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FÖRORD 
 

 

 

FÖRORD 
Vi vill inleda denna D-uppsats med att tacka alla de personer som stöttat oss samt bidragit 
med rådgivning och värdefulla synpunkter under arbetets gång. Framför allt vill vi tacka alla 
de respondenter som genom sitt deltagande gjort den empiriska undersökningen möjlig. Utan 
dem hade vi inte kunnat slutföra uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Jeaneth 
Johansson samt våra opponenter som kontinuerligt bidragit med konstruktiv kritik, stöd och 
råd. Ett extra stort tack vill vi rikta till de två doktorander på avdelningen för 
Ekonomistyrning vid Luleå Tekniska Universitet, Daniel Örtqvist och Joakim Wincent för det 
fina samarbete vi haft samt för all konsultation och rådgivning vi fått under arbetets gång. 
 
Vi hoppas att uppsatsen kan bidra med ny kunskap inom det aktuella ämnet och att läsaren 
ska finna den intressant. 
 
 
Luleå Tekniska Universitet, 7 januari 2005 
 
 
 
_______________________  _______________________  
Therése Olsson     Victoria Schön Månsson 
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SAMMANFATTNING 
Genom att samarbeta med andra aktörer på marknaden kan företagen gemensamt bli mer 
effektiva och konkurrenskraftiga i syfte att tillsammans uppfylla kundernas mer komplexa och 
specifika önskemål genom att erbjuda helhetslösningar. Detta ligger till grund för den 
växande nätverksbildning som många företag insett betydelsen av. 
 
Organiserade samverkansnätverk är en typ av företagsnätverk som består av ett antal små eller 
medelstora medlemsföretag. Medlemsföretagen verkar på en begränsad geografisk yta och 
målet med nätverket är att uppnå specifika affärsresultat. Syftet med denna uppsats var att 
identifiera en population av organiserade samverkansnätverk i Sverige samt undersöka hur 
styrgruppens sammansättning kan påverka nätverkets framgång. Detta har gjorts med hjälp av 
en surveyundersökning, genom telefonintervjuer med externa bidragsgivare samt 
representanter från nätverkens respektive styrgrupper. 
 
Undersökningen har visat att den främsta anledningen till att företag väljer att samarbeta i 
organiserade samverkansnätverk är för att uppnå stordriftsfördelar, i syfte att skapa 
helhetslösningar till kunderna. Det har också visat sig att en oberoende styrgrupp är att föredra 
för att skapa förtroende samt att detta förtroende i sin tur leder till ökad framgång i de 
organiserade samverkansnätverken. 
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ABSTRACT 
Companies can be more efficient and competitive by cooperating with other actors on the 
market in order to meet the more complex and specific desires by offer costumers complete 
solutions instead of single products. This initiates the building of networks that many 
companies have realized the importance of. 
 
Organized network cooperation is a kind of association involving small- and medium-sized 
enterprises. The company members of the network are geographically proximate and 
cooperate in order to achieve specific business outcomes. The purpose of this essay was to 
identify a population of organized network co operations’ in Sweden and to research how the 
board composition may affect the performance of the networks. Empirical data was mainly 
collected by phone interviews with external financiers and networks board members.  
 
The findings in this essay show that the main reason for companies to collaborate in organized 
network cooperation is to achieve large-scales advantages in order to create complete 
solutions for the costumers. It has also showed that an independent network board is to prefer 
to create trust and that this trust will lead to better performance in the organized network co 
operations’. 
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1 INLEDNING 
etta inledande kapitel börjar med en problemdiskussion där samhällsförändringen 
under slutet av 1900-talet kortfattat beskrivs. Sedan följer en redogörelse för den 
ökade betydelsen av nätverkssamarbeten samt vilka faktorer som är av vikt för att 

skapa ett effektivt och långsiktigt samarbete i nätverk med betoning på organiserade 
samverkansnätverk. I slutet av problemdiskussionen presenteras de frågeställningar som 
ligger till grund för uppsatsens syfte och efter detta definierar vi viktiga begrepp för denna 
uppsats. 

1.1 NÄTVERKETS UPPKOMST 
Under de två sista decennierna av 1900-talet ägde en globalisering rum i samhället och inom 
näringslivet. Globaliseringen har lett till att företagens konkurrenskraft och produktivitet blivit 
beroende av förmågan att skapa och tillvarata immateriella resurser. (Castells, 2000, s 77 f) 
Att organisera för en global marknad innebär stora utmaningar i form av att kommunicera 
över ett större geografiskt område, ökade krav på samordning samt att skapa relationer med 
främmande länder och kulturer (Johnson, & Scholes, 2002, s 421). Faktorer som tidigare 
ansetts vara de viktigaste för företagens konkurrenskraft har varit förmågan att ta tillvara på 
naturtillgångar, tillgång till kapital samt billig arbetskraft. Dessa faktorer har fått minskad 
betydelse i takt med globaliseringen och de tekniska förändringarna såsom produkt- och IT-
utveckling. (Lundquist, 2001, s 10) Det har istället blivit allt viktigare att utveckla företagens 
kompetenser (Sveiby, 1995, s 15). Eftersom mänskligt kunnande används i allt som tillverkas 
och för hur det tillverkas, ses kompetens som ett konkurrensmedel för ett företag. Kompetens 
och information är färskvaror som ständigt måste förnyas och därför är det nödvändigt att 
kontinuerligt investera i såväl personal och affärsrelationer som nya processer. (Juell-Skielse 
& Askerfelt, 1997, s 11) 
 
I denna miljö med snabb teknologisk utveckling, ständiga marknadsförändringar och ökad 
globalisering är informationsutbyte samt kunskap om kundernas förändrade krav och 
önskemål av stor betydelse för företagens framgång (Bullinger, Auernhammer & Gomeringer, 
2004). Detta ställer högre krav på företagen när det gäller flexibilitet och 
kompetensutveckling för att på ett effektivt sätt kunna tillgodose kundernas alltmer komplexa 
och specifika behov (Ljungberg & Larsson, 2001, s 20 f). Genom att samarbeta med andra 
aktörer på marknaden kan företagen gemensamt skapa en mer effektiv och flexibel miljö i 
syfte att bli mer konkurrenskraftiga. Detta ligger till grund för den växande nätverksbildning 
som många företag insett betydelsen av. (Eriksson, 2002) 

1.2 VÄXANDE NÄTVERKSBILDNING OCH ORGANISERADE SAMVERKANS-
NÄTVERK 

En föregångare till idén om nätverk och nätverkssamarbete är industridistrikten i norra Italien, 
där det är vanligt förekommande att små företag går samman för att stärka den gemensamma 
marknadspositionen och för att skapa möjligheter att tillsammans åta sig större uppgifter 
(Rosenfeld, 1996). Konceptet med nätverk har sin grund i att samarbete inom en relativt 
närliggande geografisk yta kan vara konkurrenskraftigt. Utbyte sker av företagens 
kompetenser, men konkurrensen driver också utveckling och förnyelse. (Tallman, Jenkins, 
Henry & Pinch, 2004) Framgången med nätverkssamarbete i Italien har inspirerat andra 
länder att försöka återskapa liknande resultat under sina annorlunda verklighetsbetingelser. 
Bland annat har Danmark utvecklat och testat metoder för nätverk, som nu används i 
Portugal, Storbritannien, Spanien samt i stora delar av USA och Canada. (Rosenfeld, 1996) 
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Nätverk kan bildas både internt genom att affärsenheter inom ett företag samarbetar (Johnson 
& Scholes, 2002, s 442) eller externt genom att flera företag går samman och utbyter 
kunskaper, erfarenheter samt information med varandra (Tracey & Clark, 2003). Det 
grundläggande syftet med nätverk är att öka konkurrenskraften genom att skapa flexibilitet 
och effektivitet (Eriksson, 2002). Inom nätverket kan också förtroende och gemensamma 
värderingar skapas genom att det kontinuerligt sker ett kunskaps- och informationsutbyte som 
kan motivera till interaktivt lärande (Tracey & Clark, 2003). 
 
Genom att samarbeta i nätverk finns möjligheter att till exempel dela infrastruktur, risker och 
marknadsföring med andra och/eller tillsammans erbjuda kunderna kompletta lösningar 
istället för en enda produkt (Bullinger, Auernhammer & Gomeringer, 2004). De företag som 
anses ha störst nytta av att ingå i en nätverksrelation är de som är beroende av snabba 
arbetsprocesser, ny kunskap och en kontinuerlig organisationsförändring i takt med att 
omgivningen förändras (Dalsgaard & Bendix, 1998, s.19). För att uppnå ett effektivt och 
långsiktigt samarbete kan två grundläggande egenskaper hos ett nätverk vara viktiga; 
målöverensstämmelse och graden av tillhörighet. Dessa egenskaper kan dock ej uppkomma 
genom tvång utan måste arbetas fram på frivillig basis. (Eriksson, 2002) 
 
Många av de nätverk som har utformats under senare år tenderar att vara organiserade till sin 
natur. Det vill säga, de är avsiktliga och det finns en vilja att nätverket skall fungera på ett 
organiserat sätt som förser medlemsföretagen i nätverket med förtjänster för att de ska kunna 
förbättra sin situation. (Human & Provan, 1997) Då sådana nätverk, så kallade organiserade 
samverkansnätverk, även ofta är stora räknat till antalet medlemsföretag i nätverket ställs det 
krav på en styrande struktur och en styrgrupp. Utan en nätverksstyrelse, eller styrgrupp, finns 
det risk att nätverket blir svårhanterat och att utbytet mellan företagen blir mer på kortsiktig 
basis. Förutom att nätverket också kan bli vildvuxet och svåröverskådligt är styrgruppens 
ansvar även att se till nätverkets intresse (inte bara enskilda företag) och säkerställa dess 
överlevnad. Detta är svårt för det enskilda företaget att göra på egen hand. (Human & Provan, 
1997, 2000) 
 
Trots att organiserade samverkansnätverk är ett populärt sätt att bemöta samhällsutvecklingen 
är det inte känt hur utbredda sådana nätverkssamarbeten är i Sverige. Det är inte känt hur 
många nätverk det finns, hur många medlemmar nätverken har eller andra karaktäristika 
angående denna samverkansform. I Sverige finns kännedom om att de existerar, eftersom ett 
antal artiklar skrivits om nätverksformen, men utsträckningen av dem är ingalunda kartlagd. 
Därför är följande frågeställning av intresse; Hur kan populationen av organiserade 
samverkansnätverk se ut i Sverige? 
 
För att förstå resultatet av ett nätverkssamarbete är det av betydelse att studera faktorer som 
nätverkets uppbyggnad och struktur samt styrgruppens sammansättning (Human & Provan, 
2000). Valet av samarbetspartners kräver ett noga övervägande eftersom det är de ingående 
enheternas egenskaper som avgör hur konkurrenskraftigt nätverket blir (Eriksson, 2002). Om 
företagen lyckas välja den rätta partnern att ingå ett samarbete med och successivt lyckas 
utveckla en gemensam organisation, krävs en styrgrupp som kan styra nätverket i rätt riktning 
(Bullinger, Auernhammer & Gomeringer, 2004). Styrgruppens funktion kan vara att övervaka 
och att tillföra resurser till nätverket och dess medlemmar (Forbes & Milliken, 1999). Viktiga 
aspekter som kan leda till att det organiserade samverkansnätverket blir framgångsrikt 
refereras i denna uppsats till att medlemsföretagens verksamheter stärks och att nätverket som 
helhet visar styrketecken i termer av medlemstillströmning och positiv publicitet. 
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En betydande faktor i styrelsens sammansättning kan vara styrgruppens oberoende, det vill 
säga att styrgruppen inte är direkt beroende/jävig i och av de samverkansprojekt som utförs i 
nätverket. Ett sådant beroende kan exempelvis vara att en medlem i styrgruppen äger ett 
företag som verkar i nätverket, eller i de projekt som upprättas inom ramarna för nätverkets 
gränser. (Hillman & Dalziel, 2003) Rent teoretiskt är oberoendet kopplat till styrgruppens 
potentiella övervakningsfunktion (ibid), eftersom de delvis övervakar/ansvarar gentemot 
nätverkets externa bidragsgivare som på olika sätt finansierat och stöttat de organiserade 
samverkansnätverken. Styrgruppens sammansättning kan beröras av en annan viktig faktor, 
nämligen styrgruppens erfarenhetsnivå, eftersom den kan relateras till förmågan att attrahera 
resurser. (Gustavsen & Hofmaier, 1997, s 52) Samtliga vetenskapliga artiklar vi lyckats 
identifiera har påvisat att det saknas studier inom dessa områden (se exempelvis Rosenfeld, 
1996; Human & Provan, 1997, 2000), och framför allt hur de kan relateras till huruvida ett 
nätverk blir framgångsrikt eller inte. Förutom att sådana studier behövs för att förklara 
styrgruppens roll i ett nätverks framgång bidrar en sådan studie till diskussioner om 
styrgruppers arbete i allmänhet. Därför anser vi att följande frågeställning är intressant; Hur 
kan styrgruppens sammansättning i ett organiserat samverkansnätverk skapa framgång för 
nätverket? 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att; 

 Identifiera en population av organiserade samverkansnätverk och utifrån denna 
beskriva ett antal olika nätverkskaraktäristika. 

 Utveckla och testa hypoteser som kan förklara hur styrgruppens sammansättning i ett 
organiserat samverkansnätverk kan påverka nätverkets framgång. 

1.4 DEFINITIONER 
Genomgående i detta arbete finns ett antal centrala begrepp som kan definieras på flera olika 
sätt. Nedan presenteras de definitioner av centrala begreppen som används i denna uppsats. 
 
Externa bidragsgivare består av de externa organisationer som på olika sätt finansierat och 
stöttat de organiserade samverkansnätverken genom att tillföra kapital eller andra resurser, till 
exempel konsultation och rådgivning. 
 
Framgång berör i vilken utsträckning det organiserade samverkansnätverket stärker 
medlemsföretagens verksamheter i termer av omsättning och antal anställda, såväl som hur 
nätverket som helhet stärks i termer av medlemsantal och positiv publicitet. 
 
Organiserade samverkansnätverk är ”avsiktligt formade grupper av små och medelstora 
vinstorienterade sammanslutningar i vilka företagen är geografiskt nära varandra för att dela 
inputs och outputs samt interagera med varandra för att uppnå specifika affärsresultat” 
(Human & Provan, 1997, s 372). 
 
Styrgrupp består av en grupp interna och/eller externa individer vars syfte är att övervaka och 
tillgodose ett organiserat samverkansnätverk med resurser. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 detta kapitel beskriver vi de teorier som ligger till grund för den empiriska studien. Vi 
diskuterar nätverk, organiserade samverkansnätverk, samt sammansättningen av 
nätverkets styrgrupp med fokus på hur oberoende, erfarenhet och förtroende kan leda till 

framgång i nätverk. Målet är att skapa en modell baserad på hypoteser vars relevans senare 
testas med hjälp av den empiriska undersökningen tillsammans med ett fundament att 
diskutera våra resultat gentemot. 

2.1 NÄTVERK 
Det finns olika förklaringar till begreppet nätverk. På den mest allmänna nivån anser Utbult 
(2000, s 11) att nätverk är ett antal enheter som är sammankopplade på något sätt. Enligt 
Johnson och Scholes (2002, s 381) består ett nätverk av två eller flera företag som samarbetar 
utan formella relationer i syfte att skapa gemensam nytta för alla involverade företag. 
Tomkins (2001) menar att ett nätverk är en komplex konstellation av allianser och 
förhållanden med olika grad av samarbete och förtroende. 
 
Ett företags nätverk konstitueras av företagets marknadsrelationer och oberoende av 
företagets storlek är de ofta involverade i något nätverk. Ett nätverks kännetecken är att det 
består av ett nät av marknadsrelationer. Ofta finns det en ”spindel i nätet” i form av ett 
ledarföretag som styr nätverket och skapar en konkurrenskraftig verksamhet. (Pettersson, 
2004, s 71) Det är ledarföretaget som bygger nätverket, samordnar och styr dess aktiviteter 
samt ser till att företagen eftersträvar de uppsatta målen på nätverksnivå. Ledarföretagets roll 
är särskilt viktig i nätverk med små medlemsföretag som vanligtvis saknar resurser att forma 
och styra nätverket på egen hand. Anledningen till att företag väljer att samarbeta med 
varandra kan skilja sig åt. Det kan till exempel handla om att dela kunskap, beslutsfattande 
eller skapa en kollektiv belöning. (Human & Provan, 2000) Nätverkens syften kan till 
exempel vara att öka möjligheterna att bibehålla marknadspositioner, att diversifiera sig, att 
uppnå stordriftsfördelar eller att samarbeta för forskning och utveckling (Das & Teng, 2002). 
 
För att nätverket ska bli framgångsrikt, anser Dalsgaard och Bendix (1998, s 181) att det krävs 
samarbetsförmåga och öppenhet mellan enheterna samt ansvarskänsla och flexibelt ledarskap. 
Svårigheterna med nätverk är att skapa ett optimalt kunskapsutbyte samt en gemensam 
organisationskultur (ibid). En annan viktig faktor för nätverkets framgång är att 
medlemsföretagen känner en kollektiv nätverksanda, för att företagen ska se sig själva som en 
del av nätverket och därmed känna sig bundna till de uppsatta målen på nätverksnivå (Human 
& Provan, 2000). Eftersom de respektive medlemsföretagen kan ha både gemensamma och 
skilda mål och intressen kan det finnas inslag av både samarbete och konkurrens i nätverket. 
Företagen kan ha viljan att utveckla samarbete för att skapa innovationer och nya möjligheter 
men samtidigt kan det finnas tendenser till att eftersträva så stor egen vinning som möjligt. 
(Tallman, Jenkins, Henry & Pinch, 2004) 
 
Att studera faktorer som nätverkets uppbyggnad och struktur samt styrgruppens 
sammansättning är av betydelse för att förstå resultatet av ett nätverkssamarbete (Human & 
Provan, 2000). Valet av samarbetspartners kräver ett noga övervägande eftersom det är de 
ingående enheternas egenskaper som avgör hur konkurrenskraftigt nätverket blir (Eriksson, 
2002). Om företagen lyckas välja den rätta partnern att ingå ett samarbete med och successivt 
lyckas utveckla en gemensam organisation, krävs en styrgrupp som kan styra nätverket i rätt 
riktning (Bullinger, Auernhammer & Gomeringer, 2004). En ytterligare anledning till att valet 
av samarbetspartners är av stor betydelse är att de respektive enheternas resurser är 
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heterogena, såväl när det gäller personella som materiella resurser. Detta betyder att samtliga 
partners inte är likvärdiga utan att ett företag kan få ut mer eller mindre nytta av samarbetet 
beroende på vilka företag de väljer att inleda ett nätverkssamarbete tillsammans med. 
(Axelsson, 1996, s 151) Även Varamäki och Vesalainen (2003) anser att det i samband med 
ett nätverkssamarbete är av vikt för partnerna att utvärdera varandras resurser på basis av 
deras homogena respektive heterogena egenskaper. 

2.2 ORGANISERADE SAMVERKANSNÄTVERK 
Organiserade samverkansnätverk är en speciell typ av nätverk som skapas för att 
tillhandahålla ett forum för direkt eller gemensam affärsaktivitet mellan nätverkets 
medlemsföretag samt indirekt öka medlemsföretagens service (Human & Provan, 1997). Den 
förklaring av organiserade samverkansnätverk vi valt att använda i denna uppsats är Human 
och Provans (1997, s 372) definition; ”avsiktligt formade grupper av små och medelstora 
vinstorienterade sammanslutningar i vilka företagen är geografiskt nära varandra, för att 
dela inputs och outputs samt interagerar med varandra för att uppnå specifika 
affärsresultat”. Med andra ord utmärker sig organiserade samverkansnätverk i ett antal 
karaktäristika jämfört med nätverk i allmänhet. Det centrala är att den här typen av nätverk 
innehåller mindre företag som verkar på en begränsad, men närliggande geografisk yta. Det 
här innebär att resursknapphet och utbyte av kärnkompetenser är viktiga fenomen i 
organiserade samverkansnätverk och för dess funktion. (Human & Provan, 1997) 
 
Anledningen till att ingå i organiserade samverkansnätverk kan variera. Det kan exempelvis 
vara att utveckla produkter tillsammans, erhålla vissa insatsvaror eller förbättra det enskilda 
företagets försäljningskanaler (Gustavsen & Hofmaier, 1997). Human och Provan (1997) 
anser vidare att denna typ av nätverk kan främja en komplex och ömsesidig beroenderelation 
där medlemsföretagen tillhandahåller någon form av resurser och samtidigt erhåller något 
tillbaka. Det är också viktigt med en geografisk närhet mellan medlemsföretagen för att de ska 
ha förutsättningarna att lyckas med specifika mål för nätverket som inget medlemsföretag 
skulle kunna uppnå på egen hand. Genom att medlemsföretagen arbetar för ett gemensamt 
mål, som de koordinerar genom samarbetet av två eller flera individuella företag, fortsätter de 
dock att vara självständiga enheter. (ibid) 
 
Det finns flera parametrar som kan skilja sig mellan organiserade samverkansnätverk. Två 
faktorer, nätverkens syften och antal medlemsföretag kan nämnas som viktiga för att beskriva 
en population av nätverk och hur den kan uppvisa heterogena inslag. (Rosenfeld, 1996) 

2.3 BETYDELSEN AV FRAMGÅNG OCH FÖRTROENDE I ORGANISERADE 
SAMVERKANSNÄTVERK 

Sherer (2003) menar att framgång skiljer sig mellan de olika karaktärer som ett nätverk kan 
inneha. ”Hårda” nätverk kräver en hög grad av ömsesidigt beroende eftersom deras framgång 
till stor del beror på effektiviteten inom nätverket. ”Mjuka” nätverk kräver däremot inte lika 
stor grad av ömsesidigt beroende där de söker efter komplexa förändringar som exempelvis 
kan förbättra deras konkurrenskraft. (ibid) För ”hårda” nätverk som enligt Rosenfeld (1996) 
består av företag som gått samman för att producera och handla gemensamt eller för att 
samarbeta i produkt- eller marknadsutveckling, kan framgång vara exempelvis när de 
producerar nya produkter och skapar försäljningsökningar (Sherer, 2003). ”Mjuka” nätverk 
består av företag som gått samman för att lösa problem, dela information eller utbyta 
kunskaper (Rosenfeld, 1996). För dessa nätverk kan framgång ses som att en viss procent av 
de anställda har erhållit nya kunskaper genom utbyte av information inom nätverket (Sherer, 
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2003). ”Hårda” nätverk kräver ofta formella samarbeten medan ”mjuka” nätverk vanligtvis 
förblir informella (Rosenfeld, 1996). Lika för dessa typer av nätverk är att framgång berör i 
vilken utsträckning det organiserade samverkansnätverket stärker medlemsföretagens 
verksamheter i termer av omsättning och antal anställda, såväl som hur nätverket som helhet 
stärks i termer av medlemsantal och positiv publicitet. 
 
Tomkins (2001) definierar förtroende som, då en part i ett samarbete utan grundlöst tvivel och 
misstänksamhet känner övertygelse om att den andra parten inte kommer att agera mot den 
första partens intressen, trots brist på detaljerad information om den andre parten. Förtroende 
kan inte reducera all grad av osäkerhet mellan parterna men trots detta innebär förtroende att 
tillit råder även utan fullständig information . I organiserade samverkansnätverk kan ett viktigt 
förtroende vara det som kan återfinnas mellan styrgruppen och de externa bidragsgivarna. 
(ibid)  Ahlström-Söderling (2003) håller med om att förtroende ofta är relaterat till framgång i 
nätverk och menar att samarbeten bygger på ömsesidigt beroende som tar lång tid att utveckla 
och kräver underhåll för att bibehållas. Det finns inte stor tillgång på empiriska bevis för att 
förtroende mellan externa bidragsgivare och nätverksstyrgrupper är av betydelse. Därför är 
det rimligt att föreslå följande hypotes: 
 

H1: Ju större den externa bidragsgivarens förtroende för styrgruppen är, desto mer 
framgångsrikt blir nätverket. 

2.4 STYRGRUPPENS ROLL FÖR FRAMGÅNG OCH FÖRTROENDE I 
ORGANISERADE SAMVERKANSNÄTVERK 

I organiserade samverkansnätverk ersätts ledarföretagets roll som styrande organ med en 
styrgrupp som övervakar och tillgodoser nätverket med resurser. Styrgruppen är den formella 
kanalen mellan nätverket som helhet och de företag som är medlemmar i nätverket (Forbes & 
Milliken, 1999). Forbes och Milliken (1999) skriver vidare i sin artikel att det i en styrelse i 
genomsnitt sitter tretton medlemmar samt att de håller kompletta styrelsemöten sju gånger per 
år. Det slutgiltiga målet med att ha en styrgrupp är att på ett eller annat sätt förbättra 
förutsättningarna för nätverket att uppnå framgång. 

2.4.1 Styrgruppens funktion 
Styrgruppens funktion består i huvudsak av två delområden. Det ena är att övervaka och det 
andra är att tillgodose det organiserade samverkansnätverket med resurser. Styrgruppens 
ansvar att övervaka innebär att de håller ett vakande öga över medlemsföretagen i nätverket 
för att se till att intresset för nätverket som helhet uppnås. (Hillman & Dalziel, 2003) Ansvaret 
att tillgodose med resurser är att medverka i strategiutveckling (Forbes & Milliken, 1999), 
söka nya företag som kan vara en tillgång för nätverket och besluta om nätverket bör integrera 
i nya affärsområden med hjälp av styrgruppens erfarenheter (Gustavsen & Hofmaier, 1997, s 
51). Relaterat till styrgruppens erfarenheter menar Certo (2003) att styrgruppens uppgift även 
är att tillgodose medlemsföretagen med tips, råd och expertis från tidigare arbetserfarenheter, 
internationella erfarenheter eller andra typer av kompetenser. Vi presenterar två faktorer 
relaterat till styrgruppens övervakning och tillgodoseende av resurser till nätverket, nivå av 
oberoende och grad av erfarenhet. 

2.4.2 Styrgruppens funktion för förtroende genom dess oberoende 
För att förstå övervakning i organiserade samverkansnätverk, kan agentteori användas som 
utgångspunkt. Agentteorin är en allmän teori om kontraktsförhållanden (Carlsson, 1994). Ett 
agentförhållande är ett kontrakt som existerar när en principal (ägare) anlitar en agent 
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(ledning) för att utföra ett eller flera uppdrag. Principalen delegerar befogenheter till agenten i 
enlighet med vad som står i kontraktet och förväntar sig att agenten ska agera enligt 
principalens intressen. Dock är både agenten och principalen nyttomaximerare och det är inte 
självklart att agenten agerar på ett sätt som gynnar principalen, om inte agentens egennytta 
sammanfaller med principalens. (Macintosh, 1994, s 30 f) Problem kan även uppstå när 
principalen och agenten har olika inställningar till risk. Principalen antas vara riskneutral 
medan agenten antas vara motståndare till risktagande. De har därmed olika uppfattningar om 
vilka ageranden som vore de mest lämpliga i uppkomna situationer. (Eisenhardt, 1989) 
 
I organiserade samverkansnätverk utgörs principalen av de externa bidragsgivarna som på 
olika sätt finansierat och stöttat de organiserade samverkansnätverk som undersökts medan 
agenterna utgörs av nätverkens respektive styrgrupper. Eftersom alla individer har ett 
självintresse har de externa bidragsgivarna och styrgrupperna skilda målsättningar och agerar 
därför olika i de situationer som uppstår. Informationsasymmetri mellan de externa 
bidragsgivarna och styrgrupperna kan också råda vilket styrgruppen kan utnyttja för att främja 
sina egna intressen och målsättningar. (Wright, 1999) I organiserade samverkansnätverk 
spelar styrgruppen en viktig funktion för övervakning och agentteorin förutser att en 
oberoende styrgrupp är bättre utrustad för att uppnå effektiv övervakning, det vill säga att 
effektivt utföra principalens önskningar (Eisenhardt, 1989). 
 
Med oberoende menas att styrgruppen inte är direkt beroende, eller förbunden med de 
samverkansprojekt som utförs i nätverket. Det är därför av betydelse att styrgruppen innehar 
ett stort ratio av externa medlemmar i förhållande till interna, nätverksberoende sådana. Det 
har blivit allt vanligare att styrgruppen består av externa medlemmar, exempelvis sådana som 
har sina primära åtaganden inom andra organisationer än de i nätverken. Genom att 
styrgruppen innehåller även externa representanter kan detta skapa högre förväntningar på 
styrgruppens prestationer, men också leda till att styrgruppen avses inneha en mer oberoende 
ställning till projekten i nätverken (Forbes & Milliken, 1999). Sammantaget kan detta anses 
leda till att externa bidragsgivare utvecklar högre förtroende för styrgruppen. Därför förefaller 
följande hypotes rimlig: 
 

H2: Ju mer oberoende nätverkets styrgrupp är, desto större blir den externa 
bidragsgivarens förtroende för styrgruppen. 

2.4.3 Styrgruppens funktion för förtroende genom dess erfarenhet 
Det är viktigt att styrgruppen kan stödja utvecklingsprocesser och sköta funktionerna i 
området mellan medlemsföretagen i nätverket. Dessa funktioner är olika i sin karaktär och bör 
skötas med en viss flexibilitet och därmed är det nödvändigt med en styrgrupp som innehar 
bred kompetens samt erfarenheter. (Gustavsen & Hofmaier, 1997) På så sätt kan styrgruppens 
medlemmar, genom sina respektive skickligheter, erfarenheter och sociala kontakter 
tillhandahålla nätverket viktiga resurser (Certo, 2003). Tomkins (2001) menar att erfarenhet 
samt ett starkt samarbete ligger till grund för utvecklandet av ett förtroende. Om styrgruppens 
medlemmar har olika utbildningar och olika erfarenheter innebär det ofta att de har möjlighet 
att bearbeta de olika arbetsuppgifterna mer effektivt och det kan göra det lättare att 
kommunicera och bygga tillit till de externa bidragsgivarna (ibid). Med andra ord, utveckla ett 
förtroende. Under dessa premisser förefaller följande hypotes vara rimlig: 

 
H3: Ju större erfarenhet nätverkets styrgrupp har, desto större blir den externa 

bidragsgivarens förtroende för styrgruppen. 
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2.4.4 Styrgruppens funktion för förtroende genom interaktionen mellan dess 
oberoende och erfarenhet 

På samma sätt som styrgruppens oberoende och erfarenhet kan bygga förtroende för externa 
bidragsgivare på egen hand finns det anledning att föreslå en interaktion, eller ”boostereffekt” 
mellan dessa två faktorer. I detta fall innebär en sådan interaktionseffekt att en erfaren 
styrgrupp som är oberoende har bättre förutsättningar att bygga förtroende hos externa 
bidragsgivare jämfört med en styrgrupp som är oerfaren och har intressen i 
medlemsföretagen. Om styrgruppen är oerfaren och har intressen i medlemsföretagen kan de 
externa bidragsgivarna ha svårt att utveckla en uppfattning om huruvida styrgruppen sköter 
sina åtaganden i nätverket samt hur de i framtiden kommer att sköta dem på ett föredömligt 
sätt. Utifrån ovanstående resonemang förefaller denna hypotes också vara rimlig: 

 
 H4: Det finns en interaktionseffekt mellan styrgruppens oberoende och erfarenhet till 

förtroende: ju mer erfarenhet nätverkets styrgrupp har och ju mer oberoende den är, 
desto större blir den externa bidragsgivarens förtroende för styrgruppen. 

2.5 MODELL FÖR HUR STYRGRUPPENS SAMMANSÄTTNING KAN PÅVERKA 
FRAMGÅNG I ORGANISERADE SAMVERKANSNÄTVERK 

Utifrån de teorier vi studerat har vi skapat en modell som beskriver förhållandet mellan 
graden av oberoende i en nätverksstyrgrupp, graden av erfarenhet i styrgruppen, 
kombinationen mellan dessa två, den externa bidragsgivarens förtroende för nätverkets 
styrgrupp samt nätverkets framgång (se figur 1). Modellen bygger på fyra hypoteser (H1-H4), 
som kan användas som verktyg för att analysera modellens relevans och för att anknyta den 
empiriska undersökningen till den teoretiska referensramen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Förhållande mellan oberoende, erfarenhet, förtroende och framgång 
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3 METOD 
 detta kapitel redogör vi för den metod som ligger till grund för denna uppsats. 
Målsättningen med metodkapitlet är att beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra vår 
undersökning. Detta för att undersökningens resultat ska kunna värderas av utomstående 

samt för att ge tillräckligt underlag till en eventuell testning av dess resultat. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av den vetenskapliga synen. Därefter följer en diskussion om den valda 
undersökningsansatsen samt en redogörelse för den datainsamling och dataanalys som 
genomförts. I slutet av kapitlet behandlas de metodproblem som vi tagit i beaktande under 
arbetets gång. 

3.1 VETENSKAPLIG SYN 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar; positivismen och hermeneutiken (Thurén, 
2000, s 14 f). Vår vetenskapliga syn är mer präglad av det positivistiska synsättet än av det 
hermeneutiska. Positivismen innebär en strävan efter absolut kunskap och för att uppnå detta 
måste all obekräftad kunskap rensas bort för att på så sätt skapa en säker grund att bygga 
vetenskapen på. (Thurén, 2000, s 14 f) Synsättet innebär vidare att händelser beskrivs på ett 
sakligt och objektivt sätt, men att försök till förklaringar av händelserna undviks (Molander, 
2003, s 166). 
 
Det första syftet med denna uppsats är att identifiera en population av organiserade 
samverkansnätverk och utifrån denna beskriva olika nätverkskaraktäristika. För att göra detta 
måste vi tillföra oss kunskap genom kritisk granskning samt genom att inte rätta oss efter 
fakta som inte kan anses vara säkerställda med rimlig grad av sannolikhet, vilket stämmer väl 
överens med det positivistiska synsättet. Vårt andra syfte går ut på att försöka förklara hur 
sammansättningen av en styrgrupp kan påverka framgång i organiserade samverkansnätverk. 
För att genomföra detta måste vi använda oss av beskrivande och förklarande metoder, vilka 
är huvudkomponenter i det hermeneutiska synsättet (Thurén, 2000, s 46 ff). 
 
Vi har använt oss av ett analytiskt synsätt för att kunna kartlägga en population av 
organiserade samverkansnätverk samt generalisera och utveckla hypoteser för att testa 
betydelsen av styrgruppens sammansättning för nätverkets framgång. Förutsättningarna för 
detta synsätt är att en objektiv verklighet existerar. För att erhålla en så tillfredsställande 
förklaring som möjligt av en viss verkan är det av vikt att finna tillräckligt många orsaker som 
oberoende av varandra kan påverka denna verkan. Synsättet utgår från antagandet att 
verkligheten är oberoende av människan och grundfrågan är hur kunskap om det objektiva ska 
uppnås. Ambitionen är att arbeta fram bilder för att förklara den objektiva verkligheten, vilket 
bland annat kan göras med hjälp av hypoteser. (Arbnor & Bjerke, 1994, s 97) Enligt Arbnor 
och Bjerke (1994, s 99) är hypoteser påståenden om kausalsamband, det vill säga antaganden 
om att en faktor bestämmer uppkomsten av en annan. 

3.1.1 Angreppssätt 
Det finns tre sätt att gå tillväga för att dra slutsatser av en undersökning; induktion, deduktion 
samt en kombination av dessa. Den induktiva metoden innebär att slutsatser dras utifrån 
empirisk data, medan den deduktiva metoden utgår från befintliga teorier som jämförs med 
empirin. Genom att kombinera metoderna ställs tänkbara hypoteser upp, vars giltighet prövas 
med hjälp av empirin. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s 200) Beskrivningen av 
nätverkspopulationen har klara induktiva inslag (det första delsyftet i uppsatsen), medan 
resonemangen om hur styrgruppens sammansättning kan påverka framgång har mer deduktiva 
inslag (det andra delsyftet i uppsatsen). Beträffande det först nämnda används empirin för att 
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dra slutsatser genom insamling av data som konkritiseras till diskussioner. Beträffande det 
nästföljande (det andra delsyftet) kan följande nämnas. I teorikapitlet har befintliga teorier om 
bland annat nätverk, organiserade samverkansnätverk samt styrgruppens funktioner 
presenterats och utifrån dessa har tänkbara hypoteser ställts upp. Giltigheten av hypoteserna 
testas mot de empiriska data som framkommit i den genomförda undersökningen. Därmed har 
en deduktiv metod legat till grund för studiens diskussioner och slutsatser berörande hur 
styrgruppens sammansättning kan påverka framgång i nätverk. Både induktion och deduktion 
är förenliga med det analytiska synsättet och positivismen (Arbnor & Bjerke, 1994, s 96 ff). 

3.1.2 Kvantitativ metod 
För att genomföra en undersökning krävs att ett val av forskningsmetod görs och vi valde att 
samla in kvantitativa data i vår empiriska undersökning. Denna typ av data strävar efter att 
mäta olika företeelser som kan omvandlas till siffror och mängder (Denscombe, 2000 s 203 f). 
Utifrån dessa siffror görs statistiska analyser, i syfte att förklara och beskriva informationen 
(Holme & Solvang, 1997, s 76). Anledningen till att vi valde att använda kvantitativa data 
beror på att vi ville förklara och beskriva den information vi samlade in och använda denna 
som grund för att göra generaliseringar när det gäller en population av organiserade 
samverkansnätverk. Den kvantitativa metoden är vanligt förekommande vid ett positivistiskt 
synsätt och genomförandet av empiriska undersökningar utifrån ett analytiskt angreppssätt 
eftersom fördelarna är objektivitet, generaliserbarhet och möjlighet att förklara (Arbnor & 
Bjerke, 1994 s 96 ff). 

3.2 INSAMLING AV DATA OCH DATAANALYS 
Datainsamlingen inleddes med en insamling av sekundärdata för att finna lämpliga teorier 
som grund för uppsatsens teoretiska referensram. Därefter genomfördes den primära 
datainsamlingen i form av en surveyundersökning av nätverkspopulationen i Sverige, till stor 
del med hjälp av tre större organisationer; Industriella Utvecklingscentra (IUC), ALMI 
Företagspartner och Länsstyrelser i Sveriges län. Dessa användes både för att samla in data 
rörande det första delsyftet (kartlägga nätverkspopulationen) och till det andra delsyftet (hur 
styrgruppssammansättningen kan påverka framgång i nätverk). Relaterat till det andra 
delsyftet kontaktades även medlemmar/kontaktpersoner från nätverkets styrgrupper för att få 
svar på frågor rörande deras nätverks styrgruppssammansättning och för att kunna få uppslag 
till ytterliggare nätverk som inte de tre nämnda organisationerna delgivit oss. 

3.2.1 Litteraturstudie 
Litteratursökningen ägde rum i biblioteket på Luleå Tekniska Universitet. Vi sökte efter 
litteratur i bibliotekets lokala katalog Lucia samt i den nationella katalogen Libris. För att 
söka efter vetenskapliga artiklar använde vi databaserna Ebsco och Emerald Fulltext. Vid 
sökningarna använde vi både svenska och engelska ord. De sökord i olika kombinationer som 
vi använde var nätverk, företagsnätverk, allianser, agentteori, agent, principal, styrelse, 
styrelsearbete och styrelsemedlemmar. Ett annat tillvägagångssätt för att finna referenser var 
att söka uppsatser inom liknande områden och därigenom erhålla förslag på lämpliga 
referenser. Vi beaktade även rekommendationer från författare av lästa böcker och 
vetenskapliga artiklar för att få ytterligare information om det aktuella ämnet. 
 
Litteratursökningarna gav i de flesta fall många träffar och det var svårt att gallra ut de böcker 
och artiklar som var relevanta för vårt arbete. Till en början bearbetade vi många böcker och 
artiklar för att fördjupa oss i och skapa förståelse för det ämne vi valt att behandla. De teorier 
angående bland annat nätverk, styrgruppens arbete och dess sammansättning samt agentteorin 
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som vi ansåg vara relevanta för vår uppsats sammanställdes i den teoretiska referensramen. I 
takt med att vi blev mer insatta i ämnet insåg vi att vissa delområden krävde mer fördjupande 
studier. Vi läste därför igenom litteraturen ytterligare en gång samt sökte mer litteratur, på 
samma sätt som tidigare, för att utvidga referensramen med teori angående förtroende, 
oberoende och framgång. De sökord vi använde var de tre just nämnda på både svenska och 
engelska. Då vi slutfört den teoretiska referensramen utformade vi hypoteser vilka vi hade för 
avsikt att testa med hjälp av den empiriska undersökningen. 

3.2.2 Empirisk datainsamling 
Enligt Denscombe finns det fem olika undersökningsansatser; surveyundersökning, fallstudie, 
experiment, aktionsforskning samt etnografi (Denscombe, 2000, s 3). Vi valde i detta arbete 
att göra en surveyundersökning eftersom vi ansåg att denna strategi bäst skulle uppfylla 
uppsatsens syfte att kartlägga en nätverkspopulation och att identifiera hur en 
nätverksstyrelses sammansättning kan påverka nätverkets framgång. Surveyundersökningar 
syftar till att ge en bred och omfattande överblick av det studerade området vid en speciell 
tidpunkt och används för att mäta och registrera data. När surveyundersökning används som 
strategi för en empirisk studie kan en rad olika metoder användas, till exempel frågeformulär, 
enkäter, intervjuer, skriftliga källor och observation. (Denscombe, 2000, s 13) Den här typen 
av metod är vanlig i positivism och i det analytiska angreppssättet för att samla in data 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s 96 ff). 
 
I surveyundersökningen samlade vi in primärdata genom att systematiskt intervjua ett stort 
antal personer inom organisationerna IUC, ALMI Företagspartner och Länsstyrelser, som 
hade kännedom om organiserade samverkansnätverk samt med personer i styrgrupper inom 
de olika nätverken. Anledningen till att dessa organisationer var av intresse att kontakta beror 
på att de ofta finansierar eller på annat sätt stödjer och främjar uppstart av nya nätverk. Vi 
ansåg därför att de skulle ha bra kunskap och vara välförsedda med information om hur en 
population av organiserade samverkansnätverk kan se ut. Eftersom inga färdiga, eller på andra 
sätt påbörjade register fanns till hands var detta det enda tillvägagångssättet. Att inte några 
register fanns blev vi också varse om då vi kontaktade dessa organisationer. Det medförde att 
vi var tvungen att kontakta samtliga representanter från dessa organisationer på Sverigebasis, 
vilket var väldigt tidskrävande. 
 
Vid kontakterna med dessa organisationer använde vi oss av den definition vi arbetade med i 
teorin. I enighet med vår syn på nätverk i teorin inriktade vi oss på de nätverk som varit 
verksamma under en betydelsefull tidsperiod. Inom ramarna för undersökningen innebar detta 
att nätverket skulle ha startat tidigare än år 2001 och fortfarande vara aktivt. Nätverket skulle 
också vara möjligt att identifiera och det skulle finnas en tydlig geografisk gräns för nätverket. 
För att kunna bemöta detta kriterium skulle medlemsföretagen i nätverket inneha ett 
gemensamt varumärke/namn under vilket de är verksamma och samtliga företag som ingår i 
nätverket skulle ha sitt säte inom samma län/landskap. Anledningen till respektive nätverks 
uppkomst skulle vara att företagen ingått ett samarbete för ett vinstdrivande syfte. Detta var 
samtliga kriterier som överensstämde med den definition av organiserade samverkansnätverk 
vi arbetade efter. 
 
Till att börja med ringde vi till de nitton olika IUC-organisationerna och tjugoen olika ALMI 
Företagspartner som finns i Sverige. Vi sökte personer som hade kännedom om de nätverk, 
enligt våra uppsatta kriterier som finns inom den aktuella regionen. Ibland var det svårt att få 
tag på personer som var insatta i nätverken och vi blev ofta hänvisade vidare ett flertal gånger 
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innan vi fick prata med lämpliga personer. Vår avsikt var att intervjua den person inom 
organisationen som varit mest delaktig vid uppstarten av eller som på annat sätt hade god 
inblick i det aktuella nätverket. Detta för att erhålla en så rättvis bild av relationen mellan de 
externa bidragsgivarna och samverkansnätverken som möjligt. I många fall kunde vi direkt 
göra intervjuer med personerna per telefon, medan vi i andra fall bokade tid för en senare 
telefonintervju eller skickade e-post med kriterierna för att respondenterna ville fundera över 
vilka nätverk som uppfyllde kriterierna för undersökningen. Intervjuerna med personerna 
inom de nämnda organisationerna genomfördes med hjälp av ett frågeformulär. 
 
Anledningen till att vi valde att göra telefonintervjuer var bland annat att dessa går snabbare 
att genomföra och att kostnaden per intervju är låg i jämförelse med personliga intervjuer 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s 87). Vid genomförandet av telefonintervjuer istället 
för enkäter är fördelen att de innebär ökad säkerhet genom att intervjuaren vet att det är den 
aktuella respondenten som svarar på frågorna. Eftersom vi hade för avsikt att göra en 
rikstäckande undersökning var det inte aktuellt att göra personliga intervjuer genom möten då 
detta skulle bli allt för kostsamt och tidskrävande. 
 
Under intervjuerna med de olika organisationerna erhöll vi även förslag på kontaktpersoner 
som satt i någon form av styrgrupp inom de aktuella nätverken vilka vi kontaktade för vidare 
information angående nätverken. I vissa fall kunde organisationerna endast namnge nätverk, 
men hade inte ytterligare kännedom om dem. Vi blev då hänvisade vidare, antingen till någon 
annan organisation som hade kontakt med nätverken eller direkt till en kontaktperson inom de 
aktuella nätverken. 
 
Nästa steg var att kontakta de tjugoen Länsstyrelserna som finns i Sverige. Efter några samtal 
med olika Länsstyrelser upptäckte vi att det var svårt att få kontakt med ”rätt” personer och vi 
blev hänvisade vidare utan att egentligen få fram någon relevant information. Vi beslutade 
därför att istället göra ett försök att skicka frågeformulären via post tillsammans med ett 
inledande brev samt ett svarskuvert till de olika Länsstyrelserna vi inte fick kontakt med via 
telefon. Av de tjugoen Länsstyrelserna erhöll vi svar från elva där endast två kunde hjälpa oss 
med information om nätverk som uppfyllde våra kriterier. På Länsstyrelsen i Norrbotten 
gjorde vi ett personligt besök för att berätta om syftet med vår uppsats samt vilken typ av 
information vi ville erhålla från deras sida som extern bidragsgivare. De fick en kopia av 
frågeformuläret och fyllde i information för nätverken i Norrbottens län. Dessa svar hämtade 
vi personligen en vecka senare. 
 
När vi fått kännedom om vilka nätverk som finns samt erhållit namn på kontaktpersoner inom 
styrgruppen kontaktade vi en styrgruppsmedlem som var antingen ordförande eller ledamot i 
vardera av de femtiotvå nätverken för en kort intervju med hjälp av ytterligare ett 
frågeformulär. Vi frågade även om det gick bra att vi skickade en enkät angående 
styrgruppens arbete och dess sammansättning till dem via post, vilket inte var några problem. 
Även detta utskick kompletterades med ett inledande brev, där vi redogjorde för uppsatsens 
syfte samt ett svarskuvert. Anledningen till att vi vid detta tillfälle valde att använda oss av 
postenkäter berodde på att vi noterade att respondenterna inte kunde svara på alla frågor 
direkt utan efterforskningar. Fördelarna med att använda postenkäter är bland annat att dessa 
innebär låg kostnad per uppgiftslämnare samt att intervjuareffekten uteblir (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999, s 87). 
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Efter en till två veckor hade vi endast fått tillbaka ett fåtal svar på enkäten och bestämde oss 
för att skicka en kopia av enkäten med ett följebrev till de styrgruppsmedlemmar som inte 
svarat. I följebrevet angav vi att det var viktigt för oss att erhålla svaren så snart som möjligt 
eftersom detta var av stor betydelse för vår uppsats. Ytterligare ett par veckor senare ringde vi 
upp de styrgruppsmedlemmar som fortfarande inte svarat för att påminna och göra dem 
uppmärksamma på betydelsen av att vi fick ta del av deras svar på enkäten. Slutligen hade vi 
22 kompletta svar, det vill säga de fall där vi fått in svar på samtliga de tre intervjuerna eller 
enkäterna för de respektive samverkansnätverk. Detta material använde vi för att analysera 
hur styrgruppens sammansättning kan påverka framgång i nätverk (det andra syftet i 
uppsatsen). Detta innebar en svarsfrekvens på 42 %. I tabell 1 visas en sammanställning av 
svarsfrekvenserna för de respektive enkäterna. Med ”Totalt” menas de nätverk där vi erhållit 
fullständiga svar, det vill säga fått in samtliga tre intervjuer/enkäter. 
 
 Enkät ett Enkät två Enkät tre Totalt 
Svarsfrekvens 100 % 85 % 42 % 42 % 
Tabell 1: Sammanställning av den empiriska undersökningens svarsfrekvens 

3.2.3 Analysmetodik och operationaliseringar 
Ett antal ytterligare händelseförlopp och procedurer i arbetet med uppsatsen är nödvändiga att 
nämna förutom de som nämnts hittills. Eftersom frågorna relaterade till beskrivningen av 
nätverkspopulationen var semistrukturerade (Denscombe, 2000, s 135) finns det inte så 
mycket att nämna runt dessa förutom vad som redan har gjorts. Vi frågade om de olika 
personerna som arbetade på IUC, ALMI, Länsstyrelsen hade vetskap om existensen av 
organiserade samverkansnätverk enligt vår definition, diskuterade tänkbara kandidater, och 
frågade var medlemsföretagen låg, om de hade kontakt med nätverken och var vi kunde nå 
någon styrgruppsrepresentant. Vid behov ställdes uppföljningsfrågor. Materialet 
sammanställdes sedan och redovisades i uppsatsens resultatdel. 
 
Angående det andra syftet, att analysera hur nätverksstyrelsesammansättning kan påverka 
framgång i nätverk finns några aspekter vi måste nämna. Eftersom modellen och de hypoteser 
vi genererat baseras på teori krävdes standardiserade frågor (Arbnor & Bjerke, 1994, s 243). 
För att vi skulle kunna testa och analysera dessa med statistiska metoder behövde vi utveckla 
frågor till de nyckelbegrepp modellen och hypoteserna innehöll. Ett begrepp är en abstraktion 
av observerade händelser eller egenskaper och kan vara av både relativt konkret eller av mer 
abstrakt natur. Ju närmare den objektiva verkligheten ett begrepp ligger desto mer 
operationellt anses begreppet vara. Genom att ställa upp operationella definitioner beskrivs 
hur ett visst fenomen ska kunna urskiljas och upptäckas i den objektiva verkligheten (Arbnor 
& Bjerke, 1994, s 108 f). De begrepp vi hade för avsikt att urskilja för att organisera det 
empiriska materialet var förtroende, framgång, oberoende samt erfarenhet. Att 
operationalisera dessa begrepp var nödvändigt för att kunna testa den modell, och de 
hypoteser vi föreslagit. Baserat på tidigare forskning ställde vi ett antal frågor knutna till 
respektive begrepp. Medelvärdet på dessa frågor användes sedan för att identifiera begrepp att 
analysera. 
 
När det gäller begreppet förtroende var vi intresserade av att undersöka de externa 
bidragsgivarnas förtroende för nätverkets styrgrupp. Vi ställde sex standardiserade frågor eller 
påståenden till de externa bidragsgivarna. Frågorna var: (1) överlag har ni och 
nätverksledningen öppen kommunikation, (2) överlag har ni och nätverksledningen delat 
förtroende, (3) överlag har ni och nätverksledningen varit villiga att hålla vad som är 
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överenskommet, (4) överlag har ni och nätverksledningen delade kontinuerliga åtaganden, (5) 
överlag är ni och nätverksledningen säkra på nätverkets resultat, och (6) överlag har ni och 
nätverksledningen varit villiga att förändra strategiska mål när det behövs. Dessa frågor 
besvarades genom att respondenten graderade sina svar från ett till sju på varje fråga, där ett 
innebar att respondenten klart tog avstånd till påståendet och sju innebar ett fullständigt 
instämmande från respondenten. 
 
För att urskilja begreppet framgång ställdes följande fyra frågor till de externa bidragsgivarna. 
(1) Sedan år 2000, har antalet medlemsföretag i nätverket minskat eller ökat?, (2) Sedan år 
2000, har positivt publicitet om nätverket minskat eller ökat?, (3) Sedan år 2000, har antalet 
anställda i medlemsföretagen i nätverket minskat eller ökat?, och (4) Sedan år 2000, har 
omsättningen i medlemsföretagen i nätverket minskat eller ökat? Svaren på ovanstående 
frågor graderades av respondenten från ett till sju, där ett innebar ”minskat drastiskt” och sju 
innebar ”ökat drastiskt”. 
 
För att mäta styrgruppernas oberoende besvarades följande två frågor av en representant från 
respektive nätverksledning: (1) Antal medlemmar i styrgruppen, för respektive år 2000-2004 
och (2) Antal representanter i styrgruppen från medlemsföretag, för respektive år 2000-2004. 
För att beräkna hur många externa representanter styrgruppen hade, det vill säga hur 
oberoende styrgruppen var subtraherades svaret på fråga (2) från svaret på fråga (1). 
Mellanskillnaden utgjorde graden av oberoende. 
 
Avslutningsvis ställdes frågor till en representant från respektive styrgrupp i nätverken för att 
urskilja begreppet erfarenhet i styrgrupperna. Frågorna berörde vilka erfarenheter 
styrgruppens medlemmar har från följande arbetsområden: (1) Finansiering och redovisning, 
(2) Marknadsföring, (3) Produktion samt (4) Management och ledningsarbete. Erfarenheterna 
från dessa fyra områden graderades av respondenterna från ett till sju, där ett innebar ”ingen 
erfarenhet” och sju ”mycket stor erfarenhet”. 
 
All empirisk data som samlats in har sammanställts i databasen SPSS. Formler och variabler 
beräknades i databasen. Den empiriska datan har använts för att skapa de tabeller och 
modeller som ligger grund för uppsatsens diskussion och slutsatser. Vi använde oss först av 
beskrivande statistik i form av korrelationsanalys och medelvärden. Sedan genomförde vi en 
förklarande analys med regressionsanalys. Det senare gjordes för att kunna utvärdera 
rimligheten av våra hypoteser. Vi använde oss av signifikansnivån 0,1 för att bekräfta om en 
hypotes uppvisade empiriskt stöd eller inte. 

3.3 METODPROBLEM 
Nedan diskuteras de metodproblem som kan tänkas existera inom ramarna för denna uppsats. 
Vi anser att dessa eventuella problem är viktiga att ta i beaktande eftersom de skulle kunna 
påverka undersökningens giltighet och tillförlitlighet. 

3.3.1 Validitet 
En viktig faktor för att inom det analytiska synsättet bedöma giltigheten av ett resultat är dess 
validitet (Arbnor & Bjerke, 1994, s 249). Validitet innebär ett mätinstruments förmåga att 
verkligen mäta det som det avser att mäta. Om undersökningen inte mäter det som avses att 
mäta spelar det ingen roll hur bra mätningen är. Den speglar inte verkligheten. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999, s 38) Validiteten berör kärnan i relationen mellan teori och data och 
kan förbättras genom att välja, anpassa och utforma lämpliga metodtekniker i förhållande till 
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det aktuella synsättet och syftet med undersökningen (Arbnor & Bjerke, 1994, s 250). I syfte 
att uppnå så hög validitet som möjligt i undersökningen valde vi att operationalisera de 
begrepp vi hade för avsikt att på bästa sätt urskilja och upptäcka i den objektiva verkligheten. 
Vi valde även att ställa fler frågor inom ramarna för vart och ett av de olika begreppen; 
förtroende, framgång, oberoende och erfarenhet, vilka vi utifrån tidigare forskning och 
vetenskapliga artiklar vi studerat kommit fram till var av stor betydelse. Detta för att 
ytterligare öka validiteten genom att angripa begreppen från olika perspektiv, vilket 
Denscombe (2000, s 103) anser leder till säkrare diskussioner och slutsatser. 
 
Genom att vid de inledande telefonintervjuerna förvissa oss om att vi fick tala med de 
personer inom respektive organisation som hade störst kännedom om de aktuella nätverken 
anser vi ha ökat validiteten på undersökningen ytterligare. Detta för att erhålla så korrekta och 
informativa svar som möjligt. Av dessa personer erhöll vi information om lämpliga 
kontaktpersoner inom de respektive nätverken för att på så sätt vara säkra på att även 
fortsättningsvis få prata med lämpliga och insatta personer. Inledningvis på frågeformulären 
till respondenterna hade vi antecknat de kriterier för organiserade samverkansnätverk vi ställt 
upp. Detta för att både intervjuarna och respondenterna klart och tydligt skulle vara medvetna 
om vilken typ av nätverk som var av intresse för undersökningen. 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 159) ökar giltigheten av undersökningen 
genom att vända sig till de källor som har störst tillgång till den information som efterfrågas. 
En nackdel med telefonintervjuer är att det kan uppstå en intervjuareffekt. Det vill säga att 
intervjuaren på något sätt påverkar respondenten vilket kan leda till att resultatet påverkas på 
ett icke önskvärt sätt. (Arbnor & Bjerke, 1994, s 243) För att undvika detta problem gjorde vi 
allt vi kunde för att inte påverka respondenternas svar och vi upplevde att respondenterna 
svarade objektivt och sanningsenligt. Vi upplevde inte heller att respondenterna hade några 
större svårigheter att förstå frågorna, vilket borde öka validiteten ytterligare. 
 
Enligt Denscombe (2000, s 14) är det en ganska liten andel personer som väljer att svara på en 
opersonlig postenkät och dessa bör därför endast användas vid stora utskick, där en relativt 
låg svarsfrekvens ändå kan ge ett tillförlitligt resultat. Vi valde trots detta att efter intervjuerna 
skicka ut postenkäter till medlemmarna i de respektive styrgrupperna. Eftersom vi redan talat 
med respondenterna och gjort dem insatta i syftet med undersökningen blev enkäten mindre 
opersonlig och vi anser att även detta borde ha ökat validiteten på undersökningen. Genom 
dessa telefonsamtal fick vi även tillgång till rätt adresser och blev förvissade om att enkäterna 
skickades till personer som var insatta i ämnet och därför hade möjlighet att svara på frågorna 
på ett tillförlitligt sätt. 
 
Avslutningsvis vill vi vara ödmjuka när det gäller generaliserbarheten av denna undersökning 
eftersom vi på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att invänta alla svar från de externa 
bidragsgivarna samt representanter från styrgrupperna. Det är möjligt att det finns fler 
organiserade samverkansnätverk som uppfyller våra kriterier, men som inte har fångats upp 
samt att svaren från de styrgruppsmedlemmar som olyckligtvis uteblev skulle ha påverkat 
resultatet till viss del. Dock anser vi att svarsfrekvensen är relativt hög och därför bör 
resultaten anses vara tillförlitliga. 



 METOD 
 
 

16

 

3.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på undersökningens tillförlitlighet och stabilitet (Eriksson & 
Wiederheim-Paul, 1999, s 40). Med detta menas att undersökningen är neutral till sin natur 
och att samma resultat kan uppnås om en annan undersökning genomförs med samma 
angreppssätt (Denscombe, 2000, s 250). För att öka tillförlitligheten på vår undersökning 
valde vi att ställa frågor både till externa bidragsgivare samt till medlemmar i de respektive 
styrgrupperna för att på så sätt styrka den information vi erhöll.  
 
Vid intervjuerna använde vi förtryckta frågeformulär för att motverka eventuella felaktigheter 
eller missförstånd som annars kunnat uppstå. Under de första intervjuerna använde vi även 
högtalartelefon för att vi som författare skulle erhålla mer korrekt information samt 
personligen bli mer insatta i de situationer som kunde uppstå vid telefonintervjuerna. Efter 
hand blev vi mer erfarna och lärde oss att hantera olika situationer på liknande sätt. Detta 
gjorde att vi fortsättningsvis kunde använda två telefoner för att på så sätt effektivisera 
arbetet. 
 
För att ytterligare öka tillförlitligheten på undersökningen försökte vi göra inmatningen av de 
empiriska svaren i databasen så noggrant som möjligt. Först gjordes inmatningen genom att 
en person läste svaren och den andre knappade in dessa. Efteråt kontrollerades inmatningarna 
ytterligare en gång för att säkerställa att alla svar inmatats korrekt. 
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4 RESULTAT 
 detta kapitel redogör vi för de resultat som framkommit i den empiriska undersökningen 
och som ligger till grund för efterföljande diskussioner och slutsatser. Vi inleder med att 
redogöra för den kartläggning av organiserade samverkansnätverk i Sverige vi 

genomfört. Efter detta presenterar vi resultaten från testningen av de uppsatta hypoteser som 
presenterades i den teoretiska referensramen. 

4.1 NÄTVERKSPOPULATIONEN 
I den empiriska undersökningen har vi enligt våra uppsatta kriterier funnit 52 organiserade 
samverkansnätverk i Sverige, där vi erhållit svar från minst ett av de två frågeformulären (via 
telefonintervju) eller enkätutskicket (via post) som styrker dess existens. De organiserade 
samverkansnätverken finns sammanställda efter dess namn, vilket år de startade, antal 
medlemsföretag samt vilket syfte respektive nätverk har (se bilaga). Vissa utvalda 
nätverkskaraktäristika för de undersökta samverkansnätverken finns presenterade i tabellerna 
2, 3 och 4. 
 
Tabell 2 visar antalet organiserade samverkansnätverk som startade under respektive år som 
representerades vid undersökningen. Enligt ett av våra kriterier ska uppstarten ha skett före år 
2001 för att nätverken ska ha haft tid att erhålla en viss uthållighet. Nedan finns dock fyra 
nätverk med från år 2001, men dessa är undantag eftersom de startade upp under början av 
detta år. Anledningen till att endast 45 nätverk är representerade i tabellen beror på att vi inte 
erhöll kompletta svar från samtliga nätverk. Utifrån det sammanställda resultatet kan vi se en 
stark antydan till att de flesta nätverken startades upp i slutet av 1900-talet. 
 
 År för bildandet Antal nätverk 
1959 1 
1961 1 
1992 1 
1993 4 
1994 2 
1995 3 
1996 4 
1997 4 
1998 8 
1999 6 
2000 7 
2001 4 
Summa 45 
Tabell 2: Antal organiserade samverkansnätverk som bildades under respektive år 
 
Tabell 3 visar fördelningen av antal medlemsföretag i de respektive samverkansnätverken. Vi 
hade inget kriterium för hur många medlemsföretag nätverken skulle ha, utan alla nätverk 
som passade in under de övriga kriterierna var av intresse. Detta gör dock att variationen 
mellan hur många medlemsföretag nätverken har är stor. Det minsta nätverket har endast tre 
medlemsföretag medan det största nätverket har 1100 medlemsföretag. Övervägande är dock 
andelarna mellan tre och tjugo medlemsföretag i respektive nätverk.   

I 
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Antal medlemsföretag Antal nätverk 

3-10 14 
11-20 10 
21-30 5 
31-40 3 
41-50 0 
51-75 7 
76-100 3 
101-150 2 
151-200 2 

1100 1 
Summa 47 

Tabell 3: Fördelningen av antal medlemsföretag i organiserade samverkansnätverk 
 
Vi bad representanter för styrgrupperna svara på vad nätverkets syfte var för att erhålla 
förståelse angående den huvudsakliga anledningen till att medlemsföretagen inlett ett 
samarbete i organiserade samverkansnätverk. Av 52 nätverk erhöll vi 44 svar som sammanföll 
enligt Tabell 4. Respondenterna fick gradera mellan ett och sju hur viktigt nedanstående 
påståenden var för syftet med deras samverkande, där ett innebar ”inte alls viktigt” och sju 
”mycket viktigt”. Högst andel av den totala graderingen sammanföll med påståendet att uppnå 
skalekonomi, därefter att bibehålla de nuvarande marknadsandelarna och att gå in på helt nya 
marknader. Det som visade sig vara av minst betydelse för nätverkssamarbetet var att bedriva 
forsknings- och utvecklingsprojekt. 
 

Syftet med nätverket är att gå in på helt nya marknader
(1=inte alls viktigt, 7=mycket viktigt)
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Syftet med nätverket är att bibehålla nuvarande 
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Syftet med nätverket är att uppnå skalekonomi
(1=inte alls viktigt, 7=mycket viktigt)
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Syftet med nätverket är att bedriva forskning och 

utvecklingsprojekt
(1=inte alls viktigt, 7=mycket viktigt)
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Tabell 4: Sammanställning av syftet med organiserade samverkansnätverk 

4.2 HYPOTESTESTNING 
Nedanstående korrelationstabell (tabell 5) presenterar de variabler som används i 
undersökningen, samt deras relationer till varandra (korrelationer). De första fyra kolumnerna 
i tabellen (den första delen), efter variabelkolumnen, presenterar karakteristika för de olika 
variablerna som mäts (medelvärde, standardavvikelse, min- samt maxvärden). De sista fyra 
kolumnerna (den andra delen) visar hur de olika variablerna samvarierar, det vill säga 
korrelerar med varandra. Korrelationskoefficienten är ett mått på sambandet mellan två 
variabler (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, s 14) 
 
Den första delen av tabellen visar att framgångarna i de olika nätverken är spridda (min 3.5 – 
max 6.5). Detta innebär att de olika nätverken har ”lyckats” olika bra, men samtidigt visar 
medelvärdet att i förhållande till skalan är framgångarna något över skalans mittpunkt. Det 
vill säga att en tolkning av värdet indikerar att de undersökta nätverken överlag presterar 
positivt. Vi ser ungefär samma tendenser för variabeln förtroende, dock något starkare. 
Styrgruppens oberoende, vilket mäts som antalet externa representanter i styrgruppen, visar 
att spridningen är stor. Min-värdet för styrgruppens oberoende visar att det finns nätverk som 
enbart har internt tillsatta styrelsemedlemmar, medan max-värdet indikerar att det finns 
nätverk som har upp till 13 externt tillsatta styrgruppsmedlemmar. Styrgruppens erfarenhet 
varierar i populationen, men tenderar att vara ganska hög relaterat till mätinstrumentets skala. 
 
Den andra delen av tabellen, korrelationstabellen, visar två signifikanta samband mellan: 1) 
framgång och förtroende, och mellan 2) förtroende och styrgruppens oberoende. Detta ger oss 
indikationer på att vår hypotes om att framgång och förtroende är relaterat och att det inte 
finns några andra direkta effekter på framgång stämmer. Vidare ger det oss också en 
indikation på att styrgruppens oberoende och förtroendet samvarierar, men att styrgruppens 
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erfarenhet inte gör det. Detta innebär att det finns en möjlighet att vår hypotes om att 
styrgruppens erfarenhet påverkar förtroendet inte stämmer. För att sätta våra hypoteser på 
prov måste vi därför genomföra regressionsanalyser, vilka följer efter korrelationstabellen. 
 

 Medelvärde Standard- 
avvikelse Min Max Framgång Förtroende Styrgrupens 

oberoende 
Styrgruppens 

erfarenhet 

Framgång 4.9145 0.66455 3.50 6.50 1.000 
.    

Förtroende 5.8932 0.86980 4.00 7.00 0.349 
(0.050) 

1.000 
.   

Styrgruppens 
oberoende 2.8094 3.27212 0.00 13.00 -0.157 

(0.576) 
0.613 

(0.034) 
1.000 

.  

Styrgruppens 
erfarenhet 5.5407 0.90292 3.50 7.00 0.035 

(0.847) 
0.023 

(0.902) 
0.164 

(0.560) 
1.000 

. 

Tabell 5: Korrelationstabell 
 
I nedanstående tabell (se tabell 6) återges en regressionsanalys med förtroende som 
beroendevariabel. Regressionsanalys används för att förutsäga ett värde hos en variabel då 
värdet på beroendevariabeln är känt (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, s 146 f). Totalt 
testas fyra modeller med förtroende som beroendevariabel, där variablerna styrgruppens 
oberoende, styrgruppens erfarenhet, samt en interaktionsvariabel benämnd som styrgruppens 
oberoende * erfarenhet testas i samtliga möjliga kombinationer. Avsikten med analysen är att 
testa vilken av dessa konkurrerande modeller som har högst förklaringsvärde för att på så sätt 
få en bild om huruvida våra uppsattta hypoteser stämmer eller inte.  
 
De hypoteser vi avser att testa, och som är relaterade till förtroendet, är hypoteserna 2 och 3. 
Det vill säga hypoteserna som säger att styrgruppens oberoende och erfarenhet bör vara 
positivt relaterade till den externa bidragsgivarens förtroende för styrgruppen. 
 
Den inverkan styrgruppens oberoende har på den externa bidragsgivarens förtroende (hypotes 
2) testas enskilt i modell ett, tillsammans med styrgruppens erfarenhet i modell 3 och 
tillsammans med interaktionseffekt i modell 4. Resultatet visar att i modell 1, där 
styrgruppens oberoende testas enskilt uppvisas modellsignifikans och godtagbara 
förklaringsvärden (R2) (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, s 143) . I modell 3 bibehåller 
styrgruppens oberoende sin signifikans och där är även modellen fortsatt signifikant, dock 
något svagare. I modell 4, i och med införandet av ytterliggare en variabel, förlorar 
styrgruppens oberoende sin signifikans. Att styrgruppens oberoende ”förlorar” signifikansen i 
de senare modellerna beror med största sannolikhet på att de andra variablerna ”stör” 
sambanden. Sammanfattningsvis verkar det som att vi kan styrka hypotes 2, det vill säga att 
styrgruppens oberoende samvarierar med den externa bidragsgivarens förtroende för 
styrgruppen. 
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Hypotes 3, som säger att större erfarenhet i styrgruppen leder till att de externa bidragsgivarna 
har högre förtroende för styrgruppen testas enskilt i modell 2, och liksom den tidigare 
variabeln tillsammans med andra variabler i modell 3 och 4. Modell 2 indikerar att 
styrgruppens erfarenhet inte har något signifikant samband med förtroende, vilket innebär att 
vi måste förkasta hypotes 3. Förvisso blir den tredje modellen signifikant, men variabeln 
styrgruppens erfarenhet är ändå inte signifikant. 
 
Hypotes 4 indikerar att det ska finnas en interaktionseffekt mellan styrgruppens erfarenhet 
och styrgruppens förtroende. Denna interaktionseffekt testas i modell 4 där det också är 
synligt att interaktionseffekten inte är signifikant i modellen, och att den ”stör” ut modellens 
andra variabler (modellen uppvisar sämre förklaringsvärden än vad modeller utan 
interaktionseffekten gör). Detta innebär att vi även måste förkasta hypotes 4, och konstatera 
att det inte finns någon interaktionseffekt gentemot styrgruppens förtroende. 
 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Styrgruppens 
oberoende 

0.613** 
(0.417)  0.512* 

(0.500) 
0.494 

(0.562) 
Styrgruppens 
erfarenhet  0.023 

(0.155) 
-0.364 
(0.267) 

-0.367 
(0.285) 

Styrgruppens 
oberoende * 
erfarenhet 

   -0.056 
(0.784) 

     
F-ratio 6.009 0.016 3.671 2.166 
R2  0.375 0.001 0.479 0.481 
R2 adj 0.313 -0.033 0.348 0.259 
Signifikans 0.034 0.902 0.074 0.180 
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. Regressionskoefficienterna är standardiserade, inom parenteser anges standard 
error för regressionskoefficienterna. 
Tabell 6: Regressionsanalys (Beroende: Förtroende) 
 
Den modell vi avsåg att testa består av ytterliggare en del, nämligen framgång. För att testa att 
våra variabler inte har direkta effekter på variabeln framgång genomför vi även en 
regressionsanalys med tre modeller där framgång används som beroendevariabel (se tabell 7 
nedan).  
 
De första två modellerna avser att testa att variablerna styrgruppens oberoende och 
styrgruppens erfarenhet inte har enskilt direkta effekter på beroendevariabeln framgång. 
Modell 1, vilken avser testa styrgruppens oberoende gentemot beroendevariabeln framgång 
visar att modellen inte uppvisar tillräcklig signifikans (0.576). Likaså indikerar modell 2 
(styrgruppens erfarenhet) otillräcklig signifikans (0.847).   
 
Modell 3 avser att testa antagandet att variabeln förtroende påverkar beroendevariabeln 
framgång (hypotes 1). Resultatet visar att modellen är signifikant (0.050) och styrker därmed 
vår hypotes giltighet. Detta betyder att vårt antagande om att förtroende spelar roll för 
nätverkets framgång stämmer samt att styrgruppens oberoende påverkar framgång indirekt 
genom förtroende, men inte direkt.  
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 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Styrgruppens 
oberoende 

-0.157 
(0.150)   

Styrgruppens 
erfarenhet  0.035 

(0.107)  

Förtroende   0.349* 
(0.112) 

    
F-ratio 0.330 0.038 4.164 
R2  0.025 0.001 0.122 
R2 adj -0.050 -0.031 0.093 
Signifikans 0.576 0.847 0.050 

*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. Regressionskoefficienterna är standardiserade, inom parenteser anges 
standard error. 
Tabell 7: Regressionsanalys (Beroende: Framgång) 

4.2.1 Illustration av resultaten från hypotestestningen 
Nedanstående figur (figur 2) är en reviderad version av den figur för förhållande mellan 
oberoende, erfarenhet, förtroende och framgång som presenterades i den teoretiska 
referensramen. Efter analys av den empirska undersökningens resultat kan det konstateras att 
två av hypoteserna H1 och H2 har bekräftats medan de övriga två hypoteserna har förkastats. 
De pilar som är svarta illustrerar de förhållanden som bekräftats vara sanna medan de gråa 
streckade pilarna visar de förhållanden som inte kunnat bevisas genom den genomförda 
undersökningen. De streckade pilar som går från ”Styrgruppens oberoende” respektive från 
”Styrgruppens erfarenhet” till ”Nätverkets framgång” fanns inte med i den ursprungliga 
figuren. Dessa förhållanden ansågs dock vara av vikt att undersöka för att ta reda på om de två 
förstnämnda variblerna direkt kunde påverka framgång, utan att förtroende fanns med i 
bilden. Det kunde dock konstateras att så inte var fallet, därav är även dessa pilar gråa och 
streckade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Reviderat förhållande mellan oberoende, erfarenhet, förtroende och framgång 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 detta kapitel diskuterar vi de resultat som redovisats i föregående kapitel genom att utgå 
från de teorier som presenterades i den teoretiska referensramen samt med hjälp av egna 
reflektioner på de resultat som framkommit. Efter detta presenterar vi en kort 

sammanfattning av de slutsatser som diskuterats fram och avslutningsvis ges olika förslag på 
framtida forskning inom det aktuella området. 

5.1 DISKUSSION AV RESULTAT 
Det första delsyftet med denna uppsats är att identifiera en population av organiserade 
samverkansnätverk och utifrån denna beskriva ett antal olika nätverkskaraktäristika. 
Resultaten diskuteras i den inledande delen av nedanstående diskussion.  
 
Den modell och de hypoteser vi presenterade i den teoretiska referensramen har använts för 
att uppfylla uppsatsens andra delsyfte, nämligen att utveckla och testa hypoteser som kan 
förklara hur styrgruppens sammansättning i ett organiserat samverkansnätverk kan påverka 
nätverkets framgång. För att testa våra hypoteser har frågor ställts till både externa 
bidragsgivare och nätverkens styrgruppsmedlemmar. Detta för att fånga två perspektiv och på 
så sätt styrka bilden av organiserade samverkansnätverk. Giltigheten av dessa hypoteser 
diskuteras i den andra delen av diskussionen.   
 
De resultat vi valt att fokusera på i diskussionen är de delar vi anser vara de mest betydande 
och talande för den undersökning som genomförts och de resultat som framkommit. Med 
tanke på att den första delen av syftet med uppsatsen är att identifiera en nätverkspopulation 
och utifrån denna beskriva olika nätverkskaraktäristika är en diskussion angående detta en 
självklarhet, vilket vi inleder med. Efter denna diskussion har vi valt ut tre av de förhållanden 
vars korrelation testades i regressionsanalysen som presenterades i resultatkapitlet. Detta för 
att uppfylla uppsatsens andra delsyfte, nämligen att förklara hur styrgruppens sammansättning 
kan påverka det organiserade samverkansnätverkets framgång. De förhållanden vi valt att 
fokusera på är de som testas med hjälp av de tre första uppställda hypoteserna. Vi har inte valt 
att diskutera den fjärde hypotesen ytterligare beroende på att denna diskussion till stor del 
skulle sammanfalla med de som förs angående hypotes två och tre.  

5.1.1 Resultat av nätverkspopulationen 
Den empiriska undersökningen visar att det finns 52 organiserade samverkansnätverk i 
Sverige vid tidpunkten för genomförandet av undersökningen. Nätverkskaraktäristika för 
dessa nätverk är antalet medlemsföretag i samverkansnätverken, syftet med 
nätverkssamarbetena samt vilket år nätverken initierades. 
 
När det gäller antalet medlemsföretag i nätverken ligger det främst mellan tre och tjugo 
medlemsföretag i de undersökta nätverken. Vi har dock inte funnit något generaliserbarhetstal 
för vilket medlemsantal som är mest förekommande i organiserade samverkansnätverk men 
helt klart är att de varierar kraftigt i antal. Vi ställer oss dock lite frågande till hur pass aktiva 
de respektive medlemsföretagen verkligen är i de samverkansnätverk som består av väldigt 
många medlemsföretag. I ett nätverk finns det till exempel 1100 medlemsföretag och vi anser 
att det borde vara ganska svårt att organisera och samordna aktiviteter med så många företag 
inblandade.  
 

I 
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En förklaring till de stora medlemsantalen kan vara att det endast är några av dessa 
medlemsföretag som är aktiva i nätverkssamarbetena medan de övriga företagen innehar en 
mer passiv roll. För att dessa nätverk ska fungera och för att samtliga medlemsföretag ska 
erhålla någon form av nytta med samarbetet tror vi att styrgruppen har en mycket 
betydelsefull funktion. Det är denna som ska samordna och övervaka nätverkets aktiviteter 
och förse detta med nödvändiga resurser, vilket vi inte anser kan vara någon lätt arbetsuppgift 
då det är så många företag inblandande. För att detta ska fungera är det vidare av stor vikt att 
styrgruppen och de respektive medlemsföretagen är medvetna om syftet med nätverket och att 
alla strävar efter samma mål. 
 
Enligt Human & Provan (1997) är det ofta mindre företag som går samman för att lyckas med 
specifika mål de inte skulle uppnå med sina enskilda resurser. Medlemsföretagen går in i 
nätverkssamarbeten enbart om de innefattar en vinna-vinna situation (ibid). Ytterligare en 
anledning till att integrera företag i organiserade samverkansnätverk kan vara att skapa 
förutsättningar för att bibehålla marknadspositioner, diversifiera sig, uppnå stordriftsfördelar 
eller samarbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt (Das & Teng, 2002). I undersökningen 
har det framkommit att den främsta anledningen till att företag väljer att starta ett nätverk är 
för att uppnå stordriftsfördelar och därefter för att bibehålla nuvarande marknadspositioner 
samt för att diversifiera sig. Den minst betydande anledningen  till nätverkssamarbeten var för 
att samarbeta i forskning och utveckling. Vi anser att detta kan bero på att företagen är så 
konkurrensutsatta och därmed känner sig nästintill tvungna att finna lösningar för att klara av 
att konkurrera. Det är svårt, framför allt för små företag att hävda sig på marknaden genom att 
endast erbjuda enskilda produkter eftersom kunderna allt mer efterfrågar helhetslösningar. 
Tillsammans kan företagen uppfylla kundernas behov och önskemål utan att varje företag 
behöver investera i nya tekniker, processer eller maskiner. Vidare kan företagen tillsammans 
uppnå skalekonomi genom att gemensamt marknadsföra sig både i media och på mässor, 
vidareutbilda personal samt samordna logistik och inköp. 
 
Avslutningsvis kan vi utifrån det empiriska materialet säga att det under slutet av 1900-talet 
var fler samverkansnätverk som startades jämfört med tidigare perioder och som ännu är 
verksamma. Detta kan till stor del bero på att konkurrensen på marknaden under denna period 
ökade betydligt samt att företagen genom information från andra länder fann att en lösning 
kunde vara att starta organiserade samverkansnätverk. Vi vet dock inte i vilken utsträckning 
det existerade organiserade samverkansnätverk även tidigare under 1900-talet. Eftersom vi 
valt att endast intressera oss för fortfarande verksamma nätverk kan det mycket väl ha funnits 
nätverk som inte längre existerar och som därför faller utanför ramarna för denna 
undersökning. 

5.1.2 Förtroende mellan externa bidragsgivare och styrgrupp leder till framgång 
I enlighet med de empiriska resultaten som presenterades i föregående kapitel kan vi 
konstatera att förtroendet mellan de externa bidragsgivarna och nätverkets styrgrupp är en 
betydelsefull faktor för att skapa framgång i organiserade samverkansnätverk. Inom ett 
nätverk är det ofta ett ledarföretag som samordnar och styr nätverket samt ser till att 
medlemsföretagen eftersträvar nätverkets uppsatta mål (Human & Provan, 2000). I 
organiserade samverkansnätverk är det istället styrgruppen som innehar den styrande rollen 
och fungerar som den formella kanalen mellan de externa bidragsgivarna och nätverkets 
medlemsföretag (Forbes & Milliken, 1999). Detta gör att de externa bidragsgivarna är 
beroende av att känna förtroende för nätverkets styrgrupp för att dessa ska verka i enlighet 
med nätverkets intressen och därmed arbeta för att uppnå framgång. 
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Enligt Tomkins (2001) kan inte förtroende reducera all grad av osäkerhet mellan parterna men 
trots detta anses ett förtroende innebära att tillit råder även om parterna inte har fullständig 
information. Genom att de externa bidragsgivarna känner förtroende för styrgruppen behöver 
de inte lägga ner tid och resurser på att övervaka och kontrollera styrgruppens arbete. 
Bidragsgivarna kan med andra ord låta styrgruppen sköta sina arbetsuppgifter utan att känna 
oro för att dessa ska agera på ett sätt som inte gynnar bidragsgivarnas intressen. (ibid) 
 
Att styrgruppen känner att de har bidragsgivarnas förtroende kan påverka deras arbete på ett 
positivt sätt. De behöver inte bekymra sig för att bli kontrollerade eller övervakade utan kan 
istället arbeta mer avslappnat och fokusera på att förbättra nätverkets verksamhet, resultat och 
framgång. Att styrgruppen känner att de har bidragsgivarnas förtroende stärker antagligen 
även deras självförtroende vilket i sin tur leder till att de kan uppnå bättre prestationer och 
utföra sina arbetsuppgifter med större tillförsikt. 

5.1.3 Styrgruppens oberoende leder till förtroende 
Eftersom alla individer har ett självintresse kan de externa bidragsgivarna och medlemmarna i 
nätverkets styrgrupp ha skilda målsättningar och därmed agera olika i situationer som uppstår 
(Wright, 1999). Enligt agentteorin är en oberoende styrgrupp bättre rustad för att uppnå en 
effektiv övervakning av det organiserade samverkansnätverkets verksamheter och därigenom 
se till att de externa bidragsgivarnas målsättningar uppfylls (Eisenhardt, 1989). Med 
styrgruppens oberoende menas att dess medlemmar inte har några direkta intressen eller 
förbindelser med något av de enskilda medlemsföretagen. För att skapa detta oberoende har 
det blivit allt vanligare att nätverkens styrgrupper även består av externa medlemmar. (Forbes 
& Milliken, 1999) 
 
Den empiriska undersökningen som genomförts har också visat att ju fler externa medlemmar 
styrgruppen har desto större blir de externa bidragsgivarnas förtroende för styrgruppen. Att 
detta förhållande råder anser vi beror på att det är lättare för bidragsgivarna att känna 
förtroende för styrgruppen. Detta genom att de är medvetna om att självintresset i styrgruppen 
inte är så stort utan att medlemmarna i styrgruppen i första hand arbetar för att tillgodose 
nätverkets intressen och att uppnå dess uppsatta mål. Därigenom stämmer styrgruppens 
målsättningar bättre överens med bidragsgivarna och agent-principalproblemet kan i stort sätt 
undvikas. I och med att de båda parternas målsättningar stämmer överens med varandra vet de 
externa bidragsgivarna att styrgruppen kommer att agera på liknande sätt som de själva skulle 
gjort i de situationer som uppstår, vilket också kan antas leda till att dess förtroende för 
styrgruppen ökar. 
 
Informationsasymmetri mellan de externa bidragsgivarna och styrgruppen är ett annat 
problem som kan uppstå, vilket styrgruppen också skulle kunna utnyttja för att främja egna 
intressen och målsättningar (Wright, 1999). Vi tror dock att en mer oberoende styrgrupp kan 
vara lösningen även på detta problem. En oberoende styrgrupp har inte lika mycket intern 
information angående de respektive medlemsföretagen, vilket gör att den asymmetri som 
skulle kunnat uppstå mellan en beroende styrgrupps tillgång på information och de externa 
bidragsgivarnas tillgång på information inte förekommer i och med den oberoende 
styrgruppen. Dessutom har vi redan konstaterat att en oberoende styrgrupp inte har lika stort 
självintresse som en beroende styrgrupp utan arbetar för att främja nätverket som helhet. 
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5.1.4 Styrgruppens erfarenhet leder inte till förtroende 
Enligt Gustavsen och Hofmaier (1997) är det viktigt att styrgruppens medlemmar innehar 
varierade kompetenser och erfarenheter för att på så sätt kunna vara flexibla och mer effektiva 
i utförandet av arbetsuppgifterna samt tillgodose samverkansnätverket med viktiga resurser. 
Tomkins (2001) menar att erfarenhet samt ett starkt samarbete ligger till grund för 
utvecklandet av ett förtroende mellan samarbetande parter. 
 
Det föreslagna antagandet att styrgruppens erfarenhet skulle leda till ökat förtroende från de 
externa bidragsgivarna har dock inte kunnat styrkas genom den empiriska undersökning som 
genomförts. Vi anser att detta utfall var något oväntat eftersom flera artiklar påvisat 
betydelsen av erfarenheter för att skapa och utveckla förtroende (se exempelvis Tomkins, 
2001; Gustavsen & Hofmaier, 1997). Det är svårt att säga vad detta utfall kan bero på, men 
det kan eventuellt finnas flera förklaringar. Till exempel kan det finnas en obalans mellan de 
externa bidragsgivarna erfarenheter och styrgruppens erfarenheter, vilket kan leda till att 
bidragsgivarna känner sig osäkra på styrgruppens arbete och ambitioner samt att styrgruppen 
kan uppleva osäkerhet gentemot de externa bidragsgivarna. 
 
Om styrgruppen innehar större erfarenheter jämfört med de externa bidragsgivarna kan dessa 
uppleva en oro för att styrgruppen ska utnyttja sin situation och inte verka för nätverkets 
intresse. En annan anledning till att de externa bidragsgivarna inte känner förtroende för 
styrgruppen trots dess erfarenheter kan vara att styrgruppen har svårt att förmedla sina 
erfarenheter vidare, vilket kan leda till att styrgruppens prestationer försämras och därmed 
också bidragsgivarnas förtroende för dem. 

5.2 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
Den genomförda undersökningen har visat att den främsta anledningen till att företag väljer 
att samarbeta i organiserade samverkansnätverk är för att uppnå stordriftsfördelar. Det kan till 
exempel handla om att göra gemensam marknadsföring, inköp och produktion. Istället för att 
varje företag ska erbjuda kunderna sina enskilda produkter går företagen samman och kan på 
så sätt erbjuda helhetslösningar. 
 
Vidare har undersökningen indikerat på att de externa bidragsgivarnas förtroende för det 
organiserade samverkansnätverkets styrgrupp leder till ökad framgång för nätverket. Detta för 
att styrgruppen kan fokusera mer på sitt arbete och behöver inte bekymra sig om att bli 
kontrollerade eller bevakade av de externa bidragsgivarna. Vi har även konstaterat att en 
oberoende styrgrupp leder till ett ökat förtroende från de externa bidragsgivarna, vilket 
förklaras med att en oberoende styrgrupp har lägre incitament att agera i egenintresse och 
istället verkar för intressen som gynnar nätverket i helhet. Slutsatsen blir alltså att en mer 
oberoende styrgrupp är att föredra för att skapa förtroende mellan externa bidragsgivare och 
nätverkets styrgrupp och att detta förtroende i sin tur leder till ökad framgång för det 
organiserade samverkansnätverket. 
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5.3 FRAMTIDA FORSKNING 
Vi avsåg med den genomförda undersökningen att identifiera en population av organiserade 
samverkansnätverk i Sverige. För att undersökningen inte skulle bli alltför omfattande och för 
att vi var intresserade av uthålliga nätverk valde vi att sätta upp vissa kriterier för nätverken. 
Ett förslag på fortsatt forskning inom området är att ändra på kriteriet för uthållighet och även 
intressera sig för mer nystartade nätverk för att på så sätt få en uppfattning om den 
huvudsakliga anledningen till att företag under senare tid väljer att inleda samarbeten i 
organiserade samverkansnätverk. Detta är också av intresse för att ta reda på hur många 
nätverk av detta slag som verkligen existerar i Sverige. 
 
För att få ytterligare bredd på undersökningen kan det geografiska kriteriet förändras till att 
exempelvis omfatta även nätverk som sträcker sig över större områden i Sverige, eller inom 
Norden. Denna undersökning skulle kunna jämföras med ovanstående för att se om det finnas 
några likheter eller skillnader när det gäller till exempel antal medlemsföretag eller syftet med 
nätverken mellan de nätverk som består av närbelägna medlemsföretagen jämfört med de 
nätverk där företagen är mer geografiskt utspridda. Vi skulle kunna tänka oss att det finns 
skillnader mellan dessa när det gäller det huvudsakliga syftet med de organiserade 
samverkansnätverken. Den genomförda undersökningen har visat att för medlemsföretag som 
är nära geografiskt belägna är det viktigaste syftet att uppnå stordriftsfördelar. Detta kanske 
inte är fallet då det gäller nätverk med stor geografisk spridning, där kanske det exempelvis är 
gemensam kompetensutveckling som är av vikt. 
 
Vidare kan identifieringen av populationen av organiserade samverkansnätverk göra att de 
existerande nätverken inser betydelse av vad detta kan innebära generellt för alla som utövar 
denna typ av samarbete. Exempelvis kan de erhålla en överblick över vilka nätverk som 
existerar i Sverige, vilken deras huvudsakliga bransch är som de verkar inom samt syftet med 
de aktuella samverkansnätverken. Detta kan i sin tur innebära att ett brett kontaktnät kan 
skapas och fler företag kan finna potentiella samarbetspartners som de tidigare inte haft 
kännedom om. Utifrån ovanstående kan det vara av intresse att undersöka hur denna typ av 
kontaktnät kan byggas upp för att alla som är intresserade av organiserade samverkansnätverk 
kan ta del av informationen för att finna potentiella samarbetspartners. Eller att företag som är 
intresserade av att starta upp ett samverkansnätverk kan finna kontaktpersoner för att få hjälp 
med tips och råd inför samarbetet. 
 
En annan intressant fråga som vore av intresse att undersöka när det gäller organiserade 
samverkansnätverk är huruvida samtliga medlemsföretag är aktiva i nätverkets verksamhet 
och aktiviteter. Enligt den gjorda undersökningen finns det en del nätverk med väldigt många 
medlemsföretag och ett förslag är att försöka undersöka hur styrningen och samordningen ser 
ut i dessa nätverk för att få samtliga företag att vara aktiva. Undersökningen skulle kunna 
fokusera på om styrgruppens sammansättning skiljer sig mellan nätverk med många 
medlemsföretag jämfört med de som endast har ett fåtal medlemsföretag. En annan intressant 
aspekt vore att undersöka hur informationskanalerna mellan medlemsföretagen, men också 
mellan styrgruppen och medlemsföretagen ser ut beroende på nätverkets storlek. 
 
Externa bidragsgivare kan använda incitamentsstyrning för att få styrgruppens egennytta att 
stämma bättre överens med deras egna intressen (Carlsson, 1994). Detta kan exempelvis ske 
genom att de externa bidragsgivarna använder belöningssystem för att uppmuntra styrgruppen 
inom nätverket att agera på önskvärt sätt (Macintosh, 1994, s 31). Genom att övervaka och 
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kontrollera styrgruppen kan de externa bidragsgivarna få styrgruppen att agera i 
överensstämmelse med bidragsgivarnas intressen (Carlsson, 1994). Att belöna eller 
kontrollera kräver dock tid och pengar, så kallad agentkostnad (Wright, 1999). Med detta som 
grund föreslår vi att i framtida forskning undersöka vilken genomslagskraft ett 
belöningssystem skulle kunna ha inom ett organiserat samverkansnätverk, för att på så sätt 
minska agentkostnaden. 
 
Avslutningsvis skulle det vara av intresse att utvidga undersökningen om hur förtroende kan 
skapa framgång i ett organiserat samverkansnätverk genom att lägga till en tidsaspekt. Med 
detta menar vi att det vore intressant att undersöka om förtroendet inom nätverket förändras 
över tiden och om detta i så fall kan kopplas till begreppet framgång. Exempelvis kan 
Tomkins (2001) inverterade U-kurva för relationen mellan informationsbehov och 
förtroendeökning över tiden användas som utgångspunkt. 
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SAMMANSTÄLLNING AV ORGANISERADE SAMVERKANSNÄTVERK 
 

Organiserade 
samverkansnätverk 

i Sverige 
År för 

bildandet 
Antal 

medlems-
företag 

Syfte 

Afternow 1998 5 Stödja företagare, främst kvinnliga, som 
långsiktigt ger positiv effekt för andra. 

Arjeplog Lappland 
Besökservice AB 
/Polcirkelprojektet 

1994 50 Att marknadsföra och sälja destinationen 
och dess entreprenörer. 

B&B Aktiviteter 1998 13  
Bifun 1998 30  

Bo vid havet 1996 14 

Att för ett antal stugbaserade boende-
anläggningar på Gotland arbeta med 
kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, 
gemensam marknadsföring och 
kvalitetsutveckling. 

Boden Turism ek. 
förening 2000 65 Utveckla nätverkets medlemmars 

verksamheter. 

Build in wood 2000 30 Stärka lönsamhet inom trätekniska 
företag. 

Campingföretag i 
Halland 2001 30 Marknadsföring och utbildningsmässigt 

stärka positioner för företagen. 

CS Automation AB 1995 20 
Lösa kundernas behov, företagen har ej 
personella resurser att själva ge kunden 
en helhetslösning. 

Dalainteriörer 1999 4 

Tillverka och marknadsföra special-
inredningar när det gäller snickeri. 
Dessutom erbjuda enstaka special-
komponenter. 

Dalaoffshore 2000 6 Samordna marknadsinsatser och på sikt 
systemleveranser 

Dialogen 1999 18 

Genom marknadsaktiviteter bli mer 
kända samt påtala nyttan med aktivt 
styrelsearbete i småföretag. 
 Medlemmarna ska kompetensutvecklas 
och utbyta erfarenheter med varandra.  

Evonet 2001 6 
Göra medlemsföretag mer konkurrens-
kraftiga genom gemensamma inköp och 
marknadsföring. 

Föreningen Svenska 
Timmerhus   Att stärka medlemmarna och 

produkterna inom branschen 

Gavlekvinnor 1993 160 Synliggöra kvinnligt företagande samt 
skapa mötesplatser. 

Georange 2001 8 Stärka minerala gruvsektorn genom att 
bidra till att stärka malmreserver. 

Gotlands attraktioner 1997 14 

Att för ett antal besöksmål arbeta med 
gemensamt kvalitetsarbete, samordnad 
marknadsföring, erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling. 
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Heart of Lappland 1994 25 Främja medlemmarnas ekonomiska 

intresse avseende turism. 

Hydraulik 2000 20 Främja det lokala näringslivet och skapa 
fler arbetstillfällen 

Industri 45   Skapa fler affärer för verkstadsföretagen 
inom nätverket. 

Inlandsgruppen   
Utveckla samarbete mellan företagen. 
Exponera sig genom gemensam 
marknadsföring & mässor 

Internet Bay 1999 100 

Skapa en paraplyorganisation för att 
samla kompetens och utföra gemensam 
marknadsföring. Skapa affärsinriktade 
verksamheter & helhetslösning till kund.

IUC Trä i Tibro AB 1961 71 Skapa kommersiell nytta för våra ägare. 
Jämtland & Härjedalen 
turism 1959 1100 Öka företagens lönsamhet inom 

turistnäringen i Jämtlands län. 
Kiruna Lappland ek. 
förening 1993 130  

Klöverdam 1998 95 
Skapa kontakter, dela erfarenheter 
mellan varandra samt utvidga nätverkets 
helhet. 

Konferens Gotland 1993 14 Marknadsföra Gotland som en 
konferensdestination. 

Lokalpackarna 1999 5 Att överleva. Företagen är själva för små 
för att uppnå stordriftsfördelar. 

Matproducenterna i Norr  18  
MIDAB 1996 5  
Nordkalotten 2000 10 Skapa arbetstillfällen 
Produkt Gotland 1995 33 Öka företagandet. 

Produs 1996 4 

Främst att ta tillvara småföretagarnas 
individualitet. Kunden ska betrakta 
nätverket som ett storföretag för att bli 
mer intressanta på marknaden. 

Proximagruppen 1997 8 
Erbjuda kunder kompletta lösningar när 
det gäller hantering av farliga vätskor 
"Allt finns under ett tak" 

Resurshuset 1992 3 Utbyte av kompetenser för att hjälpa 
andra företag med helhetskonsultation. 

Rostfritt 1999 50  

Samverksstaden 2001 113 

Skapa affärer inom regionen samt 
utveckling av företag i syfte att bli 
systemleverantörer (en helhetslösning 
för kunden). 

SPA - Swedish Providing 
Association   

Öka tillväxten och skapa mer 
verksamhet Utveckla miljöarbete, 
marknadsföring och kompetens 

SSMG AB 1998 5 

Att kunna vara systemleverantörer till 
industrier samt hitta nya stora kunder för 
mer kompletta arbeten som ej går att 
göra av enskilda företag. 
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Swedish Furniture 
Component Group 2000 6 

Tillsammans erbjuda den brittiska 
marknaden ett mervärde genom 
systemlösningar. 

Svensk verktygsteknik 
AB 1997 31 

Öka resursutnyttjande inom verkstads-
industri. Samordna resurser, 
kompetenser samt F&U. 

Teknikbyn 1998 180 Främja näringslivet i Västerås. 
Fokusering på nyföretagande i regionen. 

Telecom city 1993 51 
Tillväxt för företagen, kommunen och 
högskolan. Samarbetar för att uppnå en 
vinna-vinna situation mellan dessa. 

TID - 
Träprodukter i Dalarna  11 Utveckla företagens exportsatsningar & 

öppna nya vägar genom att samarbeta. 

Travit 2000 5 Öka försäljning av produkter och främja 
exportmarknaden. 

Trettongruppen 1997 13 Påverka politiker när det gäller beslut 
som berör småföretagare. 

Träinnova 1996 50 
Stimulera och stötta utvecklingen inom 
träindustrin för att öka lönsamheten och 
sysselsättningen. 

Träriket ek.förening 1995 50  

Tunnplåt 1998 30 
Utveckla möjligheter som finns och 
trygga befintliga arbeten samt stimulera 
och utveckla befintliga företag. 

Verkstäder i samverkan    

Ywood 1999 100 

Understödja samarbetet inom 
träförädling eftersom den är sämre inom 
den aktuella regionen än i andra regioner 
inom Sverige. 

Z-group 1998 36 
Gemensam marknadsföring, 
systemaffärer och kompetens- 
samordning. 

 


