 20.77 44.11        
2. Relativt oberoende 2.69 1.36 -0.209       
3. Tillit 5.07 1.3 -0.175 0.218      
4. Osäkerhet utanför 3.98 2.10 0.172 -0.260 -0.254     
5. Osäkerhet inom 3.93 1.72 0.104 -0.002 -0.338* 0.235    
6. Social makt 3.36 1.36 0.148 -0.097 -0.001 0.125 0.009   
7. Konflikt 2.10 1.21 0.017 0.111 -0.252 -0.004 -0.010 0.211  
N=42, *p<0,05 
 
I Tabell 4:2 på nästa sida visas relationen mellan de oberoende variablerna relativt 
beroende, tillit, osäkerhet utanför och inom nätverket, social makt, konflikt och de 
beroende variablerna attityd respektive samverkan. För att kontrollera om antalet 
anställda även kan ha en inverkan på attitydförändringen till samverkan samt graden av 
samverkan är det medtaget som en kontrollvariabel. Modellen för den beroende variabeln 
attityd har ett r2-värde på 0.416, vilket innebär att 41,6 % av variansen kan förklaras med 
hjälp av modellen. Den modellen har ett F-värde som ligger på 3,457 vilket får en 
signifikansnivå på 0,007. Modellen där samverkan är den beroende variabeln har ett r2-
värde på 0,097, vilket innebär att modellen kan förklara 9,7 % av variansen. Ett F-värde 
på 0,521 får en signifikansnivå på 0,812 till följd. 
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Tabell 4:2. Resultat av regressionsanalys 
 

 ATTITYD SAMVERKAN 
Antal anställda -0.066 -0.039 
Relativt beroende 0.120 0.044 
Tillit 0.131 0.247 
Osäkerhet utanför nätverket 0.209* -0.006 
Osäkerhet inom nätverket -0.579* 0.040 
Social makt 0.111 -0.179 
Konflikt -0.075 0.062 
F-värde 3.457 0.521 
R²-värde 0.416 0.097 
Signifikans 0.007 0.812 
*p<0,15, Regressionskoefficienterna som visas är standardiserade. 

 
I Tabell 4:3 presenteras de faktorer som har en praktisk respektive statistisk signifikans 
för vardera beroende variabel, det vill säga för attitydförändringen och graden av 
samverkan. Praktisk signifikans har vi valt att definiera som de betavärden som 
överstiger 0,10 och den statistiska signifikansen där p-värdet understiger 0,15. Efter 
Tabell 4:3 följer en utredning av huruvida hypoteserna kring attitydförändringen och 
graden av samverkan har praktisk och/eller statistisk signifikans. 

 
Tabell 4:3. Praktisk respektive statistisk signifikans 
 

ATTITYD 

Praktisk signifikans (β>0,10) Statistisk signifikans (p<0,15) 
Relativt beroende Osäkerhet utanför nätverket 
Tillit Osäkerhet inom nätverket 
Osäkerhet utanför nätverket  
Osäkerhet inom nätverket  
Social makt  
  

SAMVERKAN 

Praktisk signifikans (β>0,10) Statistisk signifikans (p<0,15) 
Tillit Inga  
Social makt  

 
4.4.1 Resultatens signifikans 
 
Relativt beroende 
 
Hypotes 1a föreslår en negativ relation mellan företagets upplevda relativa beroende i 
nätverket och attitydförändringen till samverkan i nätverket. Detta stöds inte av data i 
Tabell 4:2 som istället visar en praktisk signifikans för det omvända förhållandet. 
Sammanställningen av data tyder på att ju högre relativt beroende företagen har, desto 
mer positiv har deras attityd till samverkan blivit.  
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Hypotes 1b antar ett negativt samband mellan företagets relativa beroende i nätverket och 
graden av samverkan. Sammanställningen i Tabell 4:2 talar mot att det inte finns någon 
praktisk signifikans för denna hypotes. Företag som upplever ett högt relativt beroende 
samverkar inte i lägre utsträckning än de företag som upplever ett lågt relativt beroende. 
 
Tillit  
 
Hypotes 2a lägger fram att det råder en positiv relation mellan företagens tillit till andra 
företag i nätverket och attitydförändringen till samverkan. Data i Tabell 4:2 visar på en 
praktisk signifikans för denna hypotes. Ju högre tillit, desto mer positiv har attityden till 
samverkan blivit. 
 
Hypotes 2b föreslår ett positivt samband mellan företagens tillit till andra företag i 
nätverket och graden av samverkan. Praktiskt stöds detta av resultaten i Tabell 4:2, det 
vill säga att företag som känner hög tillit till andra företag samverkar i högre grad.  
 
Social osäkerhet  
 
Hypotes 3a antar en positiv relation mellan social osäkerhet utanför nätverket och 
attitydförändringen till samverkan. Data i Tabell 4:2 visar en såväl praktisk som statistisk 
signifikans för denna hypotes. När en ökad social osäkerhet utanför nätverket råder har 
attityden till samverkan blivit mer positiv. 
 
Hypotes 3b lägger fram ett positivt samband mellan social osäkerhet utanför nätverket 
och graden av samverkan. Resultat i Tabell 4:2 talar mot denna hypotes, då det inte finns 
någon praktisk signifikans. Företag som upplever hög social osäkerhet utanför nätverket 
samverkar inte i högre utsträckning. 
 
Hypotes 3c antar en negativ relation mellan social osäkerhet inom nätverket och 
attitydförändringen till samverkan. Resultatet i Tabell 4:2 visar en praktisk och statistisk 
signifikans i samstämmighet med hypotesen. De företag som upplever en högre social 
osäkerhet inom nätverket har fått en mer negativ attityd till samverkan än de som inte 
upplever social osäkerhet inom nätverket.  
 
Hypotes 3d sattes upp för att testa hur osäkerhet inom nätverket påverkar graden av 
samverkan. Osäkerhet inom nätverket antogs vara negativt relaterad till graden av 
samverkan. Data i Tabell 4:2 stödjer inte denna hypotes. Företag som upplever en hög 
grad av social osäkerhet inom nätverket samverkar inte i lägre utsträckning. 
 
Social makt  
 
Hypotes 4a föreslår en positiv relation mellan upplevd social makt och 
attitydförändringen till samverkan. Resultat i Tabell 4:2 visar ett praktiskt signifikant 
samband i överensstämmelse med hypotesen. Det finns med andra ord ett samband som 
visar att ju högre företagens sociala makt är desto mer positiv har deras attityd till 
samverkan blivit. 
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Hypotes 4b antar ett positivt samband mellan social makt och graden av samverkan. Data 
i Tabell 4:2 visar en praktisk signifikans i motsats till hypotesen. Företag som upplever 
sig ha en högre grad av social makt uppvisar en lägre grad av samverkan. 
 
Konflikt  
 
Hypotes 5a föreslår en negativ relation mellan konflikt och attitydförändringen till 
samverkan. Som resultaten i Tabell 4:2 visar finns det ingen praktisk signifikans för 
denna hypotes. Företag som upplever en högre grad av konflikt har inte fått en mer 
negativ attityd till samverkan.  
 
Hypotes 5b lägger fram ett antagande om att det råder ett negativt samband mellan 
konflikt och graden av samverkan.  Det finns ingen praktisk signifikans för denna 
hypotes enligt Tabell 4:2. Företag som upplever en högre grad av konflikt i nätverket 
uppvisar inte en lägre grad av samverkan. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I vårt avslutande kapitel inleder vi med att diskutera kring hur samverkan kan se ut i SME-
nätverk och därefter förs ett resonemang kring faktorer som kan förklara attitydförändringen till 
samverkan och graden av samverkan. Kapitlet avslutas med en övergripande slutsats och 
reflektioner kring vår metod samt förslag till framtida forskning  
 
5.1 Hur samverkan kan se ut i SME-nätverk  
 
Ett syfte med denna uppsats var att beskriva hur samverkan kan se ut i strategiska SME-
nätverk. Till detta syfte var det naturligt att de två studerade nätverken hölls separerade. 
Nätverkskartorna synliggjorde att samverkan i SME-nätverk kan se olika ut och byggas 
upp runt exempelvis centrala aktörer, projekt och trepartskonstellationer. Bland dessa 
centrala aktörer har vi hos respondenten upplevt en entusiasm för samverkan och en 
drivkraft att vilja föra bygden och branschen framåt. Entusiasterna ser positivt på 
samverkan och även om kanske inte nätverket i sig ses som en nödvändighet för att 
kunna överleva, ses samverkan i någon form som det. Även om det är företagens relativa 
beroende, makt och så vidare som vi studerat tycker vi oss se att entreprenörens 
personliga inställning till att samverka har en stor inverkan på antalet kontakter och 
funktionen som knytpunkt. De centrala aktörerna ser kanske inte fördjupad samverkan 
som det primära utan det är just det att företaget har ett brett kontaktnät inom branschen 
som är av betydelse.  
 
Samverkan kan även uppstå runt projekt i nätverket. Det är tydligt att projekten knyter 
samman deltagande företag och att det utifrån dessa företag strålar länkar till andra 
företag och projekt. Projekten kan alltså ses som centrala grupperingar i nätverket. 
Möjligtvis ger projekten företagen incitament att kontakta varandra alternativt att 
projekten uppstår på grund av en redan etablerad kontakt.   
 
I nätverket Träinnova är det tydligt att det finns ett flertal trepartskonstellationer. 
Granovetters (1973) teori om ”weak ties” skulle möjligtvis kunna förklara varför företag 
B och C har en svag koppling till varandra där båda dessa företag har en stark koppling 
till företag A. Det skulle möjligtvis kunna vara att B och C utvecklat en kontakt genom 
A, då A har ett utbyte med dem båda är förmodligen B och C kompatibla med varandra. 
Enligt Granovetters (1973) teori om kognitiv balans skulle detta även kunna förklaras 
genom att B och C vill känna starka känslor för varandra för att på så sätt psykologiskt 
stärka sin bild av förhållandet med A. Detta skulle kunna vara en teoretisk lösning, men 
utifrån de intervjuer vi genomfört tycker vi oss inte ha fått det intrycket. Vi ser det inte 
ens som troligt att B och C alltid är medvetna om att de båda har en stark kontakt med A 
och det är därmed mindre troligt att de har en psykologisk press på sig att utveckla en 
kontakt. 
 
5.2 Faktorer som påverkar samverkan i SME-nätverk 
 
Vårt andra syfte med denna uppsats var att utifrån Social Exhange Theory identifiera ett 
urval av faktorer som skulle kunna förklara graden av samverkan i strategiska 
multilaterala SME-nätverk, samt en förändrad attityd till samverkan i dessa. Till detta 
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syfte studerade vi företagen i de två nätverken tillsammans. I den beskrivande statistiken 
går det att se att konflikt har det lägsta medelvärdet medan tillit har det högsta. Vi tycker 
oss kunna koppla detta till utbytesteorin – det skulle inte vara ett hållbart nätverk 
bestående av sociala utbyten om tilliten har det lägsta medelvärdet och konflikt det 
högsta. Företagen är de som utgör nätverket och således är det naturligt att företagen 
måste ha en viss tillit till varandra och att konfliktnivån inte kan vara alltför hög. Denna 
fördelning kan möjligtvis ses som en nödvändighet för att nätverket ska kunna fungera 
och överhuvudtaget existera.  
 
5.2.1 Förändring av attityd till samverkan 
 
En möjlig förklaring till att det finns praktisk signifikans för fyra av sex hypoteser kring 
attityden (tillit, social osäkerhet utanför och inom nätverket samt social makt) kan vara att 
mycket av den teori som referensramen grundar sig på är baserad på hur individer 
uppfattar saker och ting samt deras inställning till sociala utbyten. Teorin ligger därmed 
inte så långt ifrån den attityd som företagen har eftersom attityden kan ses som ett uttryck 
för företagets perception av relationen.  
 
Det finns praktisk signifikans för att företag som upplever en högre grad av relativt 
beroende uppvisar en mer positiv attityd till samverkan. Detta går dock emot den uppsatta 
hypotesen. Teorin förutspår att företag som upplever en lägre grad av relativt beroende 
känner en högre grad av tillfredsställelse och utifrån det föreslog vi hypotesen att det 
därmed leder till en mer positiv attityd till samverkan. En tänkbar tolkning till att 
hypotesen inte stöttas av resultaten kan vara att oavsett tillfredsställelsen i 
utbytesförhållandet kan företag som upplever en hög grad av relativt beroende möjligtvis 
vara tvungna att samverka för att klara sig. De ser därmed nätverket som ett positivt 
forum för samverkan och attityden har således blivit mer positiv. 
 
Träinnova och Ywood kan likväl som andra nätverk ses som unika. Som synes hade 
många faktorer en praktisk signifikans på såväl attitydförändringen som graden av 
samverkan. Däremot var det endast två faktorer totalt i studien som uppvisade statistisk 
signifikans, nämligen social osäkerhet utanför samt social osäkerhet inom nätverket. De 
företag som upplever en hög osäkerhet utanför nätverket har blivit mer positiva till 
samverkan och de företag som upplever hög social osäkerhet inom nätverket har blivit 
mer negativa till samverkan i nätverket. Det finns dock ingen praktisk eller statistisk 
signifikans för att dessa två faktorer påverkar graden av samverkan. Vi ser det som 
naturligt att den sociala osäkerheten påverkar attityden till samverkan men inte 
nödvändigtvis graden av samverkan. Som Human och Provan (1997) beskriver uppstår 
SME-nätverk ofta med syfte att tillsammans uppnå gemensamma mål och vi kan tänka 
oss att social osäkerhet utanför nätverket är en av anledningarna till att företagen inte kan 
nå sina mål på egen hand och därför blir positiva till nätverket. Visar det sig sedan att 
företaget känner osäkerhet beträffande vart nätverket är på väg eller hur de andra 
nätverksföretagen agerar är det inte svårt för oss att förstå att företaget inte längre ser lika 
positivt på samverkan i nätverket som tidigare.  
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5.2.2 Grad av samverkan  
 
Det finns en praktisk signifikans för två variablers förklaring av graden av samverkan, 
nämligen tillit och social makt. Hypotesen kring tillit stärktes, de företag som känner en 
hög grad av tillit samverkar i högre utsträckning. Många företag anser att det är en 
nödvändighet att ha tillit till de andra företagen och att inga skriftliga avtal kommer till 
stånd om inte den grundläggande tilliten finns. De uttrycker att det inte finns någon 
anledning att tvivla på de andra företagens motiv. Detta går hand i hand med att tillit 
enligt utbytesteorin är grundläggande för stabila relationer då det inte går att försäkra sig 
om en tillfredsställande konsekvens i det sociala utbytet. 
 
Företag som upplever en högre social makt i nätverket samverkar däremot i lägre grad, 
vilket går tvärtemot den uppsatta hypotesen. Det finns praktisk signifikans för att ju högre 
makt ett företag upplever sig ha, desto mindre grad av samverkan uppvisar det. 
Hypotesen byggde på ett antagande om att företag som anser att de har haft stor förmåga 
att kunna påverka andras agerande kommer att uppleva positiva känslor och samverka i 
större utsträckning på grund av dessa känslor. En förklaring vi kan tänka oss är att även 
om företaget kan inneha positiva känslor till följd av makt och en positiv attityd till 
samverkan, ökas inte själva intensiteten i utbytet på grund av dessa känslor. Grunden i 
sociala utbyten är som tidigare nämnts att varje part försöker maximera sin egen nytta. 
Om parten med den högre makten inte känner sig få ut något av ett fördjupat samarbete 
med ett annat företag med lägre makt, upplever de inte lika stor nytta av utbytet som den 
part som har mindre makt. Företaget som har större makt skulle därmed kunna välja att 
minska samarbetet eftersom det inte ger tillräcklig utdelning. Ett företag med mindre 
makt å andra sidan kan maximera sin egen välfärd genom att samverka och uppvisar 
därmed en högre samverkansgrad. En annan förklaring till att företag med mindre makt 
uppvisar en högre grad av samverkan skulle kunna vara att de känner sig nödsakade att 
samverka för att kunna överleva. Det är den knappa makten som gör att samverkan är en 
nödvändighet. 
 
Som vi kan se skiljer sig faktorerna som förklarar attitydförändringen från de faktorer 
som förklarar graden av samverkan. Det är fler av våra faktorer som kan förklara 
attitydförändringen än som kan förklara graden av samverkan. Vi kan tänka oss att detta 
kan bero på att många av faktorerna byggs på en känsla och denna känsla möjligtvis kan 
påverka attityden till samverkan. Känslan kanske däremot inte är det som sedan kan 
förklara hur intensivt ett företag samverkar i nätverket. Oavsett känslan hos företaget till 
nätverket, kan det finnas andra incitament till att samverka i olika grad. Intervjuerna har 
gett oss intrycket att företagets specifika situation till stor del avgör om det väljer att 
samverka i stor eller liten utsträckning. Vissa företag kan ha blivit mycket mer positiva 
till samverkan i nätverket, men ändå samverkar i liten utsträckning eftersom samverkan i 
nätverket inte passar företagets verksamhet för tillfället. 
 
Resultaten tyder på att företag som upplever sig ha ett lågt respektive högt relativt 
beroende i nätverket inte uppvisar någon skillnad i graden av samverkan. En möjlig 
förklaring till att det inte har visat sig finnas någon skillnad är återigen att hur företagen 
upplever situationen inte alltid återspeglas i handling. Oavsett företagens upplevda 
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relativa beroende verkar det som att graden av samverkan är situationsberoende. Det 
föreligger inte heller någon skillnad i graden av samverkan för faktorerna social 
osäkerhet utanför nätverket samt social osäkerhet inom nätverket. En möjlig förklaring 
till detta är att i och med att det finns en skillnad på attitydförändringen är faktorerna nära 
kopplade till teorin och ger därför utslag på känslor, uppfattningar och dylikt medan 
graden av samverkan inte styrs av dessa.  
 
5.3 Slutsats 
 
I denna studie har vi beskrivit hur samverkan i strategiska multilaterala SME-nätverk kan 
se ut. Vi har försökt att identifiera ett antal faktorer som skulle kunna förklara graden av 
denna samverkan, samt förändringen av attityd till samverkan i dessa. I nätverken Ywood 
och Träinnova kan vi se hur faktorerna tillit och social makt är två faktorer som delvis 
kan förklara företagens grad av samverkan i nätverket. Företag i dessa två nätverk som 
har en stor tillit till andra företag i nätverket samverkar i större utsträckning än de med en 
låg tillit. Det finns således klara tendenser att den grundläggande tilliten mellan företag i 
SME-nätverk får en betydelse för hur intensiv samverkan i nätverket blir. När det gäller 
faktorn social makt går det att se att företag i Träinnova och Ywood som upplever sig ha 
en hög social makt samverkar i lägre utsträckning än de med en låg makt. Resultatet 
indikerar alltså på att i motsats till vår hypotes uppställd utifrån referensramen samverkar 
företag i strategiska SME-nätverk i mindre grad om de upplever sig ha en högre grad av 
social makt.  
 
I dessa två nätverk kan vi även förklara förändringen av attityd med hjälp av faktorerna 
relativt beroende, tillit och social makt. Företag i Träinnova och Ywood som har ett högt 
relativt beroende, tillit och social makt har blivit mer positiva till samverkan i Träinnova 
respektive Ywood. Det finns i och med det indikationer om att företag i strategiska SME-
nätverk som upplever ett stort relativt beroende gentemot andra företag i nätverket, 
känner en tillit till andra företag i nätverket och upplever sig ha en hög social makt i 
nätverket blir mer positiva till samverkan i detsamma.  
 
Förutom en praktisk signifikans går det att statistiskt säkerställa att faktorerna social 
osäkerhet utanför och social osäkerhet inom nätverket kan förklara en förändrad attityd 
hos företagen till samverkan i nätverk. Företag som upplever en hög social osäkerhet 
utanför nätverket blir mer positiva till samverkan i nätverk. Företag som upplever en hög 
social osäkerhet inom nätverket blir mer negativa till samverkan i nätverk. Sammantaget 
innebär våra resultat att det inte är samma faktorer som kan förklara graden av samverkan 
som kan förklara en förändrad attityd till samverkan. Företags förändrade attityd till 
samverkan i nätverket visar tendenser på att ha en starkare koppling till känslor än vad 
företags grad av samverkan har.   
 
5.4 Reflektioner kring metod 
 
I efterhand går det att konstatera att studien hade kunnat genomföras på ett sätt som 
möjligtvis hade kunnat förbättra möjligheten till att dra mer allmängiltiga slutsatser. Här 
nedan följer vad som skulle ha kunnat förbättrat studien.  
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Varje intervju tog cirka 40 minuter vilket för det första gjorde att många respondenter 
valde att avstå från att besvara frågorna och för det andra ledde till att frågorna 
besvarades snabbt. Bland de respondenter som valde att besvara enkäten via fax 
uppfattade vi det som att de hade tänkt igenom svaren mer noggrant än de som rabblat 
upp svar per telefon. Den beräknade längden på intervjun gjorde att respondenterna drog 
sig för att dröja allt för länge vid varje fråga. Vi tror att vår studie därmed hade gynnats 
av att inte ställa de 73 frågor som inte tillhörde vår del i enkäten. Vi har märkt att den 
överskottsinformation som vi har fått under intervjuerna har gett oss många tänkvärda 
uppslag till vår analys. Därför tror vi att vår analys hade blivit än bättre om vi själva hade 
ställt våra frågor till alla respondenter och därmed fått dubbelt så mycket 
överskottsinformation. Däremot hade det inte varit effektivt att vi två skulle ha gjort alla 
telefonenkäter. 
 
En annan aspekt som vi inte tog hänsyn till var att branschen som vi undersökte hade en 
av sina mer hektiska perioder vid tiden för intervjuernas genomförande. Många 
respondenter menade att detta var en av de svåraste perioderna att avsätta 40 minuter till 
något som detta som inte prioriteras högt. På grund av att många företag endast har en 
eller ett fåtal anställda innebar den dåliga tidsmatchningen ett onödigt stort bortfall.  
 
Som beskrivet i metodavsnittet är det svårt att designa datainsamlingen till en survey på 
ett bra sätt. Detta är något som vi har fått erfara. Trots att enkäten var testad innan på mer 
än 10 personer och dessutom på ett företag i nätverk var det uppenbart att våra frågor 
hade vissa brister. Detta fick som följd att några av frågorna sorterades bort efter en 
korrelationsanalys. Vi tror att vi hade gynnats av att testa frågorna på ytterligare ett antal 
företag och dessutom försökt anta möjliga svar från respondenten för att på så sätt se 
luckorna i frågeställningarna. Exempelvis var det tvetydigt för respondenten om den 
skulle svara 1 eller 4 på vissa av frågorna som handlade om uppskattningen i förhållande 
till de andra företagen, när de ansågs sig vara jämlika (se fråga 1-3 och 13-15). Vi märkte 
även att det inte var lämpligt att använda sig av formuleringar med ”färre” och ”bättre” i 
påståenden tidsmässigt nära varandra i intervjun. Dessutom visade sig många 
respondenter på grund av bristfällig kunskap om de andra företagen oförmögna att kunna 
besvara frågor där en uppskattning om andra företag i nätverket behövdes göras. Dessa 
problem med frågorna kan ha minskat studiens validitet.  
 
Stundom kunde vi uppleva att ämnet var känsligt för respondenten att besvara. När det 
gäller konflikt ställer vi oss frågande till att det i princip inte funnits några slags 
missförstånd mellan företagen i respektive nätverk. Möjligtvis använde vi oss av för 
magstarka uttryck men vi tror dock att detta var i kombination med en överdriven 
försiktighet från respondentens sida att uttrycka sig negativt om andra företag i nätverket. 
Vi upplever att frågorna inte gav oss det vi hade i åtanke när de formulerades. Därför tror 
vi att det kan vara en möjlig förklaring till varför konflikt inte uppvisar någon skillnad på 
vare sig förändring av attityd eller på graden av samverkan. 
 
Förutom att företagen inte ville uttrycka sig negativt om andra ville de inte heller 
framhäva sig själva. Vi tror att frågorna om makt hämmades av exempelvis den så 
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kallade Jantelagen. Nästintill inget företag ville hävda att de hade övertaget i relationen i 
nätverket, medan vi ser det som naturligt att det i affärsrelationer är någon som sitter med 
de höga korten. Här kan vi alltså misstänka att studien inte gör den verkliga sociala 
makten i nätverket rättvisa.  
 
5.5 Förslag till framtida forskning 
 
Som tidigare nämnts har många företag avböjt från att delta i uppföljningsstudien av 
nätverket och därmed också till våra frågor rörande relationerna i nätverket. Vi funderar 
hur de som valde att inte delta i studien ser på nätverket. Om de ifrågasätter vad de 
explicit ska få ut av utvärderingen, gör de då samma slags utvärdering av vad de får ut av 
samverkan i nätverket? Vad är det som motiverar dessa företag till att samverka i 
nätverket? Vi ser det inte som troligt att det räcker med att studera detta med hjälp av 
Social Exchange Theory som betonar att utbytet kan vara materiellt eller icke-materiellt 
och att belöningen inte behöver vara omedelbar. En annan teori som ibland används för 
att förklara samverkan är transaktionskostnadsteorin som förenklat innebär att samverkan 
uppstår som lösningar för att reducera kostnaderna i utbytet aktörer emellan 
(Edling, 2002). Det skulle således kunna vara intressant att studera om denna teori skulle 
kunna förklara dessa företags grad av samverkan i strategiska multilaterala SME-nätverk.  
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BILAGA 1 – STANDARDISERADE BEGREPP OCH SVAR  
 
DESSA BEGREPPSUTVECKLINGAR SKA ENDAST LÄSAS UPP OM RESPONDENTEN 
FRÅGAR VAD SOM MENAS MED NÅGOT AV DESSA ORD. 
 
Samverkan: Att ha någon slags affärsmässig kontakt med någon annan i nätverket i syfte att 
utveckla affärerna, inte nödvändigtvis i form av projekt. 
 
Beroende: Ett företags upplevda skillnad mellan sitt eget och dess företagspartners bundenhet till 
varandra i relationen. 
 
Tillit: Ett företags tilltro till att ett annat företag kommer att utföra handlingar som kommer att 
resultera i positiva följder för företaget, och inte utföra oväntade handlingar som skulle resultera i 
negativa följder för företaget. 
 
Tvist: ”Oenighet där de motsatta ståndpunkterna kommer till klart uttryck i form av dispyt, gräl 
el. (ofta) på mer sansat el. formellt sätt” (definition av ”tvist” på www.ne.se) 
 
Missförstånd: ”Felaktig tolkning av innehåll, avsikt e.d” (definition av ”missförstånd” på 
www.ne.se) 
 
 
Standardiserade svar till frågor från respondenten 
 
”Hur fick du tag i mitt namn, telefonnummer etc?” 
Svar: Det var du eller din företrädare som tillfrågades vid den tidigare studien. 
 
”Vem är det du representerar?” 
Svar: Jag representerar mig och en annan student vid Luleå tekniska universitet som skriver vår 
C-uppsats den här terminen.  
 
”Vem sponsrar den här studien?” 
Svar: Ingen. 
 
”Kommer ni att använda mitt namn?” 
Svar: Nej, ditt namn kommer ej att användas. Däremot står ert företag med som medlem i ett av 
nätverken.  
 
”Kommer mina svar att vara anonyma?” 
Svar: Både ja och nej. Dina svar kommer att leda till att vi kan ställa upp var ditt företag finns  i 
nätverket och hur det nätverkar, men det kommer inte gå att utröna svaren på enskilda frågor.  
 
”Hur kommer ni att använda mina svar?” 
Svar: Några av svaren lämnas över till de som gjorde den tidigare studien, några svar lämnas över 
till två andra studenter som skriver en uppsats i företagsekonomi och några använder jag och min 
författarkamrat till vår uppsats. 
 
”Vad händer om jag inte ställer upp och svarar på frågorna?” 
Svar: Det händer ingenting, förutom att ditt företags del i nätverket inte syns i studien. 
Uppföljningen blir mindre giltig och nätverket får inte ut lika mycket av studien.
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BILAGA 2 – ENKÄTFRÅGOR 
 
Relativt beroende 
 
1. Vi är mer beroende av företag som vi har samverkat med i nätverket än vad de är av oss. 
2. Det finns färre möjliga alternativ till affärsframgångar utanför nätverket för oss, än för de 
företag som vi har samverkat med i nätverket.  
3. Vi skulle klara oss bättre utan samverkan i nätverket än vad andra företag i nätverket skulle 
göra. 
 
Tillit 
 
4. Hur skulle du uppskatta graden av tillit som ditt företag har till de företag i nätverket som ni 
tidigare samverkat med?  
5. Affärer inom nätverket baseras vanligtvis på ömsesidig tillit, istället för på skriftliga kontrakt. 
6. Andra företag försöker inte utnyttja vår samverkan i nätverket enbart för egen vinnings skull. 
 
Social osäkerhet utanför nätverket 
 
7. Konkurrenternas marknadsaktiviteter har blivit allt mer aggressiva. 
8. Konkurrenternas marknadsaktiviteter påverkar oss i allt större utsträckning 
9. Specialisering har fått en större betydelse för att kunna möta kundernas krav.  
 
Social osäkerhet inom nätverket 
 
10. Vi har svårt att hänga med i den utvecklingstakt som andra företag i nätverket har. 
11. Vi känner osäkerhet beträffande vart nätverket är på väg.  
12. Det är svårt att förutse hur andra företag i nätverket agerar.  
 
Social makt 
 
13. I vilken utsträckning har andra företag i nätverket följt de rekommendationer som ditt företag 
har föreslagit? 
14. Vi har övertaget gentemot andra företag i nätverket när vi samverkar. 
15. När vi samverkat i nätverket har andra företag anpassat sig till oss oftare än vad vi gjort till 
dom. 
 
Konflikt 
 
16. Vårt företag har inte haft betydande tvister med andra företag i nätverket när vi samverkat.  
17. Missförstånd mellan företagen har varit sällsynta under samverkan i nätverket.  
18. Det har varit enkelt att komma överens om hur uppkomna tvister ska lösas när vi samverkat i 
nätverket.  
19. Vårt företag kan kritisera andra företag i nätverket öppet utan att riskera relationen 
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BILAGA 3 – FRÅGEINSPIRATION 
 
Inom parentes ges numret på den fråga i vår studie som detta påstående inspirerat. 
 
Relativt beroende 
 
(1) We feel dependent on this customer. 
(2) Considering everything, we actually have no alternative to this relationship. 
 
Tillit 
 
(4) Based upon your past and present experience, how would you characterize the level of trust 
your firm has in its working relationship with Manufacturer X?  
(5) Business with this customer is usually based on mutual trust rather than legal agreements.  
(6) This customer tries to exploit the advantage of our cooperation for his own sake.  
 
Social osäkerhet utanför nätverket 
 
(7) Market activities of  Have become             1 2 3 4 5 6 7   Have become 
your key competitors:   far more hostile  far less hostile 
 
(8) Market activities of  Now affect the firm   1 2 3 4 5 6 7   Now affect the firm in  

your key competitors:   in far fewer areas  many more areas 
(e.g.pricing, delivery, 
service, quality, etc.) 

 
(9) Needed diversity in  Diversity has             1 2 3 4 5 6 7   Diversity has    

your production methods  dramatically    dramatically 
and marketing tactics to  decreased   increased 
cater to you different  
customers:     

    
 
Social makt 
 
(13) To what extent does Manufacturer X follow whatever recommendations your firm makes 
regarding the marketing and selling of their product line? 
(14) We have the upper hand in this relationship. 
(15) Adaptations are more frequently made by us than by this customer.  
 
Konflikt 
 
(16) Firm X and our company have significant arguments in our working relationship.  
(17) Misunderstandings between our two companies are quite rare.  
(18) It is easy to agree about how to handle the various issues that arise in this relationship.  
(19) We can criticize the customer face-to-face when we consider it justified without jeopardizing 
the relationship.  
 




