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Förord 

Denna uppsats utgör resultatet av tio veckors heltidsarbete i kursen C‐uppsats med inriktning 
mot  ekonomistyrning  på  ekonomprogrammet  vid  Luleå  tekniska  universitet.  Det  har  varit 
otroligt  intressant och  lärorikt att skapa och  följa denna studie under kursens gång. Vi skulle 
vilja inleda denna uppsats med att tacka alla som hjälpt oss med kommentarer och synpunkter 
under arbetets gång. Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Mats Westerberg som har 
hjälpt  oss  med  värdefulla  kommentarer  och  åsikter  och  utöver  det  lärt  oss  hur 
statistikprogrammet  SPSS  fungerar. Vi  vill  även  tacka  vår  seminariegrupp  som,  förutom  sitt 
eget uppsatsskrivande, tagit sig tid att läsa igenom och kommentera vår uppsats.  

En förutsättning för den här uppsatsen har varit att det funnits företag som tagit sig värdefull 
tid  till att medverka  i vår enkätundersökning och därmed delat med sig av sina erfarenheter 
och  åsikter  vad  gäller  samverkan  via  företagsnätverk.  Vi  riktar  därför  ett  stort  tack  till  de 
medverkande företagen  i Öjebyn, utan dem hade analysen  inte blivit fullständig. Ett speciellt 
tack  riktas även  till VD:n  för  företaget  som  ingår  i  företagsnätverk 4  i Öjebyn som ställt upp 
med en telefonintervju. Tack! 

 

Luleå, 25 maj 2007 

Oscar Klingensjö och Jennie Lundgren 

  



 

Sammanfattning 

Småföretag är viktiga för Sveriges ekonomi då de svarar för så mycket som 99 procent av det 

totala antalet företag och 41 procent av arbetskraften inom den privata sektorn. Det kan dock 

vara  svårt  för  småföretag  att  uppnå  tillväxt  och  därmed  öka  sina  finansiella  prestationer 

eftersom  de  konkurrerar  med  stora  företag  som  har  större  marknadsandelar.  För  att 

underlätta tillväxt väljer många småföretag att samverka via företagsnätverk  för att på så vis 

dela  resurser  mellan  sig  och  därmed  minska  kostnaderna  och  öka  riskspridningen. 

Företagsnätverk  kan  även  bidra med möjligheten  att  komma  åt  specialkompetens  som  kan 

vara nödvändig för att göra dem unika och därigenom öka marknadsandelarna och följaktligen 

de  finansiella  prestationerna. Men  företagsnätverk  behöver  inte  alltid  betyda  framgång  för 

småföretagen, det kan också vara kostsamt för ett litet företag att engagera sig i ett samarbete 

i form av kontroll‐ och samarbetskostnader.  

Syftet med denna uppsats var att genom en enkätundersökning kartlägga hur samverkan ser ut 

i  kretsen  av  småföretag  i  en  regional  företagspopulation  samt  kartlägga  småföretagens 

inställning  till  företagsnätverk.  Dessutom  syftar  uppsatsen  till  att  identifiera  framgångsrika 

företagsnätverk  i den regionala  företagspopulationen och att undersöka huruvida samverkan 

via  framgångsrika  företagsnätverk  går  att  koppla  till  de  enskilda  småföretagens  finansiella 

prestationer.  Studien  genomfördes  på  samtliga  småföretag  i  Öjebyn  utanför  Piteå  i 

Norrbottens  län med  en  omsättning  som  översteg  1 000  tkr. De  huvudsakliga  resultaten  vi 

kommit  fram  till  är  att  det  inte  är  speciellt  vanligt med  samarbeten  via  företagsnätverk  i 

regionala  företagspopulationer  och  anledningen  till  det  är  att  företagen  inte  är  speciellt 

medvetna om att möjligheten faktiskt finns. Det går  inte heller att finna ett samband mellan 

att framgångsrika företagsnätverk skulle leda till ökade finansiella prestationer. Förhållandet är 

snarare det omvända, att de  företag som  inte  ingår  i  företagsnätverk presterar bättre än de 

företag som gör det. 

 

  



 

Abstract 

Small firms are important to the Swedish economy as they answer for as much as 99 percent 

of the total amount of firms and 41 percent of the labour within the private sector. Small firms 

can  find difficulties  in  reaching growth and  thereby  improve  their  financial performances as 

they  compete  with  large  enterprises  with  larger market  shares. Many  small  firms  choose 

therefore  to cooperate  in strategic networks  to  facilitate growth by  the means of decreased 

costs  and  spreading  the  risks.  Strategic networks might  also  contribute  to  the possibility of 

attaining  special  competence which  can be  necessary  for  the  small  firms  to be unique  and 

thereby  increase  their  share  of  the  market  and  consequently  the  financial  performances. 

However, strategic networks do not necessarily always mean success to small firms; it can also 

be costly for them to commit oneself in a co‐operation in the form of control‐ and cooperation 

costs.  

The aim of  this  report was  to map how cooperation  is used within a  regional population of 

small  firms and  to map  the  small  firm’s attitude against  strategic networks. The  report also 

aims  at  identifying  successful  strategic  networks  within  the  regional  population  and  to 

examine  whether  cooperation  in  successful  strategic  networks  can  be  linked  to  financial 

performances of the participants. This was made by a poll which was sent out to all the small 

firms  in  Öjebyn  outside  of  Piteå  in  the  Norrbotten  county with  a  turnover  that  exceeded 

1 000 tkr.  The main  findings were  that  cooperation  in  strategic  networks  is  not  particularly 

common  in  regional populations of  small  firms and  the  reason  for  that  is  lack of awareness 

about  it.  It  is  not  either  possible  to  find  a  link  between  successful  strategic  networks  and 

increased financial performances of the participants. The relation  is rather the opposite, that 

the firms who do not cooperate in strategic networks perform better than those who do.  
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– INLEDNING – 2

(Svenskt Näringsliv  (1), 2001;  ITPS, 2007). Ytterligare en  faktor som sätter hinder  för småföretag är 
krångliga  regelverk.  En  småföretagare  som  refereras  i  en  rapport  av  Svenskt Näringsliv  beskriver 
situationen enligt nedan:  

”Reglerna verkar vara utformade  för storföretag som har råd att ha specialister på allt. 
Ingen ställer normalt samma krav på småbarn som på vuxna, men  i  företagsvärlden är 
det faktiskt så” (Carl‐Erik Hansson, hotellägare. Svenskt Näringsliv (2), 2003). 

Beräkningar visar att kostnaden för administrativa sysslor är ca 30 000 kronor per år och anställd för 
ett företag med mellan 1‐19 anställda och bara 6 000 kronor per år och anställd för företag med mer 
än 50 anställda (ibid). 

Det  finns många  aspekter på  vad  som  skiljer  ett  stort  företag  från  ett  litet men  att det  kan  vara 
svårare att vara en  liten aktör på marknaden råder det  ingen tvekan om. Även Hadjimanolis (1999) 
anser  att  småföretag  begränsas  i  sin  tillväxt  och menar  att  det  beror  på  faktorer  såsom  brist  på 
resurser,  svårigheter  att möta  kunders behov, brist på  expertis  inom  företaget och  att  de har  en 
begränsad marknadsandel. 

Ett sätt för småföretag att klara av att vara konkurrenskraftiga skulle kunna vara att samarbeta med 
andra  företag  för  att på  så  sätt  sprida både  kostnader och  risker och därmed öka  sina  finansiella 
prestationer. Samarbetet med andra företag via så kallade företagsnätverk menar Taylor (2005) är en 
faktor som gynnar småföretag då de kan utnyttja varandras resurser och kompetenser och på så sätt 
förbättra sin konkurrenssituation och öka sin produktion. Nätverk mellan företag kan i stort sett se ut 
hur som helst, allt ifrån lösa sammankopplingar till att ingå i en strategisk allians. Brekke och Persson 
(2006) menar att mindre företag kan utvecklas tillsammans genom att dela med sig av erfarenheter 
till  andra  i  nätverket  och  på  så  vis  hjälpa  varandra  att  bli mer  konkurrenskraftiga.  Företag  som 
samverkar  i  företagsnätverk  har  kommit  att  bli  en  populär  strategi  och  det  växer  fram  allt  fler 
nätverk. Stanek  (2004) hävdar att det har skett en ökning av nätverksformationer med 25 % per år 
sedan 1985 och att nätverken har blivit nödvändiga  för småföretagens  tillväxt.  I Nuteks årsbok  för 
2007 kan man läsa om en studie genomförd på ett 20‐tal företag som har uttryckt en efterfrågan på 
bland annat att få samverka med andra företag för att på så sätt exempelvis dela på kostnaden för 
att få tillgång till specialkompetens (NUTEK, 2007). 

Men alla företagsnätverk är  inte framgångsrika. Trots att ett  litet företag tros vinna fördelar genom 
att samarbeta med andra företag kan de även ådra sig höga kostnader till följd av samarbetet i form 
av kontroll‐ och samarbetskostnader (White & Siu‐Yun Lui, 2005). Ett framgångsrikt samarbete kräver 
att företag klarar av att kommunicera med varandra, upprätta och sedan bibehålla ett bra samspel 
inom nätverket och att de  internt kan anpassa sig  till varandra och  till nätverkets omgivning  (ibid). 
Företag kan ha svårigheter med att acceptera och anpassa sig till nya företagskulturer och om  inte 
företag  känner  engagemang  och  hängivenhet  i  nätverket  kan  de misslyckas  totalt med  både  sina 
gemensamma och sina företagsspecifika prestationsmål  (Vyas, Shelburn & Rogers, 1995). 

Ett  företag  som  ingår  i  ett  företagsnätverk  har  självklart  ett  mål  med  sin  medverkan,  där 
förhoppningen kan vara att samarbetet ska  leda till bättre finansiella resultat. För att uppnå bättre 
finansiella  prestationer  kan  företagsnätverket  till  exempel  se  till  att  det  enskilda  företaget  kan 
komma  åt  specialkompetens,  nå  nya  marknader  eller  tillsammans  med  andra  uppnå  liknande 
skalfördelar  som  de  stora  företagen  uppnår.  Men,  vad  avgör  att  ett  företagsnätverk  blir 
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framgångsrikt?  Hur  väl  lyckas  dessa  småföretag  i  företagsnätverk  öka  det  enskilda  företagets 
finansiella prestationer?  

Verket  för näringslivsutveckling, NUTEK, och  stora delar  av  teorin  förespråkar nätverkssamverkan, 
men frågan är om det verkligen ger de positiva resultat för det enskilda småföretaget som normen 
anser? 

1.3 Syfte 
Denna uppsats  syftar  till  att  kartlägga hur  samverkan  ser ut  i  kretsen av  småföretag  i en  regional 
företagspopulation samt att kartlägga småföretagens inställning till företagsnätverk. Dessutom syftar 
uppsatsen till att:  

• Identifiera framgångsrika företagsnätverk i den regionala företagspopulationen och 

• undersöka  huruvida  samverkan  via  framgångsrika  företagsnätverk  går  att  koppla  till  de 
enskilda småföretagens finansiella prestationer. 

1.4 Definitioner 
Nedan  följer  de  definitioner  vi  har  valt  att  använda  oss  av  för  två  återkommande  begrepp  i 
uppsatsen. De definierade begreppen är företagsnätverk och småföretag. 

Företagsnätverk 
I  den  här  uppsatsen  definieras  företagsnätverk  som  ”en  form  av  samverkan  där  företag med  ett 
gemensamt  mål  kommer  överens  om  att  utbyta  idéer,  kunskap  och/eller  teknologi  inom  vissa 
områden  men  fortfarande  behålla  sin  självständighet  inom  andra  områden”  (Human  &  Provan, 
1997). 

Småföretag 
Småföretag  definieras  enligt  EU‐kommissionens  definition  som  ”ett  företag  med  mindre  än 
50 stycken anställda” (Europeiska kommissionen, 2007). 
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2 METOD 
 detta  kapitel  presenteras  vilka  synsätt  och  vilket  metodologiskt  tillvägagångssätt  som  har 
tillämpats i studien samt en diskussion kring uppsatsens metodproblem med fokus på validitet och 

reliabilitet. 

2.1 Undersökningsansats och forskningsstrategi 
Vår studie baserar sig på en kvantitativ ansats med kvalitativa  inslag. En kvantitativ ansats förklarar 
att  forskaren  ser  på  bredden  och  fokuserar  på  det  gemensamma  och  representativa  (Holme  & 
Solvang, 1997). För att studien skulle bli kvantitativ så fick samtliga tillfrågade företag besvara samma 
frågor i en enkätundersökning, se bilaga A. De styrkor som finns vid en kvantitativ ansats ligger i att 
forskarna  kan  förklara  olika  saker  genom  statistiska  bearbetningar  av  data  och  detta  ger  dem 
möjlighet att göra generaliseringar (Arbnor & Bjerke, 1994). För att dessutom eftersträva en djupare 
förståelse för ett begränsat område har vi även använt oss av en kvalitativ ansats som komplement 
till det  kvantitativa. Ett  kvalitativt  synsätt  kännetecknas  av närhet  till  forskningsobjektet och  riklig 
information från en eller få undersökningsenheter där syftet är att skapa en ökad förståelse (Holme 
& Solvang, 1997). För att  förverkliga det har en av  respondenterna  från enkätundersökningen  fått 
besvara  ytterligare  frågor  i  en  telefonintervju  för  att  vi  skulle  få  en  djupare  förståelse  till  hur  ett 
framgångsrikt företagsnätverk skapas och bibehålls. 

Genom  att  välja  metodsynsätt  fastställs  grundantaganden  om  verkligheten  kring  det  som  ska 
undersökas  (Arbnor  &  Bjerke,  1994).  I  vår  studie  har  vi  valt  att  använda  oss  av  det  analytiska 
metodsynsättet då vår uppsats handlar om att förklara en objektiv verklighet och även strävar efter 
att  hitta  orsak/verkan  samband.  Enligt  författarna  innebär  det  analytiska  metodsynsättet  att 
kunskapen som utvecklas i en studie ska vara individoberoende. Det innebär att kunskapen ska följa 
vissa  logiska omdömen och vara oberoende av subjektiva upplevelser. Detta  ligger som grund  i vår 
studie där vi har undersökt olika delar i en verklighet för att sedan summera ihop dessa till en helhet 
och därifrån har vi dragit våra slutsatser. För att bättre förstå sociala helheter hos en enskild aktör, 
vilket är nödvändigt utifrån vårt syfte, har vi komplimenterat det analytiska synsättet med ytterligare 
ett metodsynsätt, aktörssynsättet. Arbnor och Bjerke förklarar aktörssynsättet som ett synsätt som 
inriktar sig på att kartlägga den betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar och den 
omgivande miljön.  Kunskapen  blir  i  och med  detta  individberoende  vilket  är  nödvändigt  för  en 
djupare förståelse hos aktören.  

När vi har dragit slutsatser vid genomförandet av vår undersökning har vi använt oss av en deduktiv 
metod.  Enligt  Eriksson  och Wiedersheim‐Paul  (2001)  utgår  den  från  befintliga  teorier  som  sedan 
jämförs med empirin. Det finns teorier som berör vårt valda ämnesområde och utifrån dessa har vi 
utformat en enkät som hjälpt oss att samla in data. Datamaterialet har sedan analyserats mot teorier 
och logiskt resonemang och därefter har vi kunnat dra slutsatser. 

Vår studie syftar till att undersöka en enda undersökningsenhet, en regional företagspopulation för 
att  skapa  en  djupare  förståelse  för  relationer  och  erfarenheter  som  uppträder  i  denna  speciella 
undersökningsenhet. Därför har vi valt att göra en fallstudie eftersom  läsaren då får en uppfattning 
om hur verkligheten ter sig och möjlighet att studera ämnesområdet mer grundligt och ur ett djupare 
perspektiv  (Holme & Solvang, 1997). En av  fallstudiens  starka  sidor är att den  tillåter  triangulering 
vilket  innebär  att  man  använder  mer  än  en  undersökningsmetod  i  undersökningen  (Denscome, 
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2000). Detta har vi tagit tillvara på och använt oss av två undersökningsmetoder; enkätundersökning 
och  intervju.  Enkätundersökning  passade  bra  eftersom  vi  hade  för  avsikt  att  undersöka  en  stor 
mängd  företag  i denna  företagspopulation. Syftet med denna  typ av undersökningsmetod är enligt 
Bryman och Bell (2005) att få fram en uppsättning kvantitativa data med koppling till olika variabler 
som  sedan  analyseras  i  syfte  att  hitta  olika  sambandsmönster  vilket  stämmer  överens  med 
uppsatsens syfte. Dessutom valde vi att genomföra en telefonintervju med Vd:n för ett av företagen 
som deltog  i enkätundersökningen  för att  skapa en djupare  förståelse  i hur  framgångsrika nätverk 
byggs upp och bibehålls.  

2.1.1 Val av undersökningsobjekt 
Vi hade  för  avsikt  att undersöka  småföretags  inställning  till  samverkan  i  företagsnätverk  samt  att 
kartlägga  hur  företag  samverkar  idag.  För  att  kunna  göra  detta  valde  vi  att  undersöka  samtliga 
småföretag  i en  regional  företagspopulation. Då  tidigare  studier om nätverkssamarbete bedrivits  i 
Öjebyn utanför Piteå var vi medvetna om att Öjebyn hade befintliga företagsnätverk och att samtliga 
registrerade  aktiebolag  där  befinner  sig  inom  kategorin  småföretag.  Enligt  databasen  Affärsdata 
(2007)  fanns  det  323  registrerade  företag  i Öjebyn  och  av  dessa  var  86  företag  registrerade  som 
aktiva aktiebolag med en omsättning som överstiger 1 000 tkr vilket var gränsen vi satte i vårt urval. I 
vår undersökning ville vi undersöka aktivt verksamma företag och valde då en omsättningsgräns på 
minst  1 000  tkr  eftersom  vi  anser  att  ett  företag  som  fungerar  aktivt  måste  omsätta  ungefär 
1 000 tkr. Dessa 86 företag blev således vårt urval och vi skickade ut enkäter till samtliga. 

För att  få en djupare  förståelse om hur ett  framgångsrikt nätverk byggs upp och bibehålls valde vi 
även  att  utföra  en  telefonintervju med  ett  företag  som  ingår  i  ett  framgångsrikt  företagsnätverk. 
Utifrån enkätsvaren kunde vi urskilja ett nätverk som bäst stämde överens med teorins kriterier för 
framgångsrika nätverk. Detta företag, företagsnätverk 4, blev därför vårt urval för telefonintervjun. 

2.2 Operationalisering av arbetsprocessen 
För att enkelt beskriva arbetsprocessen av vår studie har vi genom en figur visualiserat hur vi har gått 
tillväga och hur vi har planerat vårt arbete tidsmässigt under kursens gång, se figur 1.   

 

Figur 1: Visualisering av arbetsprocessen. 
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2.3 Litteraturstudie 
Vårt arbete började med en litteratursökning för att få en bättre förståelse runt det valda ämnet. För 
att finna relevant litteratur använde vi oss av databasen Lucia samt artikeldatabaserna Emerald och 
Ebsco vid Luleå Universitetsbibliotek. När vi sedan  funnit  intressanta böcker och artiklar nystade vi 
upp återkommande referenslitteratur utifrån dessa källor för att hitta ytterligare relevant  litteratur. 
De  huvudsakliga  sökorden  vi  använde  oss  av  var:  tillväxt  i  småföretag,  strategiska  nätverk, 
nätverksstruktur  och  framgångsfaktorer  i  strategiska  nätverk.  Vi  sökte  även  med  dessa  ord  på 
engelska. 

2.4 Tillvägagångssätt 
Som datainsamlingsmetod använde vi oss av en enkätundersökning då den samlade empirin då blir 
enkel  att  arbeta  med  och  kan  beskrivas  med  siffror.  Kvantitativa  metoder  standardiserar 
informationen och gör den  lättare att behandla med hjälp av statistikprogram  (Denscombe, 2000). 
För  att  analysera  det  insamlade materialet  använde  vi  oss  av  statistikprogrammet  SPSS.  Enkäten 
utformades på så vis att den till största delen innehöll frågor med en svarsskala på 1‐5 för att fånga 
den kvantitativa data vi var ute efter och för att kunna se samband. 

Vid utformningen av vår enkät lade vi ner mycket tid på att finna rätt frågor utifrån de teorier vi valt 
att basera vår studie på.  Innan enkäten skickades ut  till  respondenterna kontrollerades den av vår 
handledare  som  kom med  värdefulla  åsikter  om  innehållet  vilket  ledde  till mindre  justeringar.  I 
kuvertet som skickades ut bifogade vi även ett  följebrev där vi  inledningsvis beskrev studien så att 
företagen skulle förstå varför just deras medverkan var viktig. Vi gav dem även möjlighet att fylla i sin 
e‐postadress för att senare kunna erhålla den färdiga uppsatsen i elektronisk form. Denna möjlighet 
ansåg vi skapar ett mervärde för företagen att ta sig tid att fylla i enkäten.  

Enkätundersökningen följdes upp med en telefonintervju för att komplettera studien med kvalitativa 
frågor  i syfte att ge en bättre förståelse om de standardiserade svaren vi fick från respondenterna. 
Telefonintervjun  spelades  in  för  att  förebygga  att  vi  inte  skulle missa  viktiga  inslag  i  svaren  som 
respondenten gav oss. 

2.4.1 Insamling av resultat 
Insamlingen  av  resultat  har  skett  genom  att  respondenterna  skickat  tillbaka  enkäten  i  bifogade 
svarskuvert.  Då  svarsfrekvensen  inte  blev  så  hög  som  vi  hoppats  har  vi  även  ringt  upp  samtliga 

företag  som ej besvarat enkäten  för en påminnelse med 
förhoppning  att  de  skulle  ta  sig  tid  att  fylla  i  enkäten. 
Många  företag  angav  dock  tidsbristen  som  en  faktor  till 
att  de  inte  hade  för  avsikt  att  medverka  i  studien. 

Svarsfrekvensen blev 38 % (se tabell 2) vilket vi blev nöjda 
med. Vid en bortfallsanalys där  vi  jämfört några utvalda 

nyckeltal mellan de företag som svarat på enkäten och de som  inte svarat kan vi konstatera att de 
som  inte  svarat  på  enkäten  uppvisar  betydligt  bättre  finansiella  nyckeltal  än  de  som  svarade. 
Resultatet är mycket starkt avseende det  finansiella nyckeltalet avkastning på totalt kapital, där de 
som  inte  svarat  på  enkäten  har  betydligt  bättre  avkastning  än  de  som  svarade,  se  tabell  3  på 
nästkommande sida. 

 

Svarsfrekvens 
Antal utskickade enkäter  86 
Antal som svarat  33 
Svarsfrekvens  38 % 

Tabell 2: Svarsfrekvens i enkätundersökningen. 
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Bortfallsanalys
Företagspopulation  Anställda 

medeltal 
Omsättning (tkr)

medeltal 
Soliditet (%)

medeltal 
Avkastn EK (%) 

medeltal 
Avkastn TK (%)

medeltal 

Svaranden (32 st)  11  15 430 33,22 4,93 4,57
Icke svaranden (54 st)  9  12 759 38,46 23,91  11,34
Signifikans    0,31 0,168  0,073
Tabell 3: Bortfallsanalys. 

2.4.2 Analys av resultat 
För att kunna analysera de resultat vi fått fram förde vi in och sammanställde svaren från de enkäter 
vi  fått  i Excel  för att  kunna  få en överblick över  resultaten.  I Excel utförde  vi enklare beräkningar 
såsom  medelvärde  och  utformade  diverse  stapeldiagram.  Vi  använde  oss  sedan  av 
statistikprogrammet SPSS  för att göra mer avancerade analyser genom att  titta på olika  samband. 
Bland  annat  så  genomfördes  analyser  för  att  till  exempel  hitta  samband  mellan  hur  väl 
företagsnätverken  fungerar  och  hur  de  upplever  sin  lönsamhet.  Dessutom  genomfördes 
faktoranalyser  för  att  undersöka  om  det  fanns  något  samband  i  hur  de  nätverkande  företagen 
svarade på enkäten. 

Telefonintervjun spelades  in  för att  förebygga att vi  inte skulle missa viktiga  inslag  i svaren. Denna 
användes  sedan  för  att  skriva  ett  narrativ  så  att  intervjun  på  ett  bättre  sätt  kunde  analyseras 
tillsammans med materialet från enkätundersökningen. Telefonintervjun bidrog med många bra citat 
som vi använde oss av i analyskapitlet till djupare förklaring av vissa företeelser. 

2.5 Metodproblem 
Företagen som ingick i vår enkätundersökning var 86 till antalet. Vi kände att det var på gränsen till 
för få för en enkätundersökning då svarsfrekvensen ofta inte är så stor. Enligt Denscombe (2000) ska 
en  samhällsforskare  vara nöjd om  så många  som 20 procent  svarar på  frågeformuläret.  I  vårt  fall 
skulle vi då vara väldigt nöjda då vår svarsfrekvens blev 38 procent. Men tyvärr var majoriteten av de 
företag  som  svarade  inte medlemmar  i  något  företagsnätverk  vilket  gjorde  det  svårare  att  hitta 
företagsnätverk  som  var  framgångsrika  enligt  teorins  kriterier.  Av  de  fem  företagsnätverken  vi 
identifierade  i enkätundersökningen uppfyllde endast ett  företagsnätverk kriterierna  för  framgång. 
Nackdelen med postenkäter är att de känns opersonliga och oftast kastas  i papperskorgen när de 
anländer  till  företagen. Vår  enkät  var  även  ganska  omfattande  vilket  kan  ha  bidragit  till  att  färre 
deltog i undersökningen på grund av tidsbrist. 

Enligt  Thurén  (1991)  måste  man  vid  kvantitativa  undersökningar  vara  extra  vaksam  med 
undersökningens  validitet  och  reliabilitet.  Detta  har  vi  försökt  tänka  på  under  arbetets  gång  och 
nedan har vi beskrivit vad vi har gjort för att stärka både validiteten och reliabiliteten i uppsatsen.  

2.5.1 Validitet 
Validitet  innebär  enligt  Thurén  (1991)  att undersökningen  innefattar det  som  avses och  ingenting 
annat. I vår undersökning använde vi oss av metodtriangulering vilket ökar validiteten i data. Genom 
att  använda  flera  forskningsmetoder  erhöll  vi  olika  typer  av  data  om  samma  ämne  vilket  enligt 
Denscombe (2000) gör det möjligt för forskaren att se saken ur olika perspektiv och förstå ämnet på 
ett bredare och fullständigare sätt än vad som hade varit möjligt om bara en metod hade använts för 
datainsamlingen.  För  att  förbättra  validiteten  i  enkätundersökningen  var  vi  noga  med  att  rikta 
enkäterna  till  rätt person  i  företagen, det  vill  säga den person  som  är mest  insatt  i den  typen  av 
frågor vi hade. Vi skickade därför samtliga enkäter till VD:n  i företagen då vi ansåg att denne kunde 



 

 

– METOD – 8

svara på våra frågor på ett tillförlitligt sätt. Vi ville dessutom  inte att respondenterna skulle behöva 
stressa fram sina svar på frågorna i enkätundersökningen. För att skapa en trygg miljö och få dem att 
känna  sig  bekväma  under  intervjutillfällena  och  inte  vara  allt  för  stressade  valde  vi  att  skicka  ut 
enkäten via post för att på så sätt låta dem själva välja en tidpunkt som passade bra i deras schema. 
För att höja validiteten ytterligare formulerade vi enkätfrågorna på ett tydligt sätt för att undvika att 
respondenterna  skulle missförstå  frågorna, dessutom har vi noga valt ut  frågorna med  teorin  som 
grund för att säkerställa att frågorna överensstämmer med de syften vi hade med undersökningen. 
Genom att inte stressa respondenten vid telefonintervjun hoppades vi att respondenten skulle känna 
att han fick den tid som krävdes för att lämna bra svar på frågorna och att han skulle känna att han 
fick utveckla frågorna efter eget tycke trots att han inte varit helt förberedd på intervjun. 

2.5.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att mätningen är tillförlitlig och inte påverkas av mätinstrument, det vill säga 
att undersökningen ska leda fram till samma resultat gång på gång (Denscombe, 2000). Reliabilitet är 
något som är av stor betydelse i en studie. Det kan alltid råda en viss osäkerhet om hur pass korrekta 
de  insamlade  svaren  är.  Respondenterna  kan,  medvetet  eller  omedvetet,  lämna  felaktiga  eller 
ofullständiga  skildringar  om  de  inte  är  fullt  insatta  i  området  som  ska  utforskas 
(Arbnor & Bjerke, 1994).  Därför  har  vi  varit  noga  med  att  förklara  syftet  med  studien  och  gett 
respondenterna  en  fullständig  definition  av  begreppet  företagsnätverk  så  att  de  skulle  vara  väl 
medvetna  om  vad  som  avsågs  i  enkätundersökningen.  Dessutom  använde  vi  frågor  från  tidigare 
studier  rörande  företagsnätverk  vilket  också  ökar  reliabiliteten.  Utöver  detta  informerade  vi  de 
undersökta företagen om att svaren behandlas anonymt så att företagen inte skulle känna att känslig 
information  blir  känd  hos  allmänheten.  För  att  undvika  att  missa  vad  som  sades  under 
telefonintervjun  samt  för  att  ytterligare  stärka  reliabiliteten  spelade  vi  in  intervjun med  hjälp  av 
mobiltelefonen. Vi  kontrollerade  inspelningstekniken  innan  intervjun  så  att  allt  fungerade bra och 
efteråt  lyssnade vi  igenom  intervjun  för att  försäkra oss om att vi uppfattat  informationen på  rätt 
sätt. 
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Strategiska 

• Tillgång till nya 
marknader 

• Kärnkompetens 

Ledning 

• Stabilisera 
utbud/efterfrågan 

• Förenkla 
försörjningsprocessen 

• Öka lojaliteten 

Teknologiska 

• Tillgång till forskning 
och utveckling 

• Tillgång till 
informationsteknik 

Finansiella 

• Kostnadsbesparingar
• Prissänkningar 
• Låna kapital 

Motiv till att 
nätverk 
formas 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
et  här  kapitlet  presenterar  den  teoretiska  referensram  som  uppsatsen  baseras  på.  Kapitlet 
börjar med  att  förklara  varför  företag  samverkar  via  nätverk  för  att  sedan  presentera  olika 

variationer  av  företagsnätverk.  Sedan  koncentreras  kapitlet  kring  strategiska  företagsnätverk  och 
vilka kriterier som är viktiga för framgångsrika nätverk. 

3.1 Varför väljer företag att samverka i företagsnätverk? 
Det är uppskattat att antalet strategiska nätverk kommer att öka med 25 % per år (Schmitz, Whipple 
& Gentry, 2000; Stanek, 2004). Denna  tillväxt drivs av den vidsträckta omfattningen av potentiella 
fördelar  som  kommer  av  dessa  formationer  av  långsiktiga  samarbeten.  Fördelarna  med 
företagsnätverk  grundar  sig  på motiv  såsom  att  skapa  nya marknadsmöjligheter  genom  att  öka 
stordriftsfördelar och bibehålla långsiktiga konkurrensfördelar (Schmitz et al, 2000). Författarna delar 
in fördelarna med företagsnätverk i fyra olika kategorier:  

1. Finansiella  –  fokuserat  på  motiv  som  reducerar  kostnader  och  ökar  resultatet  i 
försörjningsprocessen.  Till  exempel:  gemensamma  investeringar,  minskade  lager,  stabila 
leverantörspriser. 

2. Teknologiska  –  fokuserat  på  motiv  som  underlättar  försörjningsprocessen.  Till  exempel: 
delad teknologi och gemensam produktutveckling. 

3. Ledning – fokuserat på motiv som förenklar försörjningsprocessen. Till exempel: ömsesidigt 
beroende och lojalitet. 

4. Strategiska – fokuserat på motiv som konkurrensaktigt positionerar försörjningsprocessen. 
Till  exempel:  tillgång  till 
nya  marknader  och  att 
erhålla kärnkompetens. 

Genom  att  kombinera  dessa  fyra 
kategorier  föreskriver  författarna 
en  struktur  för att undersöka den 
vidsträckta omfattningen av motiv 
som  leder  till  nätverkssamarbete 
mellan  företag.  Figur  2  illustrerar 
denna kategorisering av motiv  för 
nätverksbyggande. 

De finansiella motiven är de starkaste 
motiven  till  att  företagsnätverk 

formas.  Beverland  och  Bretherton 
(2001)  skriver  att  det  allra  vanligaste 
motivet till att företag väljer att gå in i företagsnätverk är gemensam maximering av kompletterande 
tillgångar. Det kan åstadkommas genom att företagen delar med sig av sina resurser (ibid). Schmitz et 
al menar  att  finansiella motiv  förenar  både  ekonomiska  prestationer  och  finansiell  stabilitet  där 
kostnadsbesparingar är det mest självklara finansiella motivet. Kostnadsbesparingar kan ske genom 
en  minskning  av  inköpspriser  för  produkter  eller  tjänster.  Ytterligare  finansiella  motiv  är 

D 

Figur 2: Motiv till att nätverk formas (Schmitz Whipple & Gentry, 2000).
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riskspridning,  såsom  gemensamma  kapitalinvesteringar  och  gemensam  produktutveckling. 
Gemensam  planering  och  samordnad  informationsspridning  är  också  anförda  att  leda  till  en 
minskning av lager och ökade stordriftsfördelar. Även kvalitetsförbättringar tillhandahåller finansiella 
fördelar då båda parter kan minska produktskador och svinn (ibid). 

De  teknologiska motiven  till att  företag  formar  företagsnätverk grundar sig  i att  företagen brister  i 
sina egna resurser, oftast resurser som finns  i den tekniska förmågan. Det kan  innebära gemensam 
strategisk planering, att företagen delar sina databaser med varandra eller att de byter personal med 
varandra  för  att  föra  över  kompetens mellan  företagen  (Beverland  &  Bretherton,  2001).  Denna 
kompetens tillåter företag att förbättra produktutvecklingsprocessen och korta ner  ledtiden och då 
ta fram nya produkter mycket snabbare (Schmitz et al, 2000). Relaterat till detta är även företagens 
önskan att få tillgång till andra företags expertis i forskning och utveckling (ibid).  

De  strategiska  motiven  till  att  företagsnätverk  bildas  innefattar  bland  annat  tillgång  till  nya 
marknader.  Beverland  och  Bretherton menar  att  det  innebär mycket  för  företagen,  bland  annat 
innovationer, uppfinningsrikedom och att de kan utforma nya möjligheter. Genom att ett företag får 
tillgång till en ny marknad kan det även betyda att företaget går in i en ny typ av verksamhet (ibid). 
Ett  annat  strategiskt motiv  är  enligt  Schmitz  et  al  att  överväga  hur  nätverket  kan  tillhandahålla 
konkurrensfördelar.  Den  viktigaste  bedömningen  ledningen  måste  göra  vid  formandet  av  ett 
företagsnätverk är att bättre förstå hur deras företags kärnkompetenser kan byggas på en partners 
kärnkompetens  för  att  förnya  konkurrensfördelar.  Kärnkompetens  är  en  uppsättning 
mervärdesskickligheter  som kan  förbättras genom att välja en  lämplig partner. Konkurrensfördelar 
blir resultatet när företag utvinner synergier och lånar varje företags utmärkande kompetenser (ibid). 

Ett  av  ledningsmotiven  till  företagsnätverk  är  enligt  Schmitz  et  al  förmågan  att  öka  lojaliteten  i 
leverantörskedjan  genom  bättre  deltagande  bland  parterna.  Ett  närmare  samarbete med  kritiska 
kunder gör att kundlojaliteten ökar. Förbättrad lojalitet möjliggör även för en leverantör att utveckla 
en  mer  effektiv  marknadsföring.  Samarbetande  förbindelser  som  uppmuntrar  höga  nivåer  av 
engagemang  kan  också  tillhandahålla  förmånen  att  stabilisera  ingående  utbud  och  utgående 
efterfrågan (ibid).  

3.2 Nätverk och dess mångsidiga variationer 
Benämningen  “företagsnätverk”  kan  betyda  en  vidsträckt  omfattning  av  olika  typer  av  relationer 
företag  emellan  (Nassimbeni,  1998).  Dessa  relationer  varierar  kraftigt  i  sin  struktur  och  sina 
kännetecken, allt  ifrån väldigt  integrerade strategiska nätverk till mer  löst sammansatta nätverk där 
företagen kommer överens sinsemellan utan skriftliga avtal (Desrochers & Fischer, 2005). Men trots 
de mångsidiga variationerna kan följande baskriterier för företagsnätverk identifieras i litteraturen: 

• Företagsnätverk utgörs av  två eller  fler självständiga  företag som  ingår en  förbindelse med 
varandra  med  avsikt  att  genom  utbyte  tillsammans  sträva  efter  ett  gemensamt  mål.  I 
företagsnätverket  delar  de  på  fördelarna  som  skapas  och  kontrollerar  tillsammans  de 
tilldelade uppgifterna (Taylor, 2005). 

• Företagen ingår ett relationsavtal med varandra. Sådana avtal utvecklas och bibehålls mellan 
företag som förhandlar med varandra och skapar ett starkt engagemang i en samarbetsvillig 
relation  för  en  tillräckligt  lång  tidsperiod  för  att  kunna  genomföra  ett  projekt.  Under 
projektet  delar  de  riskerna  och  anpassar  sig  gemensamt  till  oförutsedda  händelser. 
(Nassimbeni, 1998). 
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• Mellan  företagens  olika  avdelningar  utvecklas  aktiva  former  av  kommunikation  och 
samordning för att anpassa och synkronisera aktiviteter mellan varje företag till aktiviteterna 
i hela företagsnätverket (Nassimbeni, 1998; Taylor, 2005). 

Det finns många olika typer av företagsnätverk. Nassimbeni klassificerar termen företagsnätverk i tre 
huvudkategorier som skiljer sig från varandra beroende på företagsnätverkets målsättning och syfte. 
Huvudkriterierna för dessa tre typer av företagsnätverk är skildrade i tabell 4. 

Kännetecken  Typer av nätverk

  Supply 
networks 

Agreements and 
joint ventures 

Regional industrial 
systems 

Syfte  Operationell
samverkan 

Funktionell
samverkan 

Strategisk 
samverkan 

Engagerat 
huvudområde 

Produktionsavd. Funktionsavd. Ledningen 

Samordnings‐ 
verktyg 

Materialflöde Expertisflöde,
kunskapsutbyte 

Förenade 
förbindelser 

Tabell 4: Typer av nätverk och dess kännetecken (Nassimbeni, 1998). 

3.2.1 Supply networks   
I  denna  kategori  samverkar  företagens  produktionsavdelningar med  varandra  och materialflödet 
binder  samman  företagen  som  deltar  i  företagsnätverket  via  en  leverantörsrelation.  Denna 
leverantörsrelation  kan  se  ut  på  två  olika  sätt  beroende  på  karaktären  av  slutprodukten.  När 
slutprodukten  är  en  sammansättning  av  separat  tillverkade  delar,  består  nätverket  av  en 
huvudleverantör  och  flera  underleverantörer.  Huvudleverantören  utgör  den  centrala  delen  av 
nätverket och  leder det utgående flödet genom att se till att externa företag producerar olika delar 
av  slutprodukten.  När  slutprodukten  istället  är  resultatet  av  en  serie  produktionsfaser,  bildar 
företagsnätverket en produktionskedja där varje företag  inom företagsnätverket blir ansvarig för en 
fas i produktionen där företagen är anpassande för just den fasen de sköter (Nassimbeni, 1998). 

3.2.2 Agreements and joint ventures 
I dessa typer av företagsnätverk är området som involveras i nätverkssamverkan vanligtvis begränsat 
till en enda funktion där huvudverktyget för samverkan är expertisflöde och kunskapsutbyte mellan 
företagen. Kategorin omfattar  flera  typer avtal där  två exempel är; marknadsavtal eller  forsknings‐ 
och utvecklingsavtal. Marknadsavtal  förekommer när ett  företag  som söker en marknad  i ett givet 
område  förenar sig med ett  företag som  redan är etablerat  i den  regionen. Avtalen kan även vara 
upprättade  mellan  företag  i  olika  branscher,  speciellt  när  företagens  produkter  är  mer 
komplementinriktade  än  konkurrensinriktade.  Forsknings‐  och  utvecklingsavtal  förekommer  där 
parterna har för avsikt att dela forsknings‐ och utvecklingssatsningar för att sprida riskerna och sänka 
kostnaderna,  skaffa  sig  stordriftsfördelar  och  samproduktionsfördelar  i  mervärdesskapande 
aktiviteter. De flesta av dessa avtal är strukturerade runt distributionen av uppgifter bland företagen, 
varje enhet arbetar med en specifik del av ett projekt och utbyter specifik expertis och kompetens 
med de andra i företagsnätverket. 
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Ett joint venture beskrivs bäst som två företag som saknar spetskompetens inom varsitt område och 
därför  väljer  att  tillsammans  bilda  ett  tredje  företag  där  de  gemensamt  kan  ta  tillvara  på 
kompetensen hos de båda företagen (Nassimbeni, 1998). 

3.2.3 Regional industrial systems 
Det  som  är  gemensamt  för  dessa  system  är  att  de  består  av  en  företagskoloni  i  ett  begränsat 
geografiskt område inom vilket samverkan mellan företagen i kolonin upprättas. Nätverkssambandet 
involverar  inte  en  speciell  funktion  utan  huvudsyftet  är  realiseringen  av  strategisk  samverkan 
beträffande  skapandet  av  gemensamma  marknadsinitiativ,  teknologiska  insatser  och  gemensam 
servicestruktur.  I dessa  industriella distrikt utvecklar  företag nära  länkar med andra  företag genom 
en återkommande samverkan. Strukturen hos dessa system återfinns oftast hos små‐ och medelstora 
företag  (benämns  fortsättningsvis  SME‐företag)  som  på  grund  av  den  begränsade  tillgången  på 
resurser måste bilda en nätverksstruktur med många aktörer (Nassimbeni, 1998).  

3.3 Företagsnätverk för småföretag 
I denna uppsats  ligger  fokus kring småföretag och det är därför av  intresse att diskutera skillnader 
mellan  företagssamverkan  i  småföretag  gentemot  stora  företag. Av de ovan beskrivna  typerna  av 
nätverk  så  ligger  det  sistnämnda  ”Regional  industrial  systems”  närmast  den  vanligaste  typen  av 
samverkande  små‐  och medelstora  företag  (Wincent,  2006). Det  beror  på  att  dessa  nätverk  ofta 
består  av  många  företag  som  har  sin  hemmabas  nära  varandra  geografiskt  sett  och  att  dessa 
samarbeten sker på en strategisk nivå (Human & Provan, 1997). Fortsättningsvis kommer denna typ 
av företagsnätverk att benämnas strategiska SME‐nätverk.  

Ett  strategiskt SME‐nätverk kännetecknas enligt Wincent av  tre punkter  som väldigt mycket  liknar 
Nassimbeni’s (1998) och Taylor’s (2005) kännetecken för ett företagsnätverk: 

• Ett SME‐nätverk är en institution baserad på utbyte genom relationer. 
• Deltagarna är målmaximerade enheter som begränsas av sociala faktorer.  
• Utbytet av resurser är grunden till samarbetet 

 
Wincent  menar  att  SME‐företag  har  svårt  att  få  sina  egna  resurser  att  räcka  till,  därför  är 
resursutbytet  fundamentalt  i  samverkan  bland  SME‐företag  för  att  på  så  sätt  bygga  upp 
gemensamma  konkurrensfördelar.  Det  kan  handla  om  finansiella,  fysiska,  mänskliga  eller 
organisatoriska resurser såsom kunskap, kapital, maskiner, erfarenhet,  individuell  intelligens, know‐
how, förtroende eller  legitimitet. Delning av resurser bidrar till att nätverket hålls  ihop på grund av 
att det skapar relationer mellan företagen vilket säkerställer samverkan i ett längre tidsperspektiv än 
om inga resurser skulle utbytas (ibid).  
 
En  annan  stor  skillnad mellan  SME‐nätverk och de  andra  typerna  av  företagsnätverk  såsom  ”joint 
ventures” eller olika former av partnerskap är att  i SME‐nätverk, bestående av flera företag än två, 
behöver  inte utbytet ske mellan samtliga  företag som  ingår  i nätverket. Human och Provan  (1997) 
beskriver också skillnaden på SME‐nätverk och andra typer såsom ”joint ventures”, handelsavtal eller 
partnerskap. De pekar bland annat på en aspekt som avser beroendet mellan aktörerna  inom SME‐
nätverket. Detta beroende uppstår  genom det utbyte mellan  företagen  som  sker då  vissa  företag 
exempelvis tillför kompetens medan andra företag bidrar med finansiella resurser. 
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3.4.1 Initiering av företagsnätverket 
Initiativet skall komma  från något av de tilltänkta samverkande  företagen och  inte  från utsidan, till 
exempel  från en myndighet  (Nilsson & Nilsson, 1992). En  annan bra  grogrund  är om  relationerna 
mellan  företagen  sedan  tidigare  är  bra.  Tidigare  relationer  underlättar  uppbyggnadsfasen men  är 
ingen förutsättning för att lyckas med samarbetet (ibid). 

3.4.2 Nätverkets Struktur 
På grund av att småföretag är så resurssvaga är det enligt Nilsson och Nilsson (1992) viktig att bjuda 
in ett stort antal medlemmar  i företagsnätverken. Författarna menar att småföretagen tillsammans 
kan bilda ett slagkraftigt alternativ. Om  företagsnätverket endast omfattar ett  fåtal medlemmar så 
kan ett avhopp bli förödande. Däremot får inte antalet bli för stort då interaktionen mellan företagen 
kan bli svår att upprätthålla. Nilsson och Nilsson anser vidare att det är viktigt att det finns ett antal 
”drakar”  i företagsnätverket. Det vill säga företag som är betydligt större än övriga företag och kan 
utgöra  motorn  i  företagsnätverket.  Drakföretagen  kan  liknas  vid  de  lokomotivföretag  av 
Mascanzoni och  Novotny  (2000)  identifierade  i  den  italienska  industrin  bland  företag  som 
samverkade  genom  olika  nätverkskonstellationer.  Dessa  lokomotivföretag  var  ansiktet  utåt,  hade 
gott  anseende och  var oftast betydligt  större  än de övriga  samverkande  företagen. Dessa  företag 
fungerar  som  lokomotiven  för  den  lokala  industrin,  därav  namnet  lokomotivföretag. 
Lokomotivföretaget  fungerar  i  Italien  som en  referenspunkt,  inte bara ekonomiskt och  industriellt 
utan även socialt. Dessa företag känner en djup lojalitet med hemorten och arbetar för att stärka den 
på  bästa  sätt.  I  författarnas  studie  var  dessa  lokomotivföretag  globala  och  agerade  på  en  global 
marknad vilket skiljer sig från beskrivningen av ”drakar” där de företagen inte per definition behöver 
agera internationellt (ibid). 

När  samarbetet  har  initierats  är  det  viktigt  att  inrätta  en  samverkanskomponent  som  kan  sköta 
förmedlingen  mellan  företagen  (Nilsson  &  Nilsson,  1992).  Denna  organisation  bör  inte  vara  för 
formaliserad då en hög grad av formalisering ofta är kopplat till stora kostnader vilket kan skrämma 
bort  företag  från  nätverket.  Istället  bör  nätverket  vara  löst  kopplat  och  bygga  på  flexibilitet  och 
frivillighet (ibid).  

I sina studier av företagsnätverk har Nilsson och Nilsson funnit att löst sammansatta nätverk fungerar 
bäst. Det vill säga att beroendet av samarbetet inte får bli för stort eftersom företagsidentiteten hos 
de enskilda företagen då riskerar att försvinna. Frivillighet är ett nyckelbegrepp och  innebär att alla 
som deltar måste ha  valt det  frivilligt. Aktiviteterna  som  samverkan utgör bör  vara  flexibla  så  att 
företagen kan välja om de vill bli involverade i projekt eller stå utanför för att senare deltaga i någon 
annan aktivitet (ibid). 

Författarna anser även att  småföretagen  inte  får vara allt  för utspridda på grund av att  företagen 
inom  samma  region  talar  samma  ”språk”  och  förstår  därmed  varandras  problem. 
Formaliseringsgraden behöver  inte heller öka  trots  att  komplexiteten och  intensiteten  i  nätverket 
ökar. Detta  kan  åstadkommas  genom  att  centraliseringen  antar  en  högre  grad. Det  behöver  inte 
betyda  att  inskränkningen  och  frivilligheten  blir  mindre  (ibid).  Men  om  inte  den  administrativa 
organisationen anpassar sig efter hur nätverket utvecklas och  förändras så  finns det en  risk  för att 
kärnorganisationen  eller  den  samordnande  organisationen  inte  har  tillräcklig  kapacitet  för  att 
hantera  alla  relationer  som  ingår  det  specifika  nätverket.  Det  kan  leda  till  motsättningar  inom 
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organisationen eller till att företag i nätverk frångår överenskommelser, vilket kan skapa osäkerhet i 
nätverket (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Både Nilsson och Nilsson (1992) och Human och Provan (1997) anser att den utvalda gruppen företag 
bör  vara  från  samma bransch,  till  exempel  genom  att  konkurrera om  samma produktionsresurser 
eller  att  de  säljer  sina  produkter  på  samma marknad.  Enligt  Nilsson  och  Nilsson  finns  inget  att 
samarbeta om ifall inte företagen befinner sig inom samma bransch eller på samma marknad.  

Human och Provan (1997) menar att företag i nätverk skiljer mellan den administrativa interaktionen 
och interaktionen mellan företagen och författarna menar på grund av detta att strukturen kan vara 
olika uppbyggd. De två företagsnätverk som författarna studerade hade båda väldigt centraliserade 
administrativa enheter medan interaktionen mellan företagen var olika. För företag som befinner sig 
i  samma  bransch  är  det  bra  om  interaktionen  mellan  medlemmarna  är  decentraliserad  medan 
företagsnätverk  som  inte  befinner  sig  inom  samma  bransch  bör  ha  en  mer  centraliserad 
administration.  I  företagsnätverk som befinner sig  inom  liknande branscher så måste  interaktionen 
vara central på grund av  företagens  instinkt att konkurrera  istället  för att samarbeta. Speciellt  i de 
tidiga  faserna  av  företagsnätverket.  För  företag  som  befinner  sig  i  olika  branscher  så  är 
centraliseringen inte lika kritisk eftersom det inte finns någon konkurrenssituation mellan företagen 
(ibid). 

3.4.3 Kommunikation/Interaktion 
Kommunikation bedöms som nyckelaspekt för företagsnätverkets livskraft (Mohr & Spekman, 1994). 
Författarna anser att det finns tre aspekter på kommunikation inom företagsnätverk: 

• Kvaliteten på kommunikationen 

• Utsträckningen av informationen bland företagsnätverkets medlemmar 

• Deltagandet i planeringsarbete och målsättning 

Kvaliteten  på  information  är  en  kritisk  framgångsfaktor.  Att  information  är  tajmad,  korrekt  och 
relevant är viktiga aspekter  för att  företagsnätverket  ska uppfylla de målsättningar  som  satts upp. 
Genom  att  dela  information  med  företagsnätverkets  medlemmar  så  kan  respektive  företag  får 
kunskap om  sina partnerföretag  vilket bidrar  till att  företagen oberoende av  varandra  kan agera  i 
linje med  vad  som  är  bäst  för  nätverket. Med  hjälp  av  systematisk  informationsdelning  så  kan 
företagen  utföra  uppgifter  effektivare  vilket  bidrar  till  en  högre  grad  av  tillfredsställelse  och 
välbefinnande  vilket  i  sin  tur  också  är  en  framgångsfaktor  för  företagsnätverk.  Deltagande  i 
planeringsarbete och målsättning  syftar  till den utsträckning  som medlemsföretagen aktivt deltar  i 
detta  arbete.  Genom  ett  aktivt  deltagande  bland  medlemsföretagen  så  kan  gemensamma 
förväntningar skapas likväl som att företagen kommer överrens om respektive företags insats för att 
leva upp till de förväntningar som finns i nätverket (ibid). 

Utan kollektiva engagemang och aktiviteter kommer  inte  företagen dra nytta av  företagsnätverket 
och  konkurrenskraften  som  nätverket  ämnar  bygga  upp  härstammar  till mångt  och mycket  från 
interaktionen mellan  företagen  (Wincent,  2006). Utan orientering och delning  av  information och 
resurser  så  är  det  svårt  att  upprätthålla  interaktionen  mellan  företagen  och  därmed  minskar 
möjligheterna att skapa ett framgångsrikt företagsnätverk (ibid). 
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En  grundaspekt  av  samarbetet  är  att  dra  lärdom  av  andra  företag  i  nätverket  och  att  utbyta 
kärnkompetenser  är  ett  av  huvudmotiven  bakom  samarbetsvilliga  strategier,  dock  kan  det  finnas 
asymmetri i inlärningsprocessen som är skadlig för nätverket (Taylor, 2005). Denna asymmetri beror 
på hur lätt nätverket har för att ta lärdom av andra och till vilken utsträckning en nätverkspartner är 
lyhörd för samarbete. Om det finns asymmetri i inlärningsprocessen mellan parterna i ett nätverk så 
finns det en orsak till instabilitet över tiden på grund av att ju mer en partner lär sig, desto mindre vill 
företaget stanna kvar i nätverket (ibid).  

Företag  som nätverkar och  som är verksamma  inom  samma bransch har också  större utbyte med 
varandra eftersom man kan diskutera branschspecifika problem (Human & Provan, 1997). Ett nätverk 
där  branschlikheterna  är  få  så  finns  inte  den  naturliga  agendan  och  det  finns  därför  risk  att 
interaktionen därmed blir liten och att företagen därmed inte tjänar lika mycket på samarbetet. För 
företag som befinner sig i liknande branscher kommer resultaten att bli tillfredsställande om man har 
en centraliserad administration som sköter den formella  interaktionen samtidigt som  interaktionen 
mellan  företagen  är  väldigt  decentraliserad  och  oformell.  Dessa  företag  som  tidigare  varit 
konkurrenter  med  varandra  är  tvungna  att  interagera  tillsammans  till  följd  av  en  centraliserad 
administrativ organisation för att nätverket ska ge de positiva effekter som företagen hoppas på när 
de ger sig in i företagsnätverket. För företag som befinner sig i olika branscher så måste den formella 
interaktionen  mellan  den  administrativa  organisationen  och  de  individuella  företagen  vara 
centraliserad och formell och interaktionen mellan aktörerna är centraliserad (ibid). 

3.4.4 Målöverensstämmelse 
Mål  och  målacceptans  är  väldigt  viktigt  i  organisationer.  Denna  teori  avser  den  grupp  av 
företagsrepresentanter som representerar ledningen för ett SME‐nätverk.  

Hur  väl  företag  som  har  en  relation  till  varandra  uppnår  gemensamma mål  är  ett mått  på  hur 
framgångsrikt  samarbetet är enligt Mohr och Spekman  (1994). Utan en målöverensstämmelse kan 
företagen  i  nätverket  börja  dra  åt  olika  håll,  vilket  skadar  samarbetet  (Vyas,  Shelburn &  Rogers, 
1995). En förutsättning för att uppnå dessa gemensamma mål är att  inblandade parter är hängivna 
samarbetet (Mohr & Spekman, 1994).  

Tydliga mål har en nära koppling till motivation om de människor som ska utföra uppgifterna ställer 
upp på dem och accepterar dem. Det är även viktigt att målen som sätts upp har en tydlig tidsgräns. 
Mål som även känns utmanande men realistiska hävdas också motivera individer att prestera bättre. 
Medarbetarna upplever också målen som viktigare om det sker återrapportering av måluppfyllelse. 
För att uppnå hängivelse till samarbetet och för att skapa acceptans för de gemensamma målen är 
det viktigt att målen som sätts upp anpassas efter gruppens eller  individens  förutsättningar  för att 
gruppen eller individen skall känna att det är realistiskt att nå upp till målen. Denna metod har visat 
sig  ge  goda  resultat  när  det  gäller  att  motivera  personalen  mot  att  arbeta  för  organisationens 
övergripande mål (Jacobsen & Thiorsvik, 2002). Lyckas nätverket få ett målinriktat beteende eller en 
hängivelse till samarbetet som därmed innebär en acceptans av de gemensamma målen så kommer 
därmed prestationerna bli bättre (Jacobsen & Thiorsvik, 2002; Mohr & Spekman, 1994), se figur 4 på 
nästkommande sida. 
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3.4.5 Balans i utbytet 
För medlemsföretag  i ett  företagsnätverk  så är nätverket en viktig plats  för utbyte av  resurser  för 
utveckling innovation och strategisk förnyelse. Företag i nätverket bygger konkurrenskraft genom sin 
närvaro  och  sitt  utbyte  med  andra  aktörer  i  företagsnätverket.  Därför  är  resursutbyte  en 
fundamentalt viktig  faktor  för  samarbetet  (Wincent, 2006). Men  innan ett utbyte mellan aktörer  i 
företagsnätverk kan ske så är det viktigt att det  finns ett  tydligt samförstånd om vilket värde varje 
företag  kommer  att  ta med  sig  in  i  nätverket  eftersom  det  är  grunden  på  vilken  förtroende  och 
relationer byggs för framtida framgång (Vyas, Shelburn & Rogers, 1995). 

Resurser  är  kopplat  till  makt  som  utgörs  av  resursberoende  till  den  graden  som  alternativ  till 
resurskällor  finns.  Ju mer makt  en  organisation  har  desto mer  kan  denna  organisation  styra  över 
utbytet, det vill säga formerna för hur utbytet sker och till vilken grad. således beror makten mellan 
företaget på hur  stort behovet av  resurserna är  från de andra  företagen  (Cook, 1977). Författaren 
menar  att  ju  mer  beroende  en  organisation  är  av  en  annan  organisation  desto  större  är 
benägenheten  att  den  beroende  parten  initierar  ett  förslag  av  utbyte.  Om  organisationernas 
beroende är  lika stort så kommer organisationerna att dela på dessa initiativet över tid. Författarna 
menar att det är bra att var  lika mycket beroende då  initiering av utbyte kostar  resurser,  riskerar 
misslyckanden och att obalansen i utbytet skapar en risk för missbrukande av sin position (ibid).  

Om obalans existerar  i ett  företagsnätverk kan den ursprungliga  fördelen som varje  företag  trodde 
att de  skulle  få ut av nätverkssamverkan utebli  (Vyas, Shelburn & Rogers, 1995). Det  företag med 
väsentligt mycket  större makt än  sina partners kan då  inse att det  inte  längre behöver kunskapen 
eller kompetensen det erhåller från ett annat företag, vilket riskerar att förstöra samarbetet mellan 
företagen  i  nätverket.  En  balans  mellan  insatserna  hos  företagen  inom  områden  som 
produktutveckling, tillverkning och marknadsföring är nödvändigt så att inget företag dominerar över 
de andra  i nätverket. Saknas den balansen kan det resultera  i att ett dominant företag tar över ett 
svagare företag vilket resulterar i att nätverket misslyckas (ibid). 

Figur 4: Vägen till prestationer (Jacobsen & Thorsvik, 2002).
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Wincent (2006) menar att företag enbart vill samarbeta om de kan dra nytta av samarbetet och på 
grund av detta drar vi slutsatsen att företag som  inte kan dra nytta av samarbetet  inte kommer att 
göra  så  vilket  leder  till  att  inget  utbyte  sker  och  därmed  inget  samarbete.  Utbyte  är  därför  en 
förutsättning för ett väl fungerande företagsnätverk (ibid). 

3.4.6 Legitimitetsskapande/Förtroende 
Chefer använder företagsnätverk mer och mer för att sträva efter strategiska mål (White & Siu‐Yun 
Lui,  2005).  Nätverket  tillåter  dem  att  få  tillgång  till  resurser  som  de  saknar.  Både  cheferna  och 
akademiska  forskare vet dock att  ledning av  företagsnätverk  för att uppnå  fördelar och strategiska 
mål kan vara både utmanande och kostsamt. För att analysera dessa utmaningar föreslår författarna 
två nödvändigheter för ledning av nätverk; behovet att kontrollera och behovet att samarbeta. Dessa 
är grunderna till kostnader som kan vara speciellt märkbara  i nätverk. Kontrollkravet är behovet att 
minimera  sannolikheten  för  lidande  av  ett  företags  opportunistiska  beteende  och  kostnader  av 
förhandlings‐  och  politiska  influenser  i  ett  pågående  samarbete. Det  lämpliga  ledningsfokus,  från 
detta perspektiv, ligger på att begränsa sårbarhet för opportunistiskt beteende av ett företag och då 
välja en nätverksstruktur som minimerar kostnaden av att göra så (ibid). 

Det  andra  kravet  är  behovet  av  att  samarbeta  med  ett  företag  för  att  tillsammans  uppnå 
gemensamma eller  individuella mål. Detta beteende kan dock vara kostsamt. Lyckade  samarbeten 
kräver att företagen kan kommunicera, upprätta och bevara ett bra samspel mellan företagen samt 
att de måste kunna göra interna anpassningar som svar på ett företags handling eller förändringar  i 
nätverkets omgivning (ibid). 

För att undvika de problem som beskrivs ovan så är det viktigt att skapa legitimitet. Legitimitet eller 
trovärdighet är viktigt i alla social system och är den drivande kraften bakom beslutsfattande. Enligt 
Human och Provan (2000) kan legitimitet hos SME nätverk ses utifrån tre olika dimensioner: nätverk 
som  form, nätverk som entitet och nätverk som  interaktionsmedel. För det  första gällde det att  få 
konceptet nätverkssamarbete legitimt. För det andra gäller det att skapa en identitet kring nätverket. 
Det  för att attrahera medlemmar, kunder och grundare. Till  sist  så måste  interaktionen  företagen 
emellan  legitimeras för att skapa en miljö där företag vill samarbeta för att tillsammans nå resultat. 
Enligt  författarna  finns  det  två  angreppssätt  för  att  skapa  legitimitet,  intern  eller  extern.  Den 
slutsatsen baseras på  två  stycken  fallstudier på  amerikanska  SME‐nätverk där det  ena byggde  sin 
legitimitet utifrån det interna perspektivet och det andra byggde legitimitet utifrån det externa. Det 
nätverket  som  byggde  utifrån  det  externa  perspektivet  upplevde  att  företagen  inom  nätverket 
började ifrågasätta om nätverket verkligen tog tillvara på deras intressen och hade därmed problem 
med den  inre  legitimiteten. Nätverket  satsade  inte  sina  resurser på  saker  som nätverket behövde 
utan  på  en  vision  som  påtalats  av  vad  som  behövdes  för  att  bygga  ett  framgångsrikt  nätverk. 
Företaget som byggde legitimitet utifrån det inre perspektivet lyckades överleva till skillnad från det 
andra  nätverket  som  tvingades  lägga  ned  nätverksarbetet.  Till  följd  av  dessa  fallstudier  så  drog 
författarna slutsatsen att  legitimitet  inte kan byggas utifrån båda perspektiven samtigit men för att 
lyckas med sitt  legitimitetsbyggande så måste  legitimitetsstrategin vara bredare och  innefatta både 
extern och intern legitimitet (ibid). 

För att nätverksarbetet ska fungera ställs det stora krav på det enskilda företaget. Enligt Nilsson och 
Nilsson (1992) måste det ställas krav på speciellt på lojalitet och förtroende till både de företag som 
man  samverkar med  samt  till  den  samverkande  organisationen. Det  är  också  viktigt  att  skapa  en 
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3.5 Kriterier för ett framgångsrikt företagsnätverk 
Ett företagsnätverk är en väldigt komplex sammanslutning av olika företag. För att ett nätverk ska bli 
konkurrenskraftigt och framgångsrikt så har vi med hjälp av den teoretiska referensramen ställt upp 
ett antal kriterier, se figur 6.  

 

 
Antal företag 
Ett  företagsnätverk måste  bestå  av  ett  stort  antal  företag  på  grund  av  att  små  företag  inte  har 
tillräckliga resurser för att ensamma vara konkurrenskraftiga. Hur många ett stort antal är, är svårt 
att säga men i detta fall har en gräns dragits vid minst fem företag. 

Drakföretag 
För att få dragkraft i samarbetet är det nödvändigt att det finns ett antal stora företag som kan agera 
motor  i  samarbetet.  Hur  mycket  större  företagen  ska  vara  finns  ingen  uttalad  gräns  utan  en 
jämförelse mellan företagen i nätverket bör göras. 

Kommunikation/Interaktion 
Kommunikation både  inom nätverket och med externa parter  skapar  förutsättningar  för att  skapa 
legitimitet och trovärdighet som är nödvändigt för att få dels medlemsföretagen att vara lojala samt 
att externa intressenter skall acceptera konstellationen. Gemensamma mål är också en förutsättning 
för  att  skapa  legitimitet  och  stärka  banden  emellan.  Även  här  kommer  kommunikationen  in  och 
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Figur 6: Kriterier för ett framgångsrikt företagsnätverk.
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genom en  väl  fungerande  kommunikation  så  skapar medlemsföretagen  kunskap om  varandra och 
kan därmed agera utifrån nätverket och medlemsföretagens bästa.  

Balans i utbytet 
Ett av de viktigaste kriterierna för ett framgångsrikt företagsnätverk är att ha balans i utbytet mellan 
medlemsföretagen. Utan  balans  så  uppstår  lätt  konflikter  vilket  kan  försvåra  samarbetet. Genom 
utbyte med andra aktörer kan företag  i nätverket bygga konkurrenskraft, därför är resursutbyte ett 
viktigt kriterium för samarbetet. 

Centraliserings/decentraliseringsgrad av kontrakt och beslutsfattande 
Det  är  bra  om  företagsnätverket  har  en  central  administrativ  enhet  som  kan  sköta  förmedlingen 
mellan  företagen, annars  finns risken att  företagsnätverket  inte har  tillräcklig kapacitet att hantera 
alla  relationer  i  nätverket.  I  företagsnätverk  som  befinner  sig  inom  liknande  branscher  så måste 
interaktionen  vara  centraliserad  mellan  den  administrativa  enheten  och  företagen  och 
decentraliserad mellan medlemsföretagen. 

Lojalitet 
För att nätverksarbetet ska fungera måste det finnas lojalitet och förtroende inom företagsnätverket 
och att företagen skapar en ”vi” känsla. Genom förtroendet så ökas öppenheten och företagen vågar 
dra  nytta  av  varandra  genom  att  diskutera  frågor  som  annars  kan  vara  känsliga  för  företagets 
konkurrenskraft att diskutera. 

Legitimitet 
Lyckade samarbeten kräver att företagen kan upprätta och bevara ett bra samspel mellan sig. Då är 
det viktigt att skapa  legitimitet  i företagsnätverket. Legitimitet är viktigt  i alla sociala system och är 
den drivande kraften bakom beslutsfattande. 

Intraorganisatoriska perspektivet 
Ju mer deltagande de anställda är i företagsnätverken desto högre presterar organisationen både på 
individ‐ och organisationsnivå. Deltagande vid sidan av motivation är den viktigaste faktorn när det 
kommer till att skapa tillhörighet och att känna tillhörighet till organisationen är en viktig faktor för 
att medarbetarna ska prestera maximalt. 

Geografisk närhet 
Geografisk närhet bidrar till att företagen i företagsnätverket förstår varandras problem bättre än om 
de  hade  varit  placerade  längre  ifrån  varandra.  Företagen  får  alltså  inte  vara  allt  för  utspridda, 
företagen inom samma region talar samma ”språk” och förstår därmed varandras problem. 

Tillhöra samma bransch 
För att  företagsnätverket  ska  fungera bra är det viktigt att medlemsföretagen är verksamma  inom 
samma  bransch.  Då  har  företagen  större  utbyte  med  varandra  eftersom  de  kan  diskutera 
branschspecifika problem. Det finns inget att samarbeta om ifall inte företagen antingen befinner sig 
i samma bransch eller på samma marknad. 

Initiering av företagsnätverket 
Initiativet  till samarbete  i ett  företagsnätverk skall komma  från något av de  tilltänkta samverkande 
företagen  och  inte  från  utsidan,  till  exempel  från  en  myndighet.  Det  underlättar  också 
uppbyggnadsfasen om relationen mellan företagen sedan tidigare fungerar bra. 
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starkaste lönsamhetsutvecklingarna. Både företag nummer fyra och företag nummer två som ingår i 
väl  fungerande  företagsnätverk  har  negativa  lönsamhetsutvecklingar  mellan  åren  2003‐2005,  se 
tabell 6. Däremot kan vi inte heller fastslå att dessa företags lönsamhetsutvecklingar skulle vara ännu 
sämre om de  inte  ingick  i  ett  företagsnätverk. De  dåliga  lönsamhetsutvecklingarna  kan  eventuellt 
förklaras med att exempelvis hela branschen går dåligt eller att  företagen under dessa år har haft 
exceptionellt höga kostnader. För att gräva djupare  i hur väl företagen uppfyller kriterierna och hur 
resultaten  av  kriterieuppfyllningen  kan  kopplas  till  lönsamhet  och  andra  finansiella mått  kommer 
detta kapitel att först behandla kriterieuppfyllning för att följas av en koppling mellan väl fungerande 
nätverk och dess finansiella prestationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Kriteriet: Antalet företag i företagsnätverken 
Nilsson  och  Nilsson  (1992)  anser  att  antalet  företag  i  ett  företagsnätverk  måste  vara  stort  då 
småföretag  enligt  författarna  innehar  begränsade  resurser.  Tillsammans  kan många  små  resurser 
sammanfogas för att företagsnätverket, och därigenom företagen, skall vara konkurrenskraftigt. I vår 
undersökning så har bedömningen varit att de företagsnätverken med ett medlemsantal på över fem 
stycken företag uppfyller kriteriet. Utav fem företag och fem nätverk uppfyller fyra stycken av dessa 
detta kriterium. Att valet hamnade på just fem företag kan diskuteras men i detta avseende så har vi 
valt  att  snarare  anse  att  företagen uppfyller  kriteriet  än  att  anse  att de  inte uppfyller  kriterierna. 
Detta beror på att på grund av att det inte finns någon klar gräns för hur många företag som måste 
ingå  för att man ska  räkna det som att  företagen uppfyller detta kriteriet. Genom att påstå att de 
uppfyller  kriteriet påverkar  inte det  totala  resultatet  lika mycket. Däremot  anser  vi  att  enbart  tre 
stycken företag är alldeles för få för att kunna utnyttja de fördelar som Nilsson och Nilsson beskriver 
angående resursdelning.  

Teckenförklaring
1 =Uppfyller inte kriteriet
2 =Uppfyller kanske kriteriet
3 =Uppfyller kriteriet

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5
Initiering av 
företagsnätverket

3 2 3 3 3

Antal medlemsföretag  3 3 1 3 3
Minst en drake  2 1 1 2 2
Geografisk placering 3 1 3 3 2
Branschtillhörighet 3 3 3 3 3
Centraliserings 
decentraliseringsgrad 
av kontakt och 
beslutsfattande

3 2 3 2 2

Lojalitet 3 3 3 3 1
Balans i utbytet 1 1 1 1 3 3
Balans i utbytet 2 1 3 3 3 1
Legitimitet 1 3 3 3 1
Intraorganisatoriska 
perspektivet

3 1 1 1 1

Kommunikation/ 
Interaktion

1 3 3 3 1

Totalt 7 6 8 9 4

Lönsamhetsutveckling 
mellan år 2003‐2005

3 1 3 1 1

Tabell 6: Jämförelse av företag i nätverkssamarbeten och dess framgångsfaktorer. 



 

 

 – RESULTAT OCH ANALYS – 26

Bland de företag som ingår i företagsnätverk finns det en koppling mellan antalet företag som ingår i 
respektive nätverk och hur lönsamhetsutfallet uppskattades av företagen.  

Resultaten  visar  att  tillväxten  är 
bäst bland de företag som ingår i ett 
företagsnätverk  där  det  ingår  ett 
medelstort  antal  företag,  det  vill 
säga  varken  för  stort  eller  för  litet 
antal,  se  tabell  7.  Trovärdigheten  i 
dessa svar är hög i undersökning om 
koppling  mellan  antal  företag  i 
företagens  nätverk  och  tillväxt  då 
signifikansnivån är väldigt låg.  

Trots  resultaten  som påvisar att ett 
medelvärde  på  6,5  företag  som 
medlemmar  i  nätverken  så  anser 
företag  nummer  fyra  att  deras  tolv 
medlemsföretag  är  ett  bra  antal 
medlemmar  och  menar  att  de 
varken vill bli fler eller färre: 

”Det  får  inte  bli  några  fler…  det 
skulle  inte gagna nätverket. Det är 
sällan  alla  12  kan  vara  med 
samtidigt,  vi  är  kanske  8‐10  åt 

gången. Det är alltid någon  som är ute och  reser. Men  sedan  skrivs allting ner av en  ”spindel  i 
nätet”  så  samtliga  företag  tillgodogörs allt  som  har  sagts och  så pratar  vi om det nästa gång, 
ungefär som ett normalt styrelsemöte. Det är väldigt levande.” (VD:n för företag nummer fyra). 

4.3.3 Kriteriet: Centraliserings och decentraliseringsgrad av kontakt och beslutsfattande 
Human och Provan (1997) anser att företagsnätverk skall ha en centraliserad administrativ enhet och 
att  interaktionen  mellan  medlemsföretagen  skall  vara  decentraliserad  för  företagsnätverk  där 
företagen  främst  representerar  liknande  branscher,  vilket  är  fallet  bland  de  fem  undersökta 
nätverksföretag då samtliga företag samarbetar med andra företag inom samma bransch.  

Utifrån citatet från företag fyras VD i föregående avsnitt verkar den administrativa enheten få mycket 
ansvar  för kommunikationen. Det  ter sig som att mycket  information utgår  ifrån ”spindeln  i nätet” 
varför vi påstår att den administrativa enheten håller en hög  centraliseringsgrad  i  företagsnätverk 
nummer fyra. En total bedömning av centraliseringsgraden för de andra företagen finns i bilaga C där 
bedömningen  har  gjorts  utifrån  vilka  kategorier  av  anställda  som  sköter  kommunikationen  och 
beslutsfattandet i frågor rörande respektive företagsnätverk. 

En  bedömning  av  centraliseringsgraden  för  den  administrativa  enheten  hos  respektive  företag 
förutom  företag  nummer  fyra  har  inte  genomförts  då  det  skulle  krävas  betydligt  djupare  insikt  i 
respektive företag liknande den insikt som erhållits av företag nummer fyra. Då tiden inte räckte till 
har  som  nämnts  tidigare  en  total  bedömning  genomförts  istället.  Men  att  den  administrativa 

Kriteriet: Antal företag i företagsnätverken 

Antal företag som ingår i respektive företags nätverk 

Företag 1  7 st  Uppfyller kriteriet 

Företag 2  6 st  Uppfyller kriteriet 

Företag 3  3 st  Uppfyller ej kriteriet 

Företag 4  12 st  Uppfyller kriteriet 

Företag 5  15 st  Uppfyller kriteriet 
Tabell 7: Antal företag i företagsnätverken. 

Sambandsanalys mellan antalet medlemmar i 
företagsnätverken och företagens upplevda lönsamhet 

Värdeskala  
(1=Mycket svag och 
5=Mycket stark) 

Antal 
svar per 
värde 

Medelvärde 
(Antal ingående 

företag) 

Signifikans 

1  0  0   
2  2  13.5   
3  1  3   
4  0  0   
5  2  6,5   
Totalt  5  8,6  0,054 
Tabell 8: Sambandsanalys mellan antal medlemmar och lönsamhet.
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enheten är viktig påpekar förutom Nilsson och Nilsson samt Human och Provan även VD:n för företag 
nummer  fyra  vid  beskrivning  av  företagsnätverkets  ”spindel”  samt  hur  interaktionen  mellan 
medlemsföretagen ter sig: .  

”Vi har en spindel  i nätet som ser till att all  information kommer ut till alla, det är  jättebra! 
Och  just  den  här  närheten  till  varandra  tror  jag  också  är  viktig,  det  händer  att  vi  träffas 
utanför nätverket också och spånar kring idéer vi har. Det är en del i nätverket som har tagit 
på sig den här rollen som spindel, oumbärlig nästan. Och det är väl det som gör skillnaden från 
ett  nätverk  som  kanske  inte  fungerar  lika  bra  som  vårt  och  jag  tror  att  det  är  det  som  är 
grunden till att vi fortfarande är kvar och håller ihop.” (VD:n för företag nummer fyra) 

Detta  citat  tydliggör  också  den  decentraliseringsgrad  som  finns  hos  företagsnätverk  fyra  och  som 
förstärker  uppfattningen  om  att  företag  fyra  uppfyller  kriteriet  för  centraliseringsgrad  kontra 
decentraliseringsgrad. 

4.3.4 Kriteriet: Branschtillhörighet 
Förutom  att  den  administrativa  enheten  eller  ”spindeln”  är  viktig  anser  både Nilsson  och Nisson 
(1992) samt Human och Provan (1997) vidare att det är en fördel om företagen i företagsnätverken 
är  verksamma  inom  samma bransch.  Författarna menar att om man  inte  är det  så har man  inget 
gemensamt  och  att  det  därmed  inte  finns  några  gemensamma  problem  och  inget  behov  av  ett 
företagsnätverk.  

Samtliga  företag  som deltagit  i undersökningen  tillhör  företagsnätverk där  företagen  främst  tillhör 
samma bransch och därmed uppfyller samtliga företag detta kriterium. Att detta är ett kriterium för 
framgång bekräftas också av företag fyras VD som menar att: 

”Fördelen är just den här närheten, det är det vi pratar om allihop. Man behöver nog inte 
utveckla allt för mycket. Vi har  ju provat att organisera tillsammans med andra nätverk 
som  jobbar  inom andra branscher, media,  industri, verkstad med mer men vi tycker  inte 
att det har gett så himla mycket.” (VD:n för företag nummer fyra) 

En  risk  som  finns  med  att  tillhöra  samma  bransch  är  att  företagen  ofta  samarbetar  med  sina 
konkurrenter vilket kan leda till samarbetssvårigheter. Vår djupstudie av företagsnätverk fyra påvisar 
dock  att  riskerna  i  deras  fall  inte  har  realiserats.  De  uppfattar  att  det  inte  finns  någon 
konkurrenssituation  och  menar  att  den  icke  existerande  konkurrenssituationen  är  en 
framgångsfaktor: 

”Jag tror att det handlar om att vi  inte på något sätt konkurrerar med varandra. Vi har 
haft turen att få det här pusslet att klaffa ganska bra” (VD:n för företag nummer fyra). 

4.3.5 Kriteriet: Legitimitet och kommunikation/interaktion 
För att  förhindra att det uppstår en ohälsosam konkurrenssituation  så måste nätverken uppnå en 
hög  grad  av  legitimitet  och  förtroende mellan medlemsföretagen. Misslyckas  företagen med  att 
skapa  legitimitet och  förtroende  så  kan misstänksamhet och opportunistiskt beteende  leda  till att 
företagen inte delar med sig av information som undernormala omständigheter kan vara känslig att 
dela med sig av. Denna information kan dock vara nödvändig att dela med sig av för att samarbetet 
inom  företagsnätverket  ska  fungera. Vid begränsad  informationsdelning  inom  företagsnätverket  så 
finns  det  en  risk  att  företagsnätverket  skadas  eftersom  öppenheten  och  förtroendet  mellan 
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företagen då blir begränsat. Till följd av detta anses kommunikationen  inom företagsnätverket vara 
ytterst  viktig,  vilket  också märks  i  den  empiriska  undersökningen  då  de  nätverkande  företagen  i 
studien  som  bedömer  att  kommunikationen  fungerar  väl  inom  företagsnätverket  också  anser  att 
förtroendet  och  lojaliteten  inom  nätverket  är  hög.  Kommunikation  är  även  väldigt  viktigt  för  att 
kunna fatta beslut som enskilt företag som positivt samverkar med den inriktning och de företag som 
nätverket representerar. Alltså bör kommunikationen vara så bra att de individuella företagen har så 
pass bra  information om  de  andra  att  företaget  i  fråga  alltid handlar utifrån  vad  som  är bäst  för 
nätverket. 

Ovanstående  resonemang  kan  vara 
anledningen  till  varför  företagsnätverk 
nummer  fem har  så  stora brister  i  sitt 
samarbete  och  en  så  låg  gradering  på 
kommunikationskriteriet.  De  upplever 
att det finns brister i kommunikationen, 
lojaliteten  och  har  angett  de  lägsta 
förtroendegraderingarna  av  de  fem 
företagsnätverken, se tabell 9. 

Många  av  de  faktorer  som  finns 
beskrivna  i  detta  avsnitt  hänger  nära  samman  med  varandra.  Ett  exempel  är  förtroende, 
kommunikation  och  legitimitet.  Utan  kommunikation  skapas  aldrig  de  nära  band  som  skapar 
relationer mellan  företagen. Utan en nära  relation  som enligt Nilsson och Nilsson  (1992) kan vara 
svår  att  uppnå  utan  en  geografisk  närhet  kan  aldrig  ett  förtroende  för  nätverket  och  dess 
medlemmar  byggas  upp.  Utan  förtroende  till  nätverket  så  har  nätverket  väldigt  låg  legitimitet. 
Förtroende är ömsesidigt och därför räcker det inte med att den ena parten har förtroende för den 
andra parten. Hur företagen upplever förtroendet inom företagsnätverket presenteras i figur 19. Av 
resultaten  att  döma  så  har  de  företag  som  upplever  att  kommunikationen  är  god  inom 
företagsnätverket även höga upplevda värden på förtroendet. Däremot är det  lite överraskande att 
företag nummer ett har ett  stort  förtroende  till de andra  företagen då detta  företag upplevde att 
kommunikationen i nätverket var medelmåttig. Tyvärr så valde detta företag att inte besvara frågan 
angående andras förtroende till företaget varför vi  inte kan påstå att förtroendet parterna emellan 
uppfyller de uppställda kriterierna. En annan upptäckt är att  företag två, tre och  fyra som samtliga 
uppfattade  kommunikationsförmågan  som  god  i  nätverken  också  har  höga  siffror  på  förtroendet 
parterna emellan. Bedömningen har baserats på om  företagen har angett minst en  fyra eller totalt 
minst  åtta  av  tio  avseende  hur  mycket  förtroende  som  finns  i  företaget,  se  tabell  10  på 
nästkommande sida. 

 

 

 

 

 

Kriteriet: Kommunikation/Interaktion 

Huruvida kommunikationen fungerar i 
nätverkssamarbetet 
 (1=kommunkationen fungerar inte bra, 5=kommunikationen  fungerar bra) 

Företag 1  3  Uppfyller ej kriteriet 

Företag 2  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 3  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 4  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 5  2  Uppfyller ej kriteriet 
Tabell 9: Kommunikation/Interaktion i företagen.
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Kriteriet: Legitimitet   

Huruvida företagen har förtroende för andra medlemsföretag samt 
huruvida andra medlemsföretag har förtroende för de svarande företagen  

 

  Det svarande företagets förtroende 
för andra medlemsföretag  
 

Andras förtroende för 
de svarande företagen, 
 

 

  (1=Litet förtroende 5=Stort förtroende) (1=litet förtroende 5=stort 
förtroende)

 

Företag 1  5  Ej svar  Uppfyller ej kriteriet 

Företag 2  4  4  Uppfyller kriteriet 

Företag 3  4  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 4  5  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 5  2  3  Uppfyller ej kriteriet 
Tabell 10: Legitimitet i företagen. 

4.3.6 Kriteriet: Geografisk placering 
För  att  underlätta  kommunikationen  så  menar  Nilsson  och  Nilsson  (1992)  att  de  nätverkande 
företagen med  fördel  bör  vara  verksamma  inom  samma  geografiska  område.  Författarna menar 
dessutom  att  de  kulturella  skillnaderna  som  kan  uppstå  om  avstånden  är  stora  kan  leda  till 
missförstånd eller oförståelse för  lokala problem. Då delar  inte företagen samma problembild vilket 
kan härledas  till diskussionen angående branschtillhörighet och som kan  leda  till att områdena där 
samverkan kan uppstå, begränsas. I vår undersökning har företag fyra och dess företagsnätverk det 
mest  lokala  nätverket  medan  företag  två  och  dess  nätverk  har  den  största  spridningen  inom 
nätverket, se tabell 11.  

Kriteriet: Geografisk placering   
Geografisk placering av de samverkande företagen i respektive 
företagsnätverk (%) 

 

  Öjebyn  Piteå  Norrbotten  Sverige  Utomlands   

Företag 1  0  0  100  0  0  Uppfyller kriteriet 

Företag 2  0  0  0  50  50  Uppfyller ej kriteriet 

Företag 3  67  33  0  0  0  Uppfyller kriteriet 

Företag 4  0  100  0  0  0  Uppfyller kriteriet 

Företag 5  Ej svarat  Uppfyller kanske kriteriet
Tabell 11: Geografisk placering av företagsnätverkens medlemmar. 

Utifrån  det  kriterium  som  fanns  uppställt  bedöms  att  ett  nätverkande  inom  samma  län  uppfyller 
kravet på närhet. Men  samtidigt menar Nilsson och Nilsson  (1992)  att  ju mindre den  geografiska 
spridningen är desto bättre, vilket talar till fördel för företag fyra och dess nätverk. Koncentrationen 
av medlemsföretag är begränsad  inom  länet  för alla  företagsnätverk  förutom  företag nummer  två 
och dess nätverk. Den  förhållandevis begränsade geografiska  spridningen  ligger även  till grund  för 
bedömningen  av  kriteriet  som behandlar  initieringen  av nätverkssamarbetet  som  finns beskrivet  i 
bilaga C. Detta beror på att Nilsson och Nilsson (1992) anser att förslaget bör komma från företagets 
absoluta närhet eller  från det egna  företaget. På grund av den  förhållandevis  lokala spridningen så 
har även  företag  som  svarat att  förslaget kommit  från ett annat  företag uppfyllt kriteriet  förutom 
företag nummer två där spridning av medlemsföretagen är allt för stor.  
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På  grund  av  utbytets  centrala  del  av  nätverkssamarbetet  och  för  att  utreda  huruvida  respektive 
företags  utbyte  med  respektive  nätverks  utbyte  är  i  balans  har  en  sammanställning  gjorts  för 
respektive  företag.  Utifrån  kriteriet  bedöms  företagsnätverk  nummer  fyra  och  företagsnätverk 
nummer fem balanserade  i sitt utbyte med respektive företagsnätverk då skillnaden mellan vad de 
bidrar med  till nätverket och  vad de  får  från nätverket  är  förhållandevis  liten,  se  figur 12.  För de 
andra företagen är skillnaderna så stora  i utbytet att de  inte uppfyller det uppställda kriteriet som  i 
sammanställningen benämns som ”balans i utbytet 1”, se tabellerna 12 och 13. 

Tendenser  till  samma  resultat  som påvisades  i 
tabell  12  kan  vi  hitta  vid  analys  av  svaren  på 
frågan:  ”om alla  företag  i nätverket  tjänar  lika 
mycket  på  samverkan?”.  Resultaten  visar  att 
företag nummer  fyra  tycker att alla  tjänar  lika 
mycket på samarbetet vilket stämmer överrens 
med  vår  egen  analys  av  utbytet  då  detta 
företag bäst uppfyllde det uppställda kriteriet. 
Även fast graderingen på frågan ”om alla tjänar 
lika mycket” hos företag ett till och med tre är 
högt  i  förhållande  till  utfallet  av  analysen  i 

tabell 12. Så ser vi att företag nummer ett upplever att balansen är sämre avseende vad företagen i 
nätverket tjänar än företag nummer två och tre. De resultaten är  i  linje med resultaten av analysen 
av utbytet. Dock  så är  resultatet  inte alls detsamma  för  företag nummer ett  som enligt vår analys 
hade det näst mest balanserade utbytet men som enligt tabell 13 anger att alla företag  i nätverket 
inte alls tjänar lika mycket. På grund av att resultaten i vår egen analys av utbytet och hur företagen 
själva ser på utbytet skiljer sig markant så har två kriterier ställts upp angående balansen  i utbytet, 
”balans i utbytet 1” och ”balans i utbytet 2”. På det sättet anser vi att resultaten blir mer rättvisa än 
om ett försök till hopslagning av resultaten skulle föreligga. 

Kriteriet: Balans i utbytet 2 

Huruvida alla företag i nätverket tjänar lika 
mycket på samverkan  
(1=alla företag tjänar INTE lika mycket, 5=Alla företag tjänar lika 
mycket) 
Företag 1  3  Uppfyller ej kriteriet 

Företag 2  4  Uppfyller kriteriet 

Företag 3  4  Uppfyller kriteriet 

Företag 4  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 5  1  Uppfyller ej kriteriet 

Tabell 13: Balans i utbytet 2.

Tabell 12: Balans i utbytet 1.
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4.3.8 Sammanfattande diskussion uppfyllelse av uppställda kriterier 
En av frågorna  i enkätundersökningen behandlade företagens övergripande uppfattning om hur väl 
samarbetet med de övriga företagen fungerade, se tabell 14. Resultaten stämmer förhållandevis bra 
med den analys av kriterieuppfyllelse som presenterats i ovanstående avsnitt. 

Det  vill  säga  att  företagsnätverk 
nummer  ett  till  och  med 
företagsnätverk  nummer  fyra 
uppfyller  de  kriterier  som  finns 
uppställda  på  bästa  sätt  och  att 
företagsnätverk  nummer  fem 
urskiljer  sig  som  det 
företagsnätverk  som  uppfyller 
minst  antal  kriterier.  Företag 
nummer  fyra  uppfyller  flest  antal 

kriterier  och  själva  upplever  de  att  samarbetet  fungerar  bra.  Baserat  på  deras  uppfattning 
tillsammans  med  kriterieanalysen  så  anses  företag  fyra  ha  ett  väl  fungerande  företagsnätverk. 
Däremot  kan  de  höga  graderingarna  hos  företag  ett  till  och med  tre  ifrågasättas.  Företag  ett  till 
exempel  hade  störst  skillnader  i  sitt  utbyte med  företagsnätverket,  ”balans  i  utbytet  1”,  och  har 
angett  att  kommunikationen  inte  fungerar  så  bra.  Företag  två  uppfyller  inte  heller  det  ”balans  i 
utbyte  1” och  samverkar med  företag  som  är placerade med  stor  geografisk  spridning.  Företag  3 
Uppfyller inte kriteriet ”balans i utbytet 1” samtidigt som antalet medlemsföretag i företagsnätverket 
kan  vara  för  litet  för  att  i  enlighet  med  Nilsson  och  Nilsson  (1992)  skapa  tillräckligt  stora 
gemensamma resurser för att vara konkurrenskraftiga. 

Utifrån  de  kriterier  som  finns  uppställda  har  de mest  intressant  resultaten  hittas  i  avvikelsen  av 
utbytet mellan företagen. Det kriteriet uppfyller endast två av de fem företagen och avståendet till 
att uppnå balans är för vissa företag väldigt långt. För att undersöka huruvida balansen i utbytet är av 
betydelse  för  hur  väl  samarbetet  i  respektive  företagsnätverk  fungerar  genomfördes  en  statistisk 
analys  för  att  undersöka  om  det  fanns  något  samband  mellan  utbytet  och  hur  väl  samarbetet 
fungerar enligt företagen själva. Resultaten visar att kommunikationen, det övergripande samarbetet 
och utbytet är faktorer som är sammankopplade med varandra. Det vill säga att de som har graderat 

hur  kommunikationen  fungerar  högt  har  även  graderat  det 
övergripande  samarbetet  och  kommunikationen  högt.  Alltså 
finns  det  i  vår  undersökning  en  tydlig  koppling  mellan  dessa 
faktorer.  Detta  samband  stämmer  väl  överrens  med  den 
teoretiska  referensram  som  återfinns  i  kapitel  tre  där  Cook 
(1972)  beskriver  att  utbytet  måste  vara  i  balans  för  att 
samarbetet ska  fungera bra. Enligt  (Mohr & Spekman, 1994) är 

kommunikationen  nyckelaspekten  för  företagsnätverkets  livskraft.  Men  finns  inget  utbyte  i 
företagsnätverket  finns  heller  ingen  orsak  att  kommunicera. Men  så  fort  det  finns  ett  utbyte  så 
måste  företagen kommunicera  för att  framföra  sina krav och på  så  sätt  försöka  skapa en balans  i 
utbytet.  

Resultaten angående hur väl de olika företagsnätverken fungerar talar ett tydligt språk om att endast 
företagsnätverk fyra uppfyller tillräckligt många och de mest kritiska faktorerna som finns uppställda. 

Hur respektive företag uppfattar att samarbetet i nätverket 
fungerar, 
 (1=Samarbetet fungerar dåligt, 5=Samarbetet fungerar bra)

Företag 1  4  Uppfyller kriteriet 

Företag 2  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 3  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 4  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 5  2  Uppfyller ej kriteriet 
Tabell 14: Företagens uppfattning om huruvida företagsnätverken fungerar.

Sammankopplade faktorer 

Alla tjänar lika mycket på 
samarbetet 

Samarbetet fungerar bra 

Kommunikationen fungerar bra 
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Fortsättningen blir därför naturlig att undersöka hur företag fyras prestationer står sig  i förhållande 
till andra företag. 

4.4 Nätverk kopplat till prestationer 
För att ta reda på om ett väl fungerande företagsnätverk leder till bättre finansiella prestationer har 
vi valt att mäta det i form av finansiella nyckeltal. När det gäller de företag som befinner sig i nätverk 
så visar den empiriska undersökningen att de företag som  ingår  i nätverk där de själva upplever att 
samarbetet  fungerar bra också har en högre självbedömd  lönsamhet än de nätverkande  företagen 
som uppfattar att samarbetet inte fungerar lika bra, se tabell 15.  

 

Då  resultaten av sambandet mellan hur väl samarbetena  fungerar och  lönsamheten baseras på en 
självuppfattning  är  det  intressant  att  jämföra  dessa  resultat med  kriterieanalysen  och  företagens 
faktiska  finansiella  prestationer.  Emellertid  har  vi  endast  lyckades  identifiera  ett  av  de  fem 
nätverkande  företagen  som  uppfyller  de  krav  som  ställts  upp  på  ett  fungerande  företag.  Därför 
kommer  vi  i  den  fortsatta  analysen  att  skilja  på  företag  nummer  fyra  som  bäst  uppfyllde  de 
uppställda  kriterierna  och  de  andra  nätverkande  företagen. Men  för  att  ta  reda  på  om  ett  väl 
fungerande  företagsnätverk  leder  till  bättre  prestationer  kommer  även  jämförelser  med 
konstaterade icke nätverkande företag samt den totala undersökningspopulationen att genomföras. 
Därför har nyckeltal  tagits  fram  för  alla  företag  som  initialt  ingick  i  studien, det  vill  säga  även  för 
företag  som  inte  svarade  för  att  säkerställa  att  exempelvis  inte  det  var  enbart  välfungerande 
lönsamma företag som besvarade enkäten.  

Till att börja med har vi studerat hur respektive kategori av  företags resultat har utvecklats  från år 
2003‐2005. Resultatförändringen visar att det  finns det en  större andel  företag med negativ  trend 
bland de nätverkande företagen än bland de företag som inte ingår i nätverk. Även företag nummer 
fyra har en negativ  resultatförändring över de  tre  senaste  åren. Då  antalet  svarande  som deltar  i 
företagsnätverk var begränsat så får varje svar och varje företag en enorm genomslagskraft jämfört 
med de  icke nätverkande svaren. Men resultaten är väldigt  intressanta då de påvisar tendenser att 
företag  som  INTE  ingår  i  ett  företagsnätverk  har  en  större  andel  företag  med  en  positiv 
resultatförändring än de företag som ingår i nätverk, se figur 11. Dessutom har det företag som bäst 
uppfyller de uppställda kriterierna en negativ resultatförändring trots att samarbetet inom nätverket 
fungerar bra. 

Samband mellan hur väl samarbetet fungerar och hur företagen bedömer sin lönsamhet 

Hur väl samarbetet fungerar 
 

Antal 
svar 

Medelvärde 
 

 

Signifikans 

(1=samarbetet fungerar dåligt, 5=samarbetet 
fungerar bra 

  (Lönsamhet där 1=Mycket svag och 
5=Mycket stark)

 

2  1  1,00   
4  1  2,00   
5  3  3,67   

Totalt  5  2,80  0,098 
Tabell 15: Samband mellan fungerande samarbeten och bedömd lönsamhet.
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Ett annat  sätt att  jämföra prestationer är att  studera de nätverkande  företagens prestationer och 
jämföra dessa med respektive bransch som de är verksamma inom. För att undersöka det har vi för 
respektive av de fem nätverkande företagen tagit fram nyckeltal för de branscher där dessa företag 
är  verksamma,  se  tabell  17.  Genom  att  jämföra  de  fem  nätverkande  företagens  finansiella 
prestationer med  branschindex  kan  det  indikera  hur  företagen  presterar  i  förhållande  till  andra 
företag som är aktörer i samma bransch. Om medlemskap i ett väl fungerande företagsnätverk skulle 
leda  till ökade prestationer så borde de  fem nätverkande  företagen uppvisa bättre prestationer än 
sina kollegor i branschen förutsatt att inte alla företag i branschen ingår i företagsnätverk. 

Branschjämförelse med de nätverkande företagens finansiella prestationer

Företags Bransch Företags Bransch Företags Bransch Företags Bransch Företags Bransch

nätverk 1 median nätverk 2 median nätverk 3 median nätverk 4 median nätverk 5 median

Förändring av 
nettoomsättning 

34,19% 6% ‐13,12% 3% 326% 13% 8,11% 6% ‐15,26 10%

Avkastning av totalt 
kapital 

5,13% 7% ‐39,58% 5,60% 14,91% 6,80% ‐60,86 14% ‐21,54 5,90%

Rörelsemarginal 2,50% 2,90% ‐10,30% 2,70% 5,44% 3,30% ‐13,60% 4,60% ‐9,80% 4%
Nettoomsättning/a
nställd

1108 kkr 1028 kkr 918 kkr 1143 kkr 2052 kkr 1181 kkr 696kkr 736 kkr 512,5 kkr 991 kkr

Sämre/Bättre än 
branschsnitt 
(Antal nyckeltal 
bättre än 
branschmedian)

3 0 4 1 0

Nyckeltal (År
2005)

 
Tabell 17: Branschjämförelse av finansiella prestationer. 

 Av  branschjämförelseresultaten  kan  vi  se  att  endast  ett  företagsnätverk,  nummer  tre  har  bättre 
nyckeltal  än  branschmedianen.  Företagsnätverk  nummer  ett  har  tre  nyckeltal  som  är  bättre  än 
branschmedianen och de övriga  tre presterar ganska  långt under de medianvärdena  för respektive 
bransch. Av  resultaten att döma kan vi  se att  liknande  resultat  som de  tidigare undersökningarna 
uppenbarar  sig  och  att  endast  två  av  fem  företag  uppvisar  bättre  nyckeltal  är  branschmedianen. 
Dessutom har företag fyra, det företag som uppfyllde flest kriterier endast ett nyckeltal som är bättre 
än sin branschmedian. 

 

Deltagande i nätverk kopplat till företagens lönsamhet  Deltagande i företagsnätverk 
kopplat till företagens tillväxt 

Nätverks‐ 
erfarenheter 

Antal  Medelvärde 
(Lönsamhet där 

1=Mycket svag och 
5=Mycket stark 

Signifikans Antal Medelvärde  
(Tillväxt där 

1=Mycket svag 
och 5=Mycket 

stark 

Signifikans

Har ej deltagit  17  4,35    17  3,71   
Har tidigare deltagit  4  4,00    4  3,75   
Deltar för närvarande   5  3,22    5  3,40   
Totalt  26  3,40  0,483  26  3,65  0,845 

Tabell 16: Samarbete i företagsnätverk kopplat till lönsamhet och tillväxt.
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5 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 detta  kapitel  presenteras  de  slutsatser  vi  har  kommit  fram  till  utifrån  uppsatsens  syften. Dessa 
slutsatser bygger på en tolkning vi har gjort av det insamlade materialet.  

5.1 Slutsatser 
• Att samverka med andra  företag  i ett  företagsnätverk är  inte så populärt som man kan  tro 

när  man  läser  om  fördelarna  med  det  i  teorin.  Enligt  teorin  är  samverkan  genom 
företagsnätverk en bra  lösning för att hjälpa småföretag att överleva och växa. Dock är  inte 
företag speciellt medvetna om att möjligheten faktiskt finns för dem och det är följaktligen 
än färre som utgör en del av företagsnätverk. De företag som  idag samverkar är nöjda med 
det  och  vill  fortsätta  göra  så  och  några  av  dem  kan  till  och med  tänka  sig  att  ingå  i  fler 
företagsnätverk än ett. De företag som  inte samverkar med andra företag gör  inte det dels 
på grund av bristen av medvetenhet om företagsnätverk eller för att de helt enkelt inte ännu 
hittat ett passande  företagsnätverk att starta samarbete  tillsammans med. Anledningen  till 
att  det  finns  så  få  företag  som  väljer  att  samverka  i  företagsnätverk  är  således  brist  på 
information och kunskap om det,  inte att  företagsnätverk har  rykte om att  vara dåligt  för 
företaget. 
 

• I denna studie uppfyllde endast ett av de fem nätverkande företagen tillräckligt många och 
de mest  kritiska  kriterierna  för  att  klassas  som  att  de  är medlemmar  i  ett  framgångsrikt 
företagsnätverk. Dessa kriterier har byggts upp med hjälp av befintlig  teori  som behandlar 
vad som krävs för att skapa ett konkurrenskraftigt företagsnätverk. Trots att skillnaden i hur 
många kriterier som respektive  företag uppfyllde  inte var stor så ansågs endast ett  företag 
och dess nätverk klara kraven. Detta berodde på att det även gjordes en bedömning av vilka 
kriterier som var mest kritiska och som var tvungna att vara uppfyllda för att klassas som ett 
konkurrenskraftigt och framgångsrikt företagsnätverk. 
 

• Resultaten av  jämförelsen mellan  finansiella prestationer  i  form av  finansiella nyckeltal och 
framgångsrika  företagsnätverk är ganska  tydliga. Det går  inte att  finna ett samband mellan 
att framgångsrika företagsnätverk skulle leda till ökade finansiella prestationer. Förhållandet 
är snarare det omvända, att de företag som inte ingår i ett företagsnätverk presterar bättre 
än de företag som gör det.   

5.2 Avslutande diskussion 
Vad  är  då  anledningen  till  att  de  nätverkande  företagen  inte  lever  upp  till  de  prestationer  som 
förväntats? Den mest  självklara anledningen  skulle  kunna  vara att det endast  var ett  företag  som 
uppfyllde de krav på konkurrenskraftigt företagsnätverk som ställts upp. På grund av detta så är det 
svårt att påstå att resultaten är representativa, men fortfarande lika intressanta. Skulle fler företag ur 
populationen  varit medlemmar  i  ett  framgångsrikt  företagsnätverk  så  skulle möjligtvis  resultaten 
blivit annorlunda. Men det är endast en hypotes, om den är riktig eller inte får vi aldrig reda på. Dock 
så  hade  resultaten  blivit  betydligt  starkare med  fler  företag  som  var medlemmar  i  framgångsrika 
företagsnätverk så att en större population hade kunnat undersökas. 

En annan anledning till varför företaget inte uppvisar de goda prestationer skulle kunna förklaras av 
en  teori som kallas ”absorptive capacity” och definieras som  förmågan att  identifiera värdet av ny 

I 
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extern  information,  tillgodogöra  sig den och  tillämpa den  i en kommersiell kontext  (Bosch, Wijk & 
Volberda, 2002). Alltså så skulle de mediokra resultaten som företag fyra visar upp bero på att de ser 
på nätverket som ett forum för gemenskap och inte omsätter det utbyte som erhålls i en kommersiell 
kontext. Alltså att de inte använder sig att av utbytet för att förbättra sina prestationer. Denna tanke 
förstärks om vi tar hänsyn till de motiv som företagen hade när de ingick i sina företagsnätverk. Inte 
ett enda av de nätverkande  företaget uppgav att de hade ett  finansiellt motiv  till medlemskapet  i 
nätverket. 

Utifrån de  resultat vi  funnit så  föreslår vi vidare  forskning på  två aspekter. Dels vilken  inverkan på 
prestationerna  som  motivet  till  nätverkande  har  för  prestationsresultaten  hos  de  individuella 
företagen.  En  hypotes  som  skulle  kunna  uttydas  utifrån  denna  studie  är  att  företagen  i  studien 
saknade  finansiella  motiv  till  nätverkssamarbeten  och  att  denna  avsaknad  har  inneburit  att 
prestationsförbättringarna  inte heller har uppenbarat  sig. Den andra aspekten  som vi  fann mycket 
intressant  i  resultaten  av  vår undersökning  var  skillnaden  i utbytet.  Samtliga nätverkande  företag 
upplever det som att de bidrar mer än vad de får tillbaka av de andra företagen i nätverket. 
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BILAGA A: Enkätundersökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapad av studenterna: 

Oscar Klingensjö och 

Jennie Lundgren  

vid Luleå tekniska universitet 

Definition av ”Samverkan genom företagsnätverk” som avses genom hela enkäten 

Definitionen i denna studie syftar till företag som aktivt har valt att på ett eller annat sätt agera 
tillsammans med andra  företag  i syfte att uppnå konkurrenskraft. Således har vi  i denna enkät 
utgångspunkten  att  ett  samarbete mellan  företag måste  vara  formellt  och  uttalat  för  att  gå 
under  benämningen  samverkan  genom  företagsnätverk.  Det  kan  till  exempel  handla  om  att 
företaget  samordnar marknadsföringsaktiviteter,  tillsammans  säljer en produkt  fast olika delar 
av produktionen sker på olika företag eller för att utbyta kunskap och erfarenheter.  

Företagsnätverk i Öjebyn. En studie av små‐ och 
medelstora företag. 

 
Enkät till VD i företagen



 

 

– BILAGA A – 43

1. Vilket år grundades det företag Du respresenterar?   
 

Svar: ……............ 
 

2. Hur många anställda har Ditt företag i dagsläget?   
 

Svar: ……............stycken 
 

3. Hur mycket uppskattar Du att omsättningen uppgick till för kalenderåret 2006? 
 

Svar: ……............ 
 

4. Hur fördelar sig företagets omsättning på tjänster handel och tillverkning? 
 

                Uppskattad procentuell andel av verksamheten (%) 
1.  Tjänster        ………………………% 
2.  Handel        ………………………% 
3.  Tillverkning        ………………………% 
                    = 100          % 

 
5. Vilken är Din position på företaget?    
 

Svar:  …………………………….. 
 

6. Ditt namn(Kommer enbart att läsas av uppsatsskrivarna):  
 

Svar:  ………………………………………….. 
 
7. Vilken bransch är företaget som Du representerar huvudsakligen verksam inom? 

 
Svar: ………………………………................. 

 
8. Hur skulle Du beskriva företagets lönsamhet idag? 

 
Mycket svag              Mycket god                 
 

9. Hur skulle Du beskriva företagets tillväxt idag? 
 
Mycket svag              Mycket god                 
 

10. Hur skulle Du beskriva företagets nuvarande konkurrenssituation? 
 
Konkurrensen är 
godartad och påverkar 
inte företagets 
verksamhet 

 
 
 

        Konkurrensen är hård 
och utgör ett hot mot 
företagets verksamhet 
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11. Har Du, innan Du tog del av denna enkät kommit i kontakt med konceptet ”samverkan 
genom nätverk”? 
 
(Nätverkssamarbete avses i enlighet med definition på framsidan) 
 
      Ja                Nej 

 
12. Kryssa för det alternativ som bäst stämmer in på företagets nuvarande situation: 

 
(Nätverkssamarbete avses i enlighet med definition på framsidan) 
 

1. Har aldrig deltagit i ett nätverkssamarbete → gå till fråga 34 
 

2. Har tidigare deltagit i någon form av nätverkssamarbete, men gör det inte för 
tillfället → gå till fråga 33 

 
3. Deltar för närvarande i någon form av nätverkssamarbete → fortsätt med 

nästa fråga (13) 
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Frågor 13‐32 besvaras ENDAST av företag som i dagsläget ingår i ett samverkansprojekt 
genom företagsnätverk och som kryssade alternativ 3 på fråga 12!

 
13. Hur många företagsnätverk samverkar Ditt företag inom?     
 

Svar:  ……………………………..stycken 
 

Om Ditt företag samverkar genom flera företagsnätverk, vill att Du från och med nu tänker på det 
företagsnätverk som är mest betydande för Ditt företag. 
 

14. Hur initierades förslaget om att samverka i nätverk? 
1. Från annat företag 
2. Förslaget kom från det egna företaget 
3. Från offentlig organisation som högskola eller myndighet 
4. Annat………………………………………………………. 

 
15. Vilket år påbörjade Ditt företag arbetet med företagsnätverket? 

 
Svar:  …………………………….. 

 
16. Hur många företag ingår i Ditt företags viktigaste nätverkssamarbete? 

 
Svar………………………… 

 
17. Var har dessa företag sin hemmabas med utgångspunkt från den ort där Ditt företag har sin 

hemmabas? (Ange flera alternativ om nätverket innehåller företag från flera regioner) 
 

Lokalisering  Uppskattad procentuell andel  
1. Inom Öjebyn        ………………………% 
2. Inom Piteå kommun fast utanför Öjebyn    ………………………% 
3. Inom norrbottens län fast utanför Piteå kommun    ………………………% 
4. I Sverige fast utanför norrbottens län    ………………………% 
5. Utomlands          ………………………% 
                                  = 100     % 

 
18. Med hänsyn till antal anställda och uppskattad omsättning, i förhållande till Ditt företag är de 

andra företagen i huvudsak: 
(Ange flera alternativ om nätverket innehåller företag med varierande storlek) 

1. Mindre 
2. Ungefär lika stora 
3. Större 
4. Mycket större 
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19. Är de andra företagen i nätverket verksamma inom: 
1. Till största del samma bransch 
2. Till största del andra branscher 

 
20. Hur stort inflytande hade följande variabler på beslutet att gå med i nätverket? 

(1=Inget inflytande alls, 5=Mycket stort inflytande) 
 
  Inget 

inflytande 
alls 

      Mycket 
stort 
inflytande 

 

Möjlighet för:  1  2  3  4  5  Vet ej 
Kostnadsreducering   

Tillträde till nya 
marknader 

 

Ökad flexibilitet   

Ökad tillgång till 
kunskap 

 

Ökad tillgång till 
information om nya 
affärsmöjligheter 

 

Ökad tillgång till 
kapital 

 

Riskspridning   

Att uppnå gott 
rykte 

 

Skapa legitimitet   

Annat 1: 
…………………………….. 

 

Annat 2: 
…………………………….. 

 

Annat 3: 
…………………………….. 
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21. Vilka förväntningar fanns på samarbetet hos medarbetarna inom organisationen? 
(1=Stämmer inte alls, 5=Stämmer helt) 
 
  Stämmer 

inte alls 
      Stämmer 

helt 
 

  1  2  3  4  5  Vet ej 
De övriga medarbetarna 
var positivt inställda till 
nätverkssamarbetet 

 

Företagsledningen var 
positivt Inställda till 
nätverkssamarbetet 

 

 
22. Hur stor andel av den totala kontakten med nätverkssamarbetet sker genom: 

 
  Uppskattad procentuell andel av den 

totala kontakten med nätverket(%) 
1. VD             ………………………% 
2. Övrig företagsledning          ………………………% 
3. Övriga medarbetare inom företaget        ………………………% 

                    = 100          % 
 

23. I vilken utsträckning fattar de olika kategorierna medarbetare i Ditt företag de löpande 
besluten i frågor rörande nätverkssamarbetet?  
  
(1= Ingen utsträckning alls, 5= I mycket stor utsträckning) 
 
  Ingen 

utsträckning 
alls 

      I mycket 
stor 
utsträckning 

 

  1  2  3  4  5  Vet ej 
VD     

Övrig 
företagsledning 

   

Övriga 
medarbetare 

   

 
24. Hur många timmar uppskattar Du att Ditt företag lägger ner på arbetet med 

nätverkssamarbetet per vecka i administrativa arbetsuppgifter? 
(det vill säga sysslor som ENBART bidrar till att få nätverkssamarbetet att fungera) 

 
Svar: ……………………………timmar/vecka 
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25. I vilken utsträckning bidrar Ditt företag till nätverkssamarbetet med utgångspunkt i följande 
faktorer?  
(1= bidrar inte i någon utsträckning, 5= bidrar i mycket stor utsträckning) 
 
  Bidrar inte i 

någon 
utsträckning 

      Bidrar i 
mycket stor 
utsträckning 

 

  1  2  3  4  5  Vet ej 
Kompetens     
Produkter/ tjänster     
Tillgångar     

Material     

Finansieringsmedel     

Kundkontakter     
Riskspridning     

Gott rykte/ 
Legitimitet 

   

Ange 
annat:…………………. 

   

 
26. I vilken utsträckning bidrar de ANDRA FÖRETAGEN i nätverkssamarbetet till Ditt företags 

verksamhet med utgångspunkt i följande faktorer? 
(1= bidrar i väldigt liten utsträckning, 5= bidrar i mycket stor utsträckning) 

 

  Bidrar i 
väldigt liten 
utsträckning 

      Bidrar i 
mycket stor 
utsträckning 

 

  1  2  3  4  5  Vet ej 
Kompetens     
Produkter/ tjänster     
Tillgångar     

Material     

Finansieringsmedel     

Kundkontakter     
Riskspridning     

Gott rykte     

Ange 
annat:…………………. 
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27. Följande frågor handlar om Ditt företags samarbete inom nätverket. Begrunda hur väl 
följande påståenden stämmer överrens med Din uppfattning: 

 

(1=stämmer inte alls, 5=stämmer helt) 
 

  Stämmer 
inte alls 

      Stämmer 
helt 

 

  1  2  3  4  5  Vet ej 
Mitt företag känner 
förtroende för de andra 
företagen i nätverket 

 

De andra företagen i 
nätverket känner 
förtroende för mitt 
företag 

 

Nätverkssamarbetet har 
lett till att vi har 
specialiserat oss inom 
vissa områden 

 

Konkurrenssituationen 
inom nätverket är hård 

 

Alla företag i nätverket 
tjänar lika mycket på 
samarbetet 

 

Samarbetet i nätverket 
fungerar bra 

 

Nätverkssamarbetet 
bidrar till att vi når våra 
mål 

 

Nätverkssamarbetet 
bidrar till att vår 
lönsamhet förbättras 

 

Nätverkssamarbetet 
bidrar till företagets 
försäljningstillväxt 

 

Kommunikationen inom 
nätverket fungerar bra 

 

Företagen inom nätverket 
är lojala mot 
nätverkssamarbetet 

 

Företagen i nätverket 
lever upp till de 
överenskommelser som vi 
kommit överens om 

 

Medarbetarna på Mitt 
företag har blivit mer 
motiverade till sina 
arbetsuppgifter på grund 
av nätverkssamarbetet 

 

 

28. Hur ser Du på Ditt företags framtid avseende nätverkssamarbetet? 
 

 1. Avser att fortsätta samverka genom det nuvarande nätverkssamarbetet 
 2. Avser lämna det nuvarande nätverkssamarbetet 
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29. Hur ser Du på företagets framtid avseende följande aspekter: 
(Gradera hur ni tror utfallet kommer att bli på ett 3‐årsperspektiv där 1= försämras/minska 
avsevärt, 3=oförändrat, 5= förbättras/öka avsevärt) 

 
  Försämras/ 

minska 
avsevärt 

Oför‐
ändrat 

Förbättras/
öka 
avsevärt 

 

  1  2  3  4  5  Vet ej 
Antal anställda     

Omsättning     

Lönsamhet     

30. Vilka erfarenheter har Du att arbeta med systematisk kvalitetsutveckling, till exempel 
ständiga förbättringar (kaizen), lean‐produktion eller liknande? 
 
 
Inga erfarenheter alls 

 
 
 

       
 
Vida 
erfarenheter 

 
31. Hur ställer Du dig till att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i ett nätverk tillsammans 

med andra företag i närområdet? 
 
 
Negativt inställd 

 
 
 

       
 
Positivt 
inställd 

 
32. Hur ställer Du dig till att samarbeta i nya företagsnätverk överlag? 

 
 
 
Negativt inställd 

 
 
 

       
 
Positivt 
inställd 

 

Tack för Din medverkan! Vi ber Dig att så snart som möjligt skicka in enkäten i det bifogade portofria 
svarskuvertet. 
 

 

   

Ingen uppfattning
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Följande fråga behandlas endast om Ditt företag EJ deltar i samverkan genom nätverk och som 
kryssade alternativ 2 på fråga 12!  

Följande frågor behandlas endast om Ditt företag EJ deltar i samverkan genom nätverk och 
som kryssade alternativ 2 eller 3 på fråga 12! 

33. Vad var anledningen till att Ditt företag valde att gå ur? 
 

1. Projektet är avslutat 
2. Det blev för hög konkurrens inom nätverket 
3. Nätverket hade inget mer att erbjuda Mitt företag 
4. Kände inget förtroende för de andra företagen i nätverket 
5. Kommunikationen fungerade dåligt 
6. Blev utnyttjad av andra företag inom nätverket 
7. Annat…………………………………… 

34. Varför samverkar inte Ditt företag med andra företag idag? 
 

(1=stämmer inte alls, 5=stämmer helt) 
 

  Stämmer 
inte alls 

      Stämmer 
helt 

 

  1  2  3  4  5  Vet ej 
Har dåliga erfarenheter av 
samverkan i 
företagsnätverk 

 

Företagsnätverk passar 
inte företaget 

 

Vi har inte funderat på 
den möjligheten 

 

Vi vill samverka men har 
inte hittat ett passande 
företagsnätverk att 
samarbeta med 

 

Annat…………………………….   

35. Kan Du tänka Dig att samverka i nätverk i framtiden? 
1. Ja 
2. Nej 
3. Vet ej 

 
Tack för Din medverkan! Vi ber Dig att så snart som möjligt skicka in enkäten i det bifogade portofria 
svarskuvertet. 
 
Löpnummer:     (För statistisk bearbetning) 
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BILAGA B: Intervjuguide telefonintervju 

1. Hur viktigt är det att de andra  företagen  i nätverket har sin verksamhet  i närheten av den 
egna verksamheten? 
 

2. Ni  har  angett  att  kommunikationen  i  Ert  nätverk  fungerar  mycket  bra.  Hur  lyckas  ni 
upprätthålla en sådan god kommunikation? 
 

3. Ni har angett att de andra företagen  i nätverket är mindre än vad ni själva är. Vad  innebär 
detta för samarbetet?  
 

4. Känner ni att ni har ett större ansvar eftersom ni är ett av de större företagen? 
  

5. Du nämnde  tidigare att det  finns en  spindel  i nätet, är det ett  av medlemsföretagen eller 
finns det en central fristående administrativ organisation för nätverket? 
 

6. Ni  är  det  företag  bland  de  nätverkande  företagen  som  har  den  bästa  balansen  i  utbytet 
mellan  företagen  i  nätverket  och  anger  att  alla  företag  i  nätverket  tjänar  lika mycket  på 
samarbetet. Kan du beskriva hur detta utbyte sker? 
 

7. Förtroendet  och  lojaliteten  mellan  medlemsföretagen  är  även  det  högt,  vad  är  den 
avgörande faktorn för det?  
 

8. Vilka för‐ respektive nackdelar tycker ni finns med att alla företag  i nätverket tillhör samma 
bransch? 
 

9. Vilka för‐ respektive nackdelar tycker ni finns med antalet företag som ingår i nätverket? 
 

10. Har nätverket erhållit något särskilt finansiellt stöd för nätverksverksamheten? 
 

11. Var det kommunen som initierade det här samarbetet för er del? 
 

12. Bidrar företagsnätverket till att Ni presterar bättre? 
 

13. Finns det några ytterligare framgångsfaktorer som ni vill framhäva? 
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BILAGA C: Kriterieuppfyllelse 

Kriteriet: Initiering av företagsnätverket 
Enligt  Nilsson  och  Nilsson  (1992)  har  företagsnätverket  större  chans  att  lyckas  om  förslaget  till 
samverkan genom nätverk kommer från det egna företaget eller dess närmsta omgivning. Av de fem 
företag som i undersökningen ingår i företagsnätverk så uppfyller fyra stycken av dessa företag detta 
kriterium.  

I  denna  fråga  så  anses 
att  både  om  förslaget 
kom  från  den  egna 
verksamheten  och 
förslag  från  annat 
företag  uppfyller 
kriteriet  då  endast 
företagsnätverk  två 
angett  att  deras 

nätverk inte är lokalt. På grund av att de andra företagen har sina nätverk i den lokala omgivningen 
så anser vi att förslaget kom från den närmsta omgivningen, vilket uppfyller kriteriet, se tabell 18. 

Kriteriet: Centraliseringsgrad av kommunikation och beslutsfattande 
Human och Provan (1997) anser att kommunikationen med företagsnätverkets administrativa enhet 
bör vara centraliserad och att kommunikationen mellan medlemsföretagen bör vara decentraliserad. 
Detta kriterium är väldigt svårbedömt då det kräver djupa  insikter  i hur de olika  företagsnätverken 
arbetar. Men en bedömning har gjorts och baserats på hur kommunikationen och beslutsfattandet 
ser ut i de olika nätverken. Företag ett och tre uppfyller kriteriet på grund av att fördelningen mellan 
kommunikation och beslutsfattande är  fördelat på samtliga kategorier av medarbetare  i respektive 
företag. Då  inga  uppgifter  är  inhämtade  angående  den  administrativa  enheten  har  bedömningen 
utgått från decentraliseringsnivån för kommunikation och beslutsfattande som baseras på hur spridd 
den är bland kategorierna företagare, se tabell 19. 

Kriterie: Centraliseringsgrad av kommunikation och beslutsfattande 
Andel av total andel av kontakten med 
nätverket som sker genom respektive 
kategori (%): 

I vilken utsträckning de olika kategorierna fattar de 
löpande besluten i frågor rörande nätverkssamarbetet 
(1=ingen utsträckning alls, 5=Mycket stor utsträckning)  

  VD  Övrig 
företagsledning 

Övriga 
medarbetare 

VD Övrig 
företagsledning 

Övriga 
medarbetare 

 

Företag 1  50  40  10  4  4  1  Uppfyller kriteriet 

Företag 2  Ej svarat  Ej svarat  Uppfyller kanske 
kriteriet 

Företag3  10  80  10  1  5  2  Uppfyller kriteriet 

Företag 4  100  0  0  5  3  3  Uppfyller kanske 
kriteriet 

Företag 5  Ej svarat  5  3  3  Uppfyller kanske 
kriteriet 

Tabell 19: Kontakt och beslutsfattande i företagsnätverk. 

Kriterie: intitiering av förslaget 

Hur förslaget till samverkan med hjälp av företagsnätverk initierades 

Företag 1  Från annat företag  Uppfyller kriteriet 

Företag 2  Svarade ej  Uppfyller kanske kriteriet 

Företag 3  Från det egna företaget  Uppfyller kriteriet 

Företag 4  Från annat företag  Uppfyller kriteriet 

Företag 5  Från det egna företaget  Uppfyller kriteriet 
Tabell 18: Initiering till samverkan i företagsnätverk.
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Utifrån ett strukturmässigtperspektiv så är det viktigt att det finns minst ett företag som kan ta den 
framträdande rollen framför de andra företagen. Nilsson & Nilsson (1992) anser att det bör vara ett 
företag  som är betydligt  större än de andra  företagen. Detta beror på att det  stora  företaget har 
resurser för att ta en ledande roll och de små företagen kan lita på att det stora företaget tar ett stort 
ansvar.  Riskerna  som  är  förknippade  med  detta  är  om  det  stora  företaget  väljer  att  lämna 
företagsnätverket.  

Då  riskerar 
nätverket  att 
tappa  det 
företag  som  till 
största  del 
förknippas  med 

och 
representerar   

nätverket  samtidigt 
som en stor del av de gemensamma resurserna inom nätverket försvinner. I vår undersökning går det 
inte att  identifiera något nätverk där det finns ett företag som är mycket större än de andra. Om vi 
studerar omsättningen så skulle kanske  företag nummer tre kunna motsvara det vi kalla  för drake, 
men  då  detta  företag  uppgett  att  de  andra  företagen  motsvarar  företags  storlek  faller  det 
påståendet. Samma resonemang kan tillämpas på företag nummer två, se tabell 20. 

För företag ett och fyra så skulle dessa företag 
kunna  vara  så  kallade  drakar.  Men  då  deras 
omsättning endast uppgår till 15 respektive 11 
miljoner så kan man ifrågasätta om de kan vara 
så små och ändå väsentligt större än de andra 
företagen. Därför  uppfyller  inget  av  företagen 
detta kriterium, se tabell 21. 

 

Kriteriet: Målöverensstämmelse och lojalitet 
En förutsättning för att arbeta mot en gemensam målsättning är att företagen i nätverkssamarbetet 
är  lojala mot nätverket och dess medlemmar  (Mohr &  Spekman,  1994).  Lojaliteten har  enligt  vår 
undersökning  en  koppling  till  hur  väl  kommunikationen  inom  nätverket  fungerar.  Lojaliteten 
uppfattas som hög hos de  företag som har höga graderingar på  förtroende och kommunikationen. 
Till skillnad från företagsnätverk nummer ett till och med fyra så påvisar företag fem låga värden på 
både kommunikation lojalitet och förtroende, tabell 22 på nästkommande sida. 

 

 

 

 

Kriterie: Drakföretag 

Uppskattad storlek på de andra företagen i förhållande till de egna företagen 

Företag 1  De andra företagen är mindre  Uppfyller kanske 

Företag 2  Ungefär lika stora  Uppfyller ej 

Företag 3  Ungefär lika stora  Uppfyller ej 

Företag 4  De andra företagen är mindre  Uppfyller kanske 

Företag 5  Ej svarat  Uppfyller kanske 
Tabell 20: Storlek på medlemmarna i företagsnätverken.

Uppskattad omsättning hos det egna företaget 
(Mkr) 

Företag 1  15 
Företag 2  7 

Företag 3  78 

Företag 4  11 

Företag 5  5 

Tabell 21: Uppskattad omsättning hos företagen.
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Kriterie: lojalitet 

Huruvida företagen i nätverket är lojala mot nätverkssamarbetet och dess medlemmar 
(1=inte lojala mot nätverket, 5=mycket lojala mot nätverket) 

Företag 1  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 2  4  Uppfyller kriteriet 

Företag 3  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 4  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 5  2  Uppfyller ej kriteriet 
Tabell 22: Lojalitet i företagsnätverken. 

Kriteriet: Intraorganisatoriska faktorer 
Motiverad  personal  leder  till  att  medarbetarna  och  företaget  arbetar  mot  företagets  och 
organisationen övergripande må l (Jacobsen & Thorsvik, 2002) . Om personalen inte är motiverad kan 
det  bli  svårt  att  få  personalen  att  acceptera  den  målbild  som  organisationen  ställt  upp  och 
samarbetsproblem kan uppstå (ibid). Överraskande nog så har de företag som ingår nätverk och som 
deltagit i studien svarat att personalen inte har blivit mer motiverade av samarbetet. Men resultaten 
pekar  samtidigt  på  att  förväntningarna  hos  personalen  på  företagen  var  stora  innan  inträdet  i 
företagsnätverket.  Då  frågan  var  ställd  huruvida  personalen  hade  blivit mer motiverade  finns  en 
lucka  eftersom  personalens  nuvarande  motivationsstatus  utelämnades  ur  enkäten.  Därför  blir 
resultaten  också  svårtolkade.  Däremot  så  kan  vi  se  att  de  företag  som  upplever  att  samarbetet 
fungerar bra, också hade en personal med stora förväntningar på nätverkssamarbetet. 

Kriterie: intraorganisatoriska perspektivet 

Intraorganisatoriska perspektivet, (1=stämmer inte alls, 5=Stämmer helt) 

  Medarbetar
na har blivit 

mer 
motiverade 

Förväntningar hos 
medarbetarna var 

positiva inför inträdet i 
nätverket 

Förväntningar hos 
företagsledning var 
positiv inför inträdet i 

nätverket 

Uppfyller=Mer än 12 

Företag 1  3  5  5  Uppfyller kriteriet 

Företag 2  3  4  4  Uppfyller ej kriteriet 

Företag 3  2  Vet ej  4  Uppfyller ej kriteriet 

Företag 4  1  5  5  Uppfyller ej kriteriet 

Företag 5  1  3  3  Uppfyller ej kriteriet 
Tabell 23: Intraorganisatoriska perspektivet. 

 

 


