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Sammanfattning 
 
Samarbete i nätverk är något som allt fler företag anammar. I en nätverks-
konstellation med flera olika mål och viljor blir det alltmer viktigt att effektivisera 
samarbetet. Det behövs en annan syn på effektiviteten, eller snarare ett komplement 
till den operativa nivån. För att snabbt kunna ställa om sin verksamhet för att 
tillfredställa kunder krävs att organisationer är väl förberedda och har en uttänkt 
strategi för sitt handlande. Detta kan uttryckas som strategisk effektivitet. 
 
I teorin har vi identifierat ett antal kriterier som är viktiga för att uppnå strategisk 
effektivitet i nätverk. I empirin har kriterierna bekräftats och därefter har vi 
undersökt hur kriterierna kan uppfyllas. Trots att respondenterna i fallstudien har 
olika erfarenheter vad gäller nätverkssamarbete är de i överlag eniga om hur ett 
lyckat samarbete ska uppnås. 
 
De slutsatser vi kunnat dra är att det informella mötet mellan människor i nätverket 
krävs för att skapa ett fungerande formellt nätverk. Att lära känna varandra skapar 
trygghet och förtroende, vilket är grunden för ett bra samarbete. Det är en fördel att 
börja med ett neutralt samarbetsområde innan samarbete av mer känslig natur inleds. 
Det krävs att deltagarna tar sig tid för att komma till möten och ha en kontinuerlig 
kontakt till övriga inom nätverket. Vår undersökning har även visat att det krävs en 
motor, en drivkraft för att nätverkssamarbetet ska lyckas.  
 
Nyckelord; nätverk, nätverkssamarbete, strategisk effektivitet, relationer.   
 



Abstract 
 
Network cooperation is something that more and more companies adopt (embrace). 
In a network constellation with several different goals and wills it becomes more 
important to make the cooperation more efficient. A different view on efficiency is 
needed, or rather a complement to the operative level. It is required that organisations 
are well prepared and have a strategy for quick adjustment of activities to be able to 
satisfy their customers. This can be expressed as strategic efficiency. 
 
In theory we have identified a number of criteria that is important to achieve strategic 
efficiency in networks. The criteria were confirmed in the empirical study and then 
we investigated how the criteria can be fulfilled. Despite the fact that the respondents 
in the case study has different experiences of network cooperation they for the most 
parts agree on how to achieve a successful cooperation.  
 
The conclusions that we have made are that the informal meeting between people in 
the network is essential to create a working formal network. Getting to know each 
other creates security and trust which underlies a successful cooperation. To begin 
the cooperation with a neutral cooperation area is an advantage. The participants 
need to take time to attend meetings and have a continuous contact with other 
participants in the network. Our investigation has also shown that it takes a motor, a 
driving force, so that the network cooperation can be successful.  
 
Keywords; networks, network cooperation, strategic efficiency, relations.  
 



Förord 
 
Denna uppsats är ett examensarbete som har skrivits vid institutionen för industriell 
ekonomi och samhällsvetenskap, avdelningen för systemvetenskap vid Luleå 
tekniska universitet. Det är en D-uppsats på 10 poäng och den är ett led i vår filosofie 
magisterexamen. 
 
Vi vill tacka respondenterna i fallstudien, vår handledare och övriga som hjälpt oss 
att genomföra vår uppsats. 
 
Piteå januari 2003 
 
 
Lena Lindström  Ulrika Pettersson 
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1 Inledning 
 
Idag pågår stora förändringar inom näringsliv och offentliga organisationer och de 
flesta är överens om att utvecklingen kommer att fortsatta i framtiden. Näringslivet 
globaliseras allt mer på grund av nya tekniker inom bland annat IT, kunder ställer 
högre krav och produktlivscyklerna förkortas. Detta innebär att allt högre krav ställs 
på organisationer och de måste snabbt kunna anpassa sig till de förändringar som 
sker enligt Ljungberg & Larsson (2001). Snabba förändringar leder till att oförutsäg-
barheten i efterfrågan ökar. Enligt Castells (2000) är företags organisering i nätverk 
en reaktion på denna osäkerhet. Gustafsson (1988) menar att det finns ett flertal 
orsaker till att vilja utveckla relationer till andra. Några exempel är att få tillgång till 
andras kompetens där man själv har brister, etablera företaget på nya marknader, 
sprida de ekonomiska riskerna vid stora investeringar, uppnå rationaliseringseffekter 
och dra nytta av varandras namn och rykte.  
 
Företag som finns i olika typer av nätverk har traditionellt sökt efter operativ 
effektivitet när det gäller samverkan/samarbete med andra företag i exempelvis 
supply chain1 relationer. Operativ effektivitet handlar kort om att göra samma saker 
om och om igen så effektivt som möjligt över en lång tidsperiod. Denna typ av 
relation innebär att gemensam verksamhet är mer eller mindre statisk menar 
Premkumar (2000); Romano & Vinelli (2001). Jennings (2001) menar att fokus har 
legat på integration av applikationer och databaser vilket inte möter organisation-
ernas verkliga behov. Författaren anser att det behövs en mer intelligent integrations-
strategi som är mer i linje med alla aspekter av verksamheten.  
 
Galliers (2001) menar att strategisk planering har bevisats innebära bättre produkter 
och service för organisationer och även en miljö som är flexibel och föränderlig. För 
att snabbt kunna ställa om sin verksamhet för att tillfredställa kunderna krävs att 
organisationer är väl förberedda och har en uttänkt strategi för sitt handlande. Det 
behövs en bredare syn på effektiviteten, eller snarare ett komplement till den 
operativa nivån. Detta kan uttryckas som strategisk effektivitet.  
 
Strategisk effektivitet är, enligt vår definition, bland annat att snabbt kunna svara på 
den föränderliga marknad som gäller idag, vara innovativa och stärka sin kon-
kurrenskraft på marknaden. Ett företag bör kunna svara på frågan hur de ska agera 
för att göra olika saker så effektivt som möjligt. För att kunna uppnå detta krävs även 
fokus på relationerna i ett nätverk. I en nätverkskonstellation med flera olika mål och 
viljor hos företag blir detta alltmer viktigt. Kunskap om varandras kompetenser och 
möjlighet att kommunicera, koordinera och interagera med varandra blir därmed 
viktiga element i nätverksrelationer.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Supply chain, försörjningskedjan mellan leverantör, grossist, tillverkare, distributör, återförsäljare 
och kund. Varor, tjänster, betalningar och information flödar i försörjningskedjan. (Premkumar, 2000) 
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Tekniken att integrera organisationer i nätverk finns och förbättras ständigt och man 
kan även i litteraturen hitta vilka olika kriterier som är viktiga för att samarbetet ska 
fungera. En annan viktig del är hur olika kriterier ska uppnås, vilket vi inte funnit 
svar på i teorier. Det är detta som vårt arbete ska fokusera på och det har lett fram till 
våra forskningsfrågor. 
 

1. Vilka kriterier kan/bör utgöra grund för strategisk effektivitet i relationer hos 
företag som samarbetar i nätverk? 

2. Hur kan företag uppnå de kriterierna? 
 
Syftet med detta arbete är att utifrån teori och empiri finna kriterier som kan ligga till 
grund för en modell för hur strategisk effektivitet i relationerna mellan företag i 
nätverk skall uppnås. Eftersom vi inte har hittat svar på hur olika kriterier ska uppnås 
vill vi med detta arbete bidra med den kunskapen. 
 
Vår utgångspunkt i detta arbete blir att se på två olika nätverk där två eller flera 
företag samarbetar kring en specifik uppgift för att kunna utbyta resurser och 
kompetenser i syfte att uppnå någon form av definierat mål. Denna typ av nätverk 
ryms inom Bengtssons et al (1998) begrepp strategiska formella allianser. I detta 
begrepp hamnar allt från fasta samarbeten med samägande till lösare kopplingar 
mellan företag där inget eller lite samägande förekommer. Vi kommer inte i detta 
arbete att göra någon jämförelse mellan olika nätverksallianser. 
 
Efter denna inledning följer de teorier som är relevanta för vår undersökning. Där tar 
vi upp några olika synsätt på nätverk samt koordination eftersom de är viktiga teorier 
att överväga när det gäller samarbete och strategi i relationerna i nätverk. Därefter 
följer en metodbeskrivning av vårt tillvägagångssätt för datainsamling vid vår 
fallstudie. I avsnittet som följer, empiri, presenterar vi undersökningsenheterna och 
visar på hur fallstudien genomfördes samt vilka resultat som den gav. I analys-
avsnittet ställer vi empiri mot teori och gör en analys av dessa. Avslutningsvis 
presenterar vi de slutsatser vi kunnat dra utifrån analysen och diskuterar vårt arbete 
samt tar upp några egna reflektioner. 
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2 Teori 
I detta avsnitt tar vi upp de teorier som är relevanta för vårt arbete. Syftet med 
avsnittet är att beskriva nätverk och koordination för att ge en teoretisk grund till 
arbetet. Vi tar upp detta för att ge en förståelse för organisationer ur ett 
interorganisatoriskt perspektiv, som utgörs av företag i nätverk och deras relationer. 
Vi visar även på varför nätverkssamarbeten uppstår och vilka problem samt risker 
som kan förekomma. Vi avslutar avsnittet med att under rubriken ”Teoretisk 
reflektion” samla de kriterier som enligt teorierna är viktiga att fokuserar på när det 
gäller strategisk effektivitet i nätverksrelationer. 
 
2.1 Nätverk 
Det finns olika betydelser av begreppet nätverk. Enligt Dalsgaard & Bendix (1998) 
finns det sociala nätverk som kan vara privata och nätverk som etableras av 
offentliga instanser för att hjälpa utsatta grupper i samhället, exempelvis flyktingar, 
ensamstående mödrar och psykiskt sjuka. Inom informationsteknologin är ett nätverk 
fysiska förbindelser mellan flera datorer. Genom förbindelsen kan exempelvis 
tillgång ges till filer på andras datorer, möjlighet kan ges att arbeta med dessa och 
skriva ut dem. Genom det informationsteknologiska nätverket underlättas den skrift-
liga kommunikationen, menar Dalsgaard & Bendix. Via ett datornätverk ges 
möjlighet till omedelbar skriftlig kommunikation oavsett avstånd. Begränsningen 
ligger i att den är skriftlig. Författarna anser att i ett nätverk med människor är 
styrkan mångfalden och flexibiliteten, och där är datornätverket endast en av många 
kontaktmöjligheter.  

2.1.1 Interorganisatoriska nätverk 
Strategiska allianser, som exempelvis Bengtsson, Holmqvist & Larsson (1998) 
uttrycker det kan ses som ett paraplybegrepp för ett antal olika typer av samarbeten 
mellan fristående organisationer, det vill säga interorganisatoriskt samarbete. Den 
bredaste definitionen tar med såväl företagsuppköp, fusioner, formella strategiska 
allianser som industriella nätverk och så kallade imaginära organisationer2. Ofta 
uttrycks en formell strategisk allians enligt Bengtsson et al som joint ventures3 och 
franchises4, där joint venture är den mest vanliga. En annan form av samarbete är när 
inget nytt företag skapas utan att det ena företaget köper in sig i det andra. Ytterligare 
en form av samarbete är att två företag samarbetar, men en part köper in sig i det 
andra företaget och intar en dominerande ställning. Bengtsson et al menar att 
strategiska allianser således inte är en egen samarbetsform utan det fungerar som ett 
samlingsnamn för olika typer av samarbeten i nätverk. En definition på nätverk är 
som följer: 
 

                                                 
2 Imaginära organisationer, enligt Hedberg (1994), är system där för företaget avgörande värden, 
processer och aktörer också existerar och hanteras utanför företagets juridiska enhet, redovisningar 
och organisatoriska beskrivningsspråk. 
3 En joint venture bildas genom att två eller flera företag startar någon form av verksamhet som är 
legalt skild från företagen. (Bengtsson et al, 1998) 
4 Franchise, enkelt uttryckt kan man säga att franchisetagare hyr rätten att använda ett företagsnamn 
och dess produkter på en överenskommen lokal marknad. (Brassington & Pettitt, 2000) 
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Grupp av företag – ibland inklusive andra typer av organisationer – som samverkar för att uppnå 
gemensamma och individuella mål. Graden av formalisering och integration kan variera inom 
vida gränser. (Ager, Bergqvist & Ahlström-Söderling, 1999) 

Denna definition överensstämmer även med den tanke vi i detta arbete har om 
nätverk. 

2.1.2 Formella och informella nätverk 
Kraut & Streeter (1990) föreslår en uppdelning mellan kommunikation i en formell 
respektive informell del. Den formella är planerad med förutbestämda deltagare, ett 
bestämt innehåll, envägskommunikation och ett formellt språk. Den informella 
kommunikationen är istället oplanerad, har slumpmässiga deltagare, ett obestämt 
innehåll, är interaktiv och har ett informellt språk och tal. På samma sätt kan vi se på 
nätverk. Det finns formella nätverk, (Bengtsson el al, 1998), men även informella 
nätverk (Dalsgaard & Bendix, 1998). De informella är de privata bestående av 
exempelvis släkt, arbetskamrater och vänner. Dessa formella och informella nätverk 
har samma egenskaper som formell och informell kommunikation. Enligt Morgan 
(1986) uppstår många informella nätverk genom slumpmässiga kontakter eller 
genom planerade informella möten som luncher och mottagningar.  
 
2.2 Varför arbeta i nätverk 
Zeffane (1995) anser att nätverk är snabba, smarta samt flexibla och är därför ett 
bättre alternativ än nedskärningar eller omorganisering. Det kommer enligt för-
fattaren att bli ett huvudmål för små och resursfattiga organisationer att försöka bilda 
nätverk med andra som kan tillföra ett mervärde och stärka den nya samverkande 
organisationen på marknaden. Interorganisatoriska nätverk är också ett sätt för 
traditionella byråkratiska organisationer att bli mer innovativa. 

2.2.1 Strategisk effektivitet 
Enligt Zeffane (1995) kan nätverk vara en lösning för organisationer som vill vara 
innovativa och kunna svara på den föränderliga marknad som gäller idag. Det är det 
som kan definieras som strategisk effektivitet av bland annat Galliers (2001). 
Bengtsson et al (1998) menar att företag kan stärka sin konkurrenskraft genom sam-
arbete och det är anledningen till att det har blivit ett allt attraktivare handlings-
alternativ idag. Achrol & Kotler (1999) beskriver i en artikel att de hierarkiska 
organisationerna som har dominerat 2000-talet kommer att förändras till att vara del 
av nätverk i olika former. Författarna menar att företag som ingår i nätverk kommer 
att få framtida marknadsfördelar genom att de ekonomiska resurserna i framtiden inte 
kommer att handla om material, arbete eller kapital utan om kunskap.  

2.2.2 Motiv till nätverkssamarbete 
Det finns enligt Oliver (1990) sex huvudmotiv som förklarar varför organisationer 
väljer att samarbeta med varandra. Oliver menar att motiven både kan vara till-
räckliga för att skapa samarbete var för sig, men att de även kan interagera eller 
förekomma samtidigt. Nedan följer en kort beskrivning av de olika motiven. 
 
Nödvändighet  
Författaren menar att en organisation ofta etablerar relationer med andra organisa-
tioner för att möta regelmässiga och lagliga krav. Kraven kommer från högre 
instanser, exempelvis kan staten utfärda en lagstiftning som gör det nödvändigt (läs 
obligatoriskt) för en organisation att samarbeta med en annan organisation. Vidare 
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beskriver han att detta nödvändiga samarbete är sådana samarbeten som kanske inte 
hade uppstått om det hade varit frivilligt.   
Asymmetri 
Orsaken till att en relation kan förekomma är asymmetri. Om asymmetri finns i en 
relation kan den ena parten ha makt, inflytande och kontroll över den andra parten 
och dess resurser. Exempelvis kan en organisation vara motiverad att bilda ett 
nätverk med en finansiell institution för att få inflytande och kontroll över kapital. En 
organisation kan även göra det för att stärka sin egen position gentemot andra 
organisationer i samma bransch och som konkurrerar om samma finansiella resurser.  
Ömsesidighet 
Med ömsesidighet menar Oliver att när organisationer samarbetar förväntas de kunna 
uppnå gemensamma mål och intressen som gynnar eller intresserar dem. Att sam-
arbeta genom ömsesidighet betyder just samarbete och koordination snarare än 
dominans, makt och kontroll som han beskrivit i de tidigare motiven. 
Effektivitet 
Författaren beskriver motivet effektivitet som att organisationer genom samarbete 
kan uppnå gynnsamma förhållanden. Detta gäller när samarbete utformas för att 
förhöja den interna effektiviteten, inte den externa.  
Stabilitet/förutsägbarhet 
Ett annat motiv som beskrivs är stabilitet/förutsägbarhet. Osäkerhet driver organisa-
tioner att etablera och hantera relationer för att uppnå stabilitet, förutsägbarhet och 
tillförlitlighet i deras relationer med andra. Oliver menar att om en organisation kan 
förutse, möta eller reducera osäkerhet som påverkar aktiviteter kan de uppnå ett 
ordnat, pålitligt mönster av resursflöden och utbyten.   
Legitimitet 
Det sista motivet som författaren behandlar är legitimitet. Här menar han att en 
organisation kan stärka sitt rykte, image eller kongruens genom att samarbeta med en 
annan organisation. Ett exempel som visas på är förmågan att få tag på medlemmar 
från ansedda organisationer. Personerna kan sitta med i styrelsen, utveckla en 
relation med en organisation som gör reklam för sociala ansvarsområden eller som 
bedriver välgörenhetsverksamhet och på detta sätt stärka och förbättra sitt eget rykte 
och image. (Oliver, 1990) 
 
Bengtsson et al (1998) beskriver att den kraftiga ökningen av antalet samarbeten i 
nätverk kan spåras till fyra faktorer; behov av ökad effektivitet, snabbhet, flexibilitet 
och gemensamt inflytande.  
 
Behov av ökad effektivitet 
I strategiska frågor har effektivitet alltid varit en viktig faktor enligt Bengtsson et al. 
Det finns kända effektivitetsfaktorer som stordriftsfördelar genom delad produktion 
och marknadsexpansion. Den snabba teknologiska utvecklingen har visat sig vara en 
viktig kraft för att vilja samarbeta i nätverk eftersom tillgång då ges till varandras 
kunskaper och resurser.  
Snabbhet 
Författarna menar att idag ställs krav på kortare produktlivscykler och företag måste 
vara snabba med att få ut sina produkter på marknaden. Genom att samarbeta 
förbättras möjligheter till framväxt och distribution av nya produkter. 
Flexibilitet 
För att kunna anpassa sig till förändringar inom teknologier och marknaden krävs 
enligt Bengtsson et al flexibilitet. I ett samarbete behöver företag inte binda upp sig 
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till vissa alternativ som ofta sker vid självständiga projekt, företaget kan istället 
samarbeta med andra företag kring insatser och resurser inom ett område. Företaget 
får då ett större handlingsutrymme om förutsättningarna förändras. 
Gemensamt inflytande 
Bengtsson et al tar slutligen upp gemensamt inflytande som en allt viktigare faktor 
till varför nätverkssamarbete blivit vanligare. Vidare menar författarna att idag blir 
sättande av standards för olika system allt viktigare. Genom att ingå allianser kan 
företag ha en chans att få större inflytande på omvärldens utveckling än de skulle 
kunna ha ensamma. 

2.2.3 Kunskap i nätverk 
Peña (2002) menar att formationen av nätverk är ett viktigt forskningsområde i 
dagens turbulenta omgivning där tillkännagivanden av teknologiskt partnerskap 
mellan kunskapsintensiva företag är vanligt. Vidare menar författaren att det krävs 
nya former av organisatoriska strukturer och relationer mellan olika intressenter. Få 
företag är begåvade med en tillräckligt bred kunskapsbas för att ständigt kunna vara 
innovativa och styra kursen för nya teknologier. Den konkurrensbetonade om-
givningen eftersöker nya interorganisatoriska arrangemang som måste svara mot 
marknadens allt högre krav. Förutom att stärka den interna förmågan, måste 
företagen utveckla sin samarbetsförmåga i en miljö där ömsesidigt beroende mellan 
företag kommer sig naturligt. Zeffane (1995) anser att nätverk är bättre rustade för 
kunskapsrika miljöer på grund av sin överlägsna förmåga att hantera information. 
 
2.3 Nätverksperspektivet 
Enligt Hultgren (2000) har en forskargrupp vid Uppsala universitet bestående av 
bland annat Jan Johansson, Håkan Håkansson, Ivan Snehota och Björn Axelsson 
under många år arbetat fram ett nätverksperspektiv med fokus på industriella 
marknader. De menar att i samband med industriell produktion är det vanligt att ett 
flertal företag har affärsutbyten med varandra kring produktutveckling och 
produktion innan produkten når slutkunden. Dessa samarbeten kännetecknas av 
långsiktiga relationer och bindningar. Forskargruppen anser att nätverksperspektivet 
möjliggör en bättre förståelse för industriella marknader än det vanliga 
marknadsperspektivet som kännetecknas av valfrihet och utbytbarhet menar 
Hultgren. 
 
Håkansson & Snehota (1995) anser att i ett industriellt affärsdrivande nätverk har ett 
antal företag utvecklat ett beroendeförhållande med varandra utifrån ett antal 
aspekter: 
 
Tekniska bindningar 
De olika aktörerna i nätverket agerar genom en omgivning av tillgänglig och 
begränsande teknologi, exempelvis elektronisk kommunikation, distributions- och 
bokningssystem. Systemen ger både möjligheter och begränsningar för aktörerna och 
påverkar även dem som inte kan eller vill använda dem, eftersom aktörerna inte kan 
förändra sin teknologi utan att ta hänsyn till sin omgivning. 
Kunskapsmässiga bindningar 
Alla de företag och aktörer som ingår i ett nätverk har en kombination av personella 
resurser vilka gör vissa aktiviteter möjliga och andra omöjliga. Ofta ses dessa 
resurser som de viktigaste tillgångarna i företaget men de är sällan uttryckta i text, 
vilket innebär svårigheter när flera aktörer ska samverka i affärsprocessen. Det krävs 
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ett kunskapsmässigt samverkande då den kompletta kunskapen finns spridd hos flera 
aktörer, inte bara hos en. Därför är kompetensutveckling något som måste ske hos 
alla parter i nätverket för att meningsfull kunskap ska nås. 
Sociala relationer 
Inom nätverk är de sociala band som skapas mellan aktörerna av stor betydelse för 
att få ömsesidig trygghet och förtroende. De sociala banden är kontextbundna, de kan 
i vissa situationer fungera på ett sätt och i andra situationer på ett annat sätt. Det finns 
många orsaker till varför starka sociala bindningar skapas och upprätthålls inom ett 
nätverk, till exempel yrkesroll, släktskap, grannskap och gemensam bakgrund. 
Administrativa rutiner och system 
Inom ett nätverk förekommer mycket arbete som är av administrativ natur. De består 
av normer och regler och handlar ofta om informationshantering för att hålla ihop 
verksamheten och koordinera beteenden inom olika delar. Det är vanligt att före-
tagen, för att öka effektiviteten och minska kostnader, utarbetar regler och admini-
strativa rutiner.  
Juridiska bindningar 
De juridiska bindningarna handlar exempelvis om ägandeförhållanden och överens-
kommelser som styr hur de olika aktörerna kan och får agera. De kan vara både 
formella genom kontrakt och informella. (Håkansson & Snehota, 1995) 
 
Forskargruppen i Uppsala beskriver att nätverksperspektivets omvärldsfokus ligger 
på nätverket självt och inte på kunderna. Interaktion är det centrala när det gäller 
företaget och omvärlden. Vidare anser de att företagets mål är att etablera, utveckla 
och avveckla relationer. (Hultgren, 2000)  
 
Det nätverksperspektiv som forskargruppen i Uppsala arbetar med bygger på 
begreppen aktörer, aktiviteter och resurser (Håkansson & Snehota, 1995). De menar 
att aktörer kan vara enskilda personer eller en sammansatt enhet, till exempel ett 
företag. Aktiviteter har sitt fokus på  handlingar mellan olika aktörer. Resurser kan 
vara av flera olika slag, exempelvis människor, kapital, maskiner och kunskap. De 
tre begreppen aktör, aktivitet och resurs utgör alltså grundbegrepp, men det är i 
relationerna mellan dem som nätverksperspektivet har sitt ursprung enligt 
författarna. Begreppet relation kan definieras: 
 

…a relationship is mutually oriented interaction between two reciprocally committed parties. 
(Håkansson & Snehota, 1995) 

 
Enligt Håkansson & Snehota måste alltså relationerna mellan grundbegreppen aktör, 
aktivitet och resurser lyftas fram för att kunna analysera och beskriva ett nätverk. De 
menar att relationerna kan ses ur två dimensioner; en som beskriver vad relationen 
består av – substans, och en som beskriver vilken påverkan som relationen har – 
funktion.  

2.3.1 Relationens substans 
Den substans (innehåll) som relationerna har kan analyseras när de tre grund-
begreppen, aktör, aktivitet och resurs, betraktas var för sig. Då kan tre relationstyper 
urskiljas, enligt Håkansson & Snehota (1995). Den första är aktörsbindningar som 
knyter ihop två parter. Bindningarna påverkar i vilken grad aktörerna agerar mot 
varandra och mot andra parter. Bindningarna formar identiteten för en relation och i 
bindningarna utvecklas interaktionen som dessutom påverkar relationen. Den andra 
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relationstypen är aktivitetslänkar mellan aktiviteter. Författarna menar att en relation 
byggs upp av aktiviteter som till olika grad kan vara länkade till parternas interna 
aktiviteter. Graden av länkar avgör om relationen för de berörda parterna ska vara 
lyckad eller inte. Aktivitetslänkar kan vara av teknisk art, kommersiell art eller 
beröra administrativa rutiner. Den tredje och sista relationstypen är resurskopplingar 
som kan återfinnas i olika former i relationen, det kan vara teknologiska och 
materiella, men även kunskapsrelaterade. Resurskopplingarna är i sig ett resultat av 
relationsutvecklingen som sker och blir med tiden en resurs. 
 
De befintliga relationsbindningarna kan användas för att karaktärisera, förklara, 
förutsäga och värdera en befintlig relation mellan två parter. En relation består av 
summan av substanserna och ju mer välrepresenterad en relation är från de olika 
substanstyperna, desto mer komplex är relationen, vilket illustreras i Figur 1 nedan. 
 

 
 
Figur1. Substansen i en relation mellan två parter. (Håkansson & Snehota, 1995, egen 
bearbetning) 

2.3.2 Relationens funktion 
Som tidigare nämndes kan inte en relation mellan två parter avgöras enbart genom 
substans, utan det måste även ses till dess påverkan (funktion) i olika avseenden. 
Håkansson & Snehota (1995) anser det lämpligt att betrakta funktionen för en 
relation utifrån tre samverkande nivåer: 

1. Relationens funktion på dyaden5. Dessa effekter uppträder i sammanslut-
ningen mellan de två parterna genom gemensamma aktiviteter, resurser och 
aktörer. Genom de kopplingar, bindningar och länkar som relationen byggs 
upp av skapas ett förändringstryck som ofta ger unika lösningar menar 
författarna. 

2. Relationens funktion för de individuella företagen. Relationen ger effekter för 
båda företagen i form av egna handlingsmönster internt och gentemot andra 
parter. Ett stort beroende för framgång finns här för hur effekterna av en 
relation kan knytas till interna element. 

3. Relationens funktion för tredje part. De företag som inte direkt är berörda 
påverkas också av relationen. Det som skapas i en relation påverkar och ger 
effekter för tredje part samtidigt som tredje parters relationer påverkar den 
aktuella relationen. Hur stor påverkan till och från tredje part är bestäms av 
hur täta aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar är i nätverket 
som helhet. (Håkansson & Snehota, 1995) 

                                                 
5 Dyad enligt Håkansson & Snehota (1995): För att betrakta funktionen i relationen utgår man från 
den enskilda relationen mellan två parter. Den konjunktion (sammanslutning) som då kan studeras kan 
benämnas dyad (team). 

Aktör 
B 

Aktör 
A 

Resurskopplingar 

Aktivitetslänkar 

Aktörsbindningar 
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2.4 Problem och risker i nätverk 
Det finns enligt Gustafsson (1988) flera orsaker till att strategiska samarbeten i 
nätverk inte lyckas. Innan ett samarbete inleds är det viktigt att analysera fördelar 
och nackdelar med nätverket för företaget. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora 
att företaget väljer att avstå från samarbetet. Gustafsson menar att i de fall som 
företaget ändå väljer att bilda nätverk med andra företag eller att gå med i ett 
befintligt nätverk, kan det vara bra att vara förberedd på de svårigheter som väntar 
och kunna reducera problemen genom att tillsätta resurser. Bengtsson et al (1998) 
menar att den största nackdelen med nätverk är att företaget måste ge upp en viss 
egenkontroll över den gemensamma verksamheten och att man inte äger det 
gemensamma resultatet, utan måste dela den med sina partners. Vidare anser 
Bengtsson et al att med tanke på alla fördelar med nätverk, måste dessa nackdelar ses 
som mycket allvarliga av många företagsledningar. 
 
Gustafsson (1988) nämner ett antal vanliga orsaker till varför samarbete i nätverk 
misslyckas. Ett exempel är att de strategiska målen förändras med tiden och att det 
kan finnas en övertro på samverkanseffekter som på kort sikt är svår att se för de 
inblandade parterna. Vidare nämner Gustafsson samarbetsproblem mellan ledningen 
i de olika företagen och även mellan operativ personal som ett stort problem. För 
företagen kan det även innebära förlorat oberoende att ingå i ett nätverk. Ekonomiska 
och tekniska resultat som förväntas och inte infrias är även det en orsak till 
misslyckade samarbeten enligt Gustafsson. Bengtsson et al (1998) nämner ungefär 
samma orsaker till misslyckande som Gustafsson, men gör ett tillägg med att ta upp 
brist på förtroende mellan parterna som ett problem. 
 
Gustafsson (1988) menar att det finns olika källor till problemen som är mer av 
generell natur. Till exempel om parterna inte lyckas med att skapa en god 
samarbetsanda och en vi-känsla i nätverket, om det inte finns engagemang från 
medlemmarna i nätverket samt om det finns obalans i de olika parternas insatser och 
inflytande. Vidare kan rekrytering och utbildning av personal och val av 
administrativt system för den nya verksamheten vara källor till problem menar 
Gustafsson. För att stimulera samarbetsandan kan organisatoriska åtgärder som 
gemensam forskning och produktutveckling vara en god idé. Enligt Nilsson (2000) 
handlar ledarskap om att få organisationen att förstå affärsidén och de mål och 
inriktningar som företaget har. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i såväl 
framtagning som vidareutveckling av framgångsfaktorerna i organisationen. Detta 
gör att de egna rollerna får en mer tydlig betydelse och sätts in i en helhet och 
engagemanget, delaktigheten och motivationen ökar, menar Nilsson. Ökat enga-
gemang bland personalen kan enligt Gustafsson fås genom att ge en positiv bild av 
samarbetet från början. Om fokus ligger på problem och svårigheter angående 
obalans mellan förväntningar och resultat ökas sannolikt motviljan och enga-
gemanget minskas hos personalen. Genom att begränsa samarbetsområdet, 
åtminstone till en början, kan ett förtroende skapas och allt eftersom kan 
informationsutbytet mellan parterna ökas menar Gustafsson. Svårigheter med 
rekrytering av personal kan uppstå om medarbetare rekryteras inom nätverket. Det är 
enligt Gustafsson viktigt att rekryteringen från de olika parterna blir balanserad så att 
förlusterna av att förlora duktiga medarbetare inte blir ojämnt fördelad. 
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I nätverk som har företag i olika länder kan ytterligare problem uppstå anser 
Gustafsson (1988). Det är problem som gäller kultur, nationalism, affärspraxis, 
juridiska frågor och nationell industripolicy. 
 
Bengtsson et al (1998) poängterar att en allians avslutande inte behöver innebära att 
den är misslyckad. Det är fullt möjligt att man har uppnått vad man önskade under 
den period som samarbetet varade men att samarbetet inte har någon framtida 
funktion. Ett fortsatt samarbete är dock ett tecken på att de investeringar man har 
gjort i alliansen har lyckats skapa förutsättningar för fortsatt gemensamt genererande 
av mervärden. 
 
2.5 Koordination 
Nätverk handlar om organiserad mänsklig aktivitet. Malone & Crowston (1994) 
menar att koordination, kan förekomma i många olika system: mänskliga, datorer, 
biologiska och andra. Exempelvis frågor kring hur människor hanterar beroenden 
bland deras aktiviteter är en central del av organisationsteori, ekonomi, management 
vetenskap, sociologi, och social psykologi med flera. När det gäller datasystem måste 
beroenden mellan olika processer hanteras och det finns många likheter mellan 
interaktionen i datasystem och mänskliga system.  
 
För att ge en uppfattning om de olika områdena som har studerat koordination, och 
vilka resultat det har gett, har Malone & Crowston (1994) sammanställt resultat från 
datavetenskap, organisationsteori, ekonomi och biologi. Vidare menar de att det finns 
många likheter bland de olika systemen men att de viktigaste olikheterna mellan 
mänskliga system och andra system är uppmuntran, motivation och känslor.  
  
Malone & Crowston (1994) menar att ordet koordination är något som vi alla har en 
intuitiv förståelse för. Exempelvis om man deltar i en välorganiserad konferens, tittar 
på ett vinnande basketlag eller när vi ser ett löpande band som flyter på bra kan vi 
konstatera hur bra koordinerade en grupp av människor är. Vidare menar Malone & 
Crowston att bra koordination många gånger är nästan osynlig och att vi upptäcker 
koordination först när den saknas. När vi spenderar flera timmar på flygplatsen för 
att vårt flygbolag inte kan hitta en gate för vårt plan eller när ett ordbehandlings-
program inte längre fungerar efter det att man bytt operativsystem är exempel på 
tillfällen då vi upptäcker dålig koordination enligt Malone & Crowston och 
Bengtsson et al (1998). Av många anledningar är denna intuitiva betydelse av 
koordination tillräcklig. Malone & Crowston anser att när man försöker att karak-
tärisera ett nytt tvärvetenskapligt område, kan det vara bra att ha en mer precis idé 
om vad som menas med koordination. Författarna menar vidare att genom att det 
finns många olika definitioner av koordination tyder det på svårigheter att entydigt 
kunna definiera begreppet som sådant.  

 
Coordination is managing dependencies between activities. (Malone & Crowston, 1994) 

 
Författarna Malone & Crowston (1994) menar att denna definition av koordination är 
förenlig med den enkla ingivelsen att om det inte finns något ömsesidigt beroende så 
finns inget att koordinera. Vidare anser författarna att ordet koordination bör 
användas i en vidare mening, detta till exempel för att aktörer som är beroende av 
varandra kan ha motsägande intressen och använder ordet med olika betydelse. Även 
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ord som kollaboration och konkurrens har var och en sin bibetydelse och viktiga 
delar av var och en av dem involverar att hantera beroenden mellan aktiviteter.  

2.5.1 Koordinera aktiviteter 
Bengtsson et al (1998) beskriver tre sätt att koordinera aktiviteter på; marknads-, 
allians- och hierarkisk koordination.  
 
Med koordination genom marknader menar Bengtsson et al att det är marknaden som 
bäst klarar av att koordinera ekonomiska aktiviteter genom prismekanismens så 
kallade osynliga hand. De ekonomiska aktörerna antas agera själviskt för egen 
vinning och på så sätt konkurrera med varandra. För att undvika monopol, 
prisdiskriminering och handelshinder bör man ha marknader med så kallad perfekt 
konkurrens. Problemet är att det är svårt att finna sådana marknader och att låta 
marknaden styra skulle dessutom för många företag vara alldeles för osäkert. 
Bengtsson et al anser att marknadskoordinering lämpar sig bäst då utbytet är av låg 
vikt för företaget. Städtjänster kan vara ett exempel på ett utbyte av enkel och låg 
karaktär. 
 
Koordination genom hierarkier har enligt Bengtsson et al utvecklats från marknadens 
ofullkomliga mekanismer. Att organisationer, företag och statliga förvaltningar, 
överhuvudtaget existerar kan enligt Bengtsson et al ses som ett svar på att marknaden 
misslyckats att samordna företags utbyten med varandra. Det har alltså utvecklats en 
”synlig hand” i form av auktoritet, regler och procedurer inom olika företag. Vidare 
beskriver Bengtsson et al att välja hierarkisk koordination betyder att låta företaget 
självt ta hand om de utbyten som det finns behov av. Hierarkisk koordinering lämpar 
sig bäst då utbytet är mycket betydelsefullt för företaget. Till exempel vill ett företag 
gärna knyta till sig en person som sitter inne med viktiga kunskaper som kan gynna 
företaget. Att förlita sig på marknaden som i exemplet med städtjänster är inte 
effektivt här. Även om det är en låg grad av förtroende mellan parterna kan det i 
vissa fall enligt Bengtsson et al vara nödvändigt att ta in externa verksamheter in i sin 
egen hierarki. Detta för att på så sätt minimera den typen av osäkerhet. 
 
Det sista sättet att koordinera aktiviteter på, koordination genom allianser, beskriver 
Bengtsson et al på följande sätt: möjligheten att åtnjuta både marknadens och 
hierarkins fördelar går att uppnå genom att ingå i en allians. För att lyckas med en 
allians och för att den ska vara en effektiv utbytesform krävs dock att det finns en 
hög grad av förtroende mellan de samarbetande företagen, annars är risken stor att 
det förr eller senare uppstår opportunistiska beteenden.   
 
2.6 Teoretisk reflektion 
I detta avsnitt har vi samlat de kriterier som enligt teoristudien har visat sig vara 
viktiga för att uppnå strategisk effektivitet i nätverksrelationer. 
 
Tanken med samarbete för att uppnå gemensamma mål har funnits sedan urminnes 
tider. Problemet i dagens situation är att företag är väldigt försiktiga med att lämna ut 
sig själva. Detta för att risken att något annat företag kan vinna på att veta det de vet, 
kan orsaka deras eget fall. Vi talar i detta arbete om strategisk effektivitet. I detta 
arbete vill ta fram vad som menas med det och framförallt hur det kan uppnås.    
 



2 Teori 

- 12 - 

Arbete i nätverk kan vara ett sätt att uppnå strategisk effektivitet, genom att på så sätt 
stärka sin konkurrenskraft på marknaden, snabbare kan svara på föränderliga krav 
från marknaden och genom att företagen i nätverket tillsammans blir starka (Zeffane, 
1995; Bengtsson et al, 1998). För att skapa dessa saker i ett nätverk har vi i teorierna 
sökt efter vilka kriterier som måste uppfyllas. Dessa kriterier finns inte angivna eller 
samlade klart uttryckt på ett ställe. De kriterier vi har funnit i teorin är resultatet av 
vår botanisering i litteraturen kring ämnet. Kriterierna är flexibilitet, förtroende, 
relationer och engagemang. Flexibilitet behövs enligt Bengtsson et al (1998) i 
samarbeten för att kunna anpassa sig till förändringar. Ett annat viktigt kriterium som 
vi identifierat är förtroende mellan deltagarna i nätverket, (Gustafsson, 1988; 
Håkansson & Snehota, 1995; Bengtsson et al, 1998).  Det tredje kriteriet som 
identifierats är relationer. Enligt Hultgren (2000) har en forskargrupp vid Uppsala 
universitet funnit att samarbeten kännetecknas av långsiktiga relationer och 
bindningar. Engagemang är det sista kriteriet som identifierats (Nilsson, 2000; 
Gustafsson, 1988). 
 
Vi kommer i fallstudien att ta reda på om dessa kriterier är relevanta för att uppnå ett 
bra samarbete i ett nätverk och på så sätt kunna uppnå strategisk effektivitet. Vi 
tänker också ta reda på om det finns andra kriterier som anses viktiga. 
 
Det är skillnad på att säga vilka kriterier som krävs för att man ska uppnå lyckade 
relationer i nätverk och säga hur man ska komma dit. Som vi ser det krävs bland 
annat förtroende och en vinna-vinna strategi från alla inblandade, vilket stöds av 
bland annat Bengtsson et al (1998).  
 
2.7 Summering av teori 
I detta avsnitt har vi visat på vad nätverk är och vilka motiv det finns till att 
samarbeta i nätverk. Vi har förklarat begreppet strategisk effektivitet för att läsaren 
ska ha en förståelse för vad som menas med begreppet inför den fortsatta läsningen. 
Det finns även problem och risker med nätverk som vi har visat på. Koordination är 
svårt att ta på men viktigt för alla typer av samarbeten och togs därför upp och 
beskrevs närmare. Avslutningsvis har vi gjort en reflektion av de genomgångna 
teorierna där vi också summerat vilka kriterier som vi genom teorin har funnit viktiga 
för nätverkssamarbete och därmed också för den strategiska effektiviteten i 
relationerna i nätverk. Följande avsnitt behandlar metoden som används i vårt arbete.
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3 Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vetenskapligt synsätt samt vårt val avseende detta. 
Därefter beskrivs olika metoder och vi motiverar vårt val av metod samt beskriver 
hur datainsamling och analysmetod ska ske. Anledningen till att vi beskriver olika 
vetenskapliga synsätt samt metoder är för att underlätta förståelsen för de läsare 
som inte är insatta i dessa vetenskapliga begrepp samt för att kunna styrka de val vi 
själva gjort. 
 
3.1 Vetenskapligt synsätt 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) handlar vetenskap främst om att tolka och förstå och 
genom vetenskapen är det möjligt att skapa en förståelse och kunskap om den 
verklighet vi lever i. För att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten måste 
antaganden göras om hur verkligheten ser ut. De antaganden som görs resulterar 
sedan i olika synsätt. Idag finns det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) två 
vetenskapliga huvudinriktningar: positivism och hermeneutik. 

3.1.1 Positivism och hermeneutik 
Thurén (1999) beskriver att positivism bygger i renodlad form på experiment, 
kvantitativ mätning och logiska resonemang. Positivismen beskriver och förklarar, 
vilket innebär prövning och observation. Positivisterna anser att det finns en objektiv 
verklighet som är beroende av betraktaren och kan studeras utan att den påverkas. 
Detta innebär enligt Johansson Lindfors (1993) att positivismen är ett objektiverande 
synsätt. Positivismen ser förklaring av den objektiva verkligheten som det yttersta 
målet för kunskapsbildning. 
 
I hermeneutiska studier eftersöks en helhetsförståelse, en insikt. Själva ordet 
hermeneutik kan översättas som ”tolkningslära” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2001). Hermeneutisk metod innebär alltså att en person, till exempel forskaren, 
förstår en annan persons handlingar. Till skillnad från positivismen som har ett 
objektivt synsätt har hermeneutiken ett subjektivt synsätt. Inom hermeneutiken 
används den egna förståelsen och de egna upplevelserna för att tolka andra männis-
kors förståelse och upplevelser (Thurén, 1999). Det är alltså vår egen tolkning av 
verkligheten som styr hur vi handlar. Det hermeneutiska tillvägagångssättet kan 
förklaras genom den hermeneutiska spiralen. Figur 2 på följande sida visar den 
dialog som finns mellan forskaren och det objekt som studeras. Forskaren tar 
utgångspunkt utifrån sin förförståelse, kunskapen undersöks via dialog och ger ny 
kunskap. Dialogen behöver enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul inte vara en dialog 
mellan fysiska personer, den kan även ske med böcker, bilder, anteckningar, 
observationer av beteenden etcetera.  
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Figur 2. Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 222, egen 
bearbetning). 

3.1.2 Val av vetenskapligt synsätt 
Vår studie påminner om den hermeneutiska ansatsen eftersom de resultat vi kommer 
fram till är en tolkning av verkligheten. Våra insamlingsmetoder kommer till stor del 
att bestå av människors upplevelser, erfarenheter och förståelser. Vi kommer att 
inleda arbetet med teoristudier för att skaffa oss en förståelse för ämnet, varefter vi 
planerar att göra en inledande intervju med en person med erfarenheter av 
nätverkssamarbete. Denna intervju är inte avsedd att ingå i analysen utan syftet är att 
få svar på mer generella frågor. Efter detta kommer vidare teoristudier att göras för 
att formulera frågor till fallstudien. Varje intervju i fallstudien kommer att analyseras 
löpande och bidra med ny förståelse. Vi kan därmed säga att vi i vårt arbetssätt 
vandrar i den hermeneutiska spiralen. 
 
3.2 Vetenskaplig metod 
Enligt Holme & Solvang (1997) brukar det göras en åtskillnad mellan två olika 
vetenskapliga metoder. Utgångspunkten tas ifrån den information som undersöks – 
mjukdata eller hårddata – det talas då om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

3.2.1 Kvalitativt och kvantitativt 
En kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet, vilket leder till 
bättre förståelse av den verklighet som studeras. Enligt Holme & Solvang (1997) är 
styrkan med kvalitativa metoder att de visar på totalsituationen och möjliggör en 
ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Kvalitativa studier präglas av 
flexibilitet eftersom det finns möjlighet att ändra undersökningens upplägg under 
själva genomförandet. Enligt Backman (1998) kännetecknas de kvalitativa metod-
erna av att de inte använder hårddata, det vill säga siffror eller tal. Enligt Trost 
(1997) görs en kvalitativ studie där frågeställningen gäller att förstå eller att hitta 
mönster. 
 
Genom den kvantitativa metoden ska det som studeras göras mätbart och resultatet 
ska kunna presenteras med numerisk data menar Backman (1998). De kvantitativa 
metoderna används på grund av detta vid mätningar och kvantifieringar som 
exempelvis experiment och enkäter. I motsats till de kvalitativa metoderna är dessa 
metoder inte flexibla utan använder sig av ett standardiserat upplägg. Ny kunskap 
som kommer fram under genomförandet får inte leda till ändringar i undersökningens 
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upplägg. Styrkan med den kvantitativa metoden är enligt Holme & Solvang (1997) 
att informationen tas fram på ett sätt som möjliggör generalisering. 

3.2.2 Val av vetenskaplig metod 
Vår studie är i hög grad beroende av människors antaganden, uppfattningar och 
tolkningar, därför är en kvalitativ metod att föredra framför en kvantitativ. Den 
kvalitativa metoden kommer genom de intervjuer som ska utföras att göra det möjligt 
att åstadkomma en närhet till forskningsobjektet. Vi vill i denna studie försöka hitta 
mönster eller avvikelser bland våra respondenters uppfattningar om hur nätverks-
samarbete kan vara strategiskt effektivt. 
 
3.3 Datainsamling 
Enligt Backman (1998) är det lämpligt att vid en kvalitativ metod göra fallstudier i 
sin undersökning. Datainsamlingen i fallstudien kommer att ske genom intervjuer. 
Nedan beskriver vi vad en fallstudie är och hur intervjuerna kommer att gå till. 

3.3.1 Fallstudie 
En fallstudie undersöker en företeelse i sin realistiska miljö och kännetecknas av att 
forskaren genom att studera en liten del kan beskriva den stora verkligheten. Det 
huvudsakliga syftet är enligt Ejvegård (1996) att skapa en förståelse och inte att ge 
en förklaring. Forskaren söker i en fallstudie förståelse för stora företeelser, 
organisationer eller system. Enligt Johansson Lindfors (1993) skall det i en fallstudie 
samlas in så mycket information som möjligt vilket exempelvis kan göras genom 
intervjuer. 

3.3.2 Intervjuer 
Anledningen till att vi valt intervjuer var att flertalet av frågorna vi kommer att ställa 
har en öppen karaktär och vi vill få respondenterna att med egna ord berätta så 
mycket som möjligt. Hade frågorna varit lätta att besvara hade de kunnat skickas ut 
som en enkät (Kylén, 1994). Ett annat alternativ hade varit att göra telefonintervjuer, 
vilket vi inte såg som ett bra sätt eftersom man då inte får den viktiga ögonkontakten 
och även missar kroppsspråk och gester. Enligt Trost (1997) är inte telefonintervjuer 
lämpade för frågor och svar av mer ingående karaktär. Samma författare menar att 
brist på ögonkontakt med den intervjuade kan innebära att den intervjuade uppfattar 
detta som brist på intresse eller som att den som utför intervjun är generad. Vi 
kommer att spela in intervjuerna på band för att kunna lyssna av och skriva ner dem 
senare. En fördel med användning av bandspelare är, enligt Trost, att banden sedan 
kan analyseras i detalj där man kan lyssna på tonfall och ordval och att banden kan 
skrivas ut ordagrant. Detta anser vi förstärker trovärdigheten för vår studie. Trost 
menar även att den som intervjuar kan lära sig mycket med att kunna lyssna på sin 
egen röst och lära sig av sina misstag under intervjun. Den största nackdelen med 
bandspelare, enligt Trost, är att det är ett tidsödande arbete att lyssna igenom och 
skriva ut materialet. 
 
Ytterligare en fördel med intervjuer jämfört med enkäter är att riskerna för bortfall 
minimeras (Johansson Lindfors, 1993). Enligt Trost (1997) ska antalet intervjuer 
begränsa sig till ett litet antal eftersom det annars är lätt att missa de viktiga detaljer 
som förenar eller som skiljer.  
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Till att börja med har vi utformat ett antal frågor (se bilaga). Frågorna ska ses som 
hjälp men inte vara strikt styrande för intervjun, det viktiga är att intervjusamtalet ska 
hålla sig till frågeområdena. Den främsta uppgiften med intervjun är enligt Fägerborg 
(1999) inte att ställa sina frågor utan att få den intervjuade att berätta. 
 
3.4 Analysmetod 
Enligt Yin (1994) bör varje undersökning innehålla en generell analytisk strategi där 
man funderar på vad man skall analysera och varför. Med anledning av detta 
presenterar vi här vår analysmetod.  
 
Det är enligt Patel och Davidsson (1994) ofta praktiskt att göra löpande analyser vid 
kvalitativa undersökningar. Fördelen med att arbeta på detta sätt är att det kan ge 
idéer hur arbetet kan fortlöpa. Ett exempel är att direkt efter en intervju eller en 
observation analysera resultaten och eventuellt göra förändringar i till exempel fråge-
ställningar som intervjupersoner missuppfattat. Enligt Preece et al (2002) kan analys 
av insamlat material göras på flera sätt. Det kan göras grovt eller detaljerat där varje 
ord, fras, yttrande eller gest analyseras.  
 
Miles & Huberman (1994) menar att det kan bli enklare att se över den insamlade 
informationen om den är indelad i kategorier. Vi kommer när vi analyserar svaren 
från intervjuerna att söka likheter mellan de olika respondenternas svar, alternativt 
behandla ett unikt resultat som avviker. Viss kategorisering av det insamlade 
materialet kan komma att göras vid analysen, men vi koncentrerar oss på att se 
helheten.  
 
Vid analysen av intervjuerna kommer vi att arbeta efter en metod som Trost (1997) 
beskriver. Den går ut på att vi vid avlyssnandet av banden från intervjuerna skriver 
ner vad som sagts och sedan gör en sammanfattning av intervjun. Vi kommer alltid 
att vara två personer vid intervjuerna och vid sammanfattningen av dessa. Denna 
metod har enligt Trost den fördelen att oväsentligt material kan gallras bort, men om 
tveksamheter uppstår finns det alltid möjlighet att lyssna igenom banden en gång till. 
Vi kommer att sträva efter att lägga högst en intervju per dag, detta för att hinna 
transkribera materialet från intervjuerna under samma dag. Detta dels för att hålla en 
god ordning på våra intervjuer och dels för att kunna dra lärdom av eventuella 
svårigheter till senare intervjuer.  
 
Vi anser att trovärdigheten i undersökningen är relativt hög eftersom våra val och 
metoder noggrant motiveras och beskrivs. 
 
3.5 Summering av metod 
Vi har i detta avsnitt visat varför vi valt den kvalitativa ansatsen i vår undersökning 
som kommer att ske genom en fallstudie. Genom att beskriva de vetenskapliga 
angreppssätten och synsätten har vi kunnat motivera våra val i arbetet. Vi har även 
beskrivit hur datainsamlingen ska gå till och vilken analysmodell vi kommer att 
använda oss av. I avsnittet som följer presenterar vi undersökningsenheterna i vår 
fallstudie samt resultaten som framkommit. 
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4 Empiri 
I empiriavsnittet beskriver vi hur intervjuerna med de företag som ingår i vår 
fallstudie har genomförts. Därefter följer en presentation av företagen samt de nät-
verk som dessa ingår i och sist redovisas de resultat som framkommit i intervjuerna. 
 
4.1 Genomförande av fallstudie 
Intervjuerna har samtliga genomförts på respektive respondents arbetsplats. Detta för 
att de vi intervjuat är företagsledare eller har en annan hög position inom företaget 
och därför har ett pressat tidsschema. För att kunna ta sig tid till intervjun har det 
därför varit enklare att vi besökt dem. En annan fördel med detta har varit att vi fått 
en bättre inblick i företagets verksamhet och eventuellt har respondenterna också 
känts sig mer trygga i sin vardagliga miljö. Trost (1997) stödjer resonemanget att den 
intervjuade ska känna sig så trygg som möjligt i intervjumiljön. Han menar även att 
det hör till god ton att låta den intervjuade välja var intervjun ska ske.  
 
Vi har, med respondenternas tillstånd, spelat in intervjuerna på band för att inte 
behöva föra anteckningar, utan kunnat koncentrera oss på den intervjuade, ha en 
bättre ögonkontakt och dessutom har det underlättat i vårt analysarbete som vi 
beskrivit i metodavsnittet.  
 
4.2 Presentation av undersökningsenheterna 
Inför fallstudien bestämde vi relativt tidigt att göra en inledande intervju med en 
erfaren person inom området. Valet föll på en representant från BIFUN, som 
presenteras närmare nedan. Syftet med mötet var att få svar på mer generella frågor 
om arbete i nätverk. Genom de teoristudier som gjorts hade vi kommit fram till ett 
antal kriterier som är viktiga för att relationer i nätverk ska fungera bra. Vi ville även 
att respondenten om möjligt skulle verifiera dessa kriterier och ge sin syn på hur pass 
viktiga kriterierna är, om någon viktig del saknades och om denne ansåg att något 
kriterium är viktigare än något annat.  
 
Genom att prata med BIFUN har vi även fått namn på företag som ingår i nätverk. 
Urvalet av respondenter har alltså skett delvis via BIFUNs nätverk, men även egna 
förfrågningar har lett oss till andra företag som samarbetar i nätverk. Vi ansåg att det 
var intressant att intervjua företag från olika nätverk för att göra resultaten så 
generella som möjligt.  
 
Nedan presenteras BIFUN och de företag som ingår i fallstudien. 

4.2.1 BIFUN 
BIFUN verkar som en plattform för strategisk utveckling och bistår med strategiskt 
arbete med syftet att utveckla basindustrinära företag, BIN-företag. De områden som 
avses i första hand är affärsverksamhet, kompetens och teknik. BIFUN erbjuder före-
tagen individuellt anpassade utvecklingsinsatser och resurskompetens. Insatserna kan 
ses som en hjälp till självhjälp genom skapandet av kontaktytor och 
nätverksbyggande där hela företaget är engagerat i arbetet. (BIFUN a, 2002) 
 
Den intervjuade arbetar även med konsultverksamhet avseende företags organisation, 
information med mera. Mer samarbete och arbete i nätverk är, enligt respondenten, 
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viktiga nycklar till framgång för norrbottniska företagare. (Företagarna i Norrbotten, 
2002)  
 
Sedan cirka ett år har respondenten även samarbete med IUC Barents, ett projekt 
med nära koppling till BIFUN. IUC Barents affärsidé är att verka för industriell 
utveckling och tillväxt i hela länet med en regional/lokal ägarstruktur och 
basmarknad. Med sitt nätverk av kompetensgivare ska företaget tillgodose i första 
hand norrbottniska företags behov av inspiration och extern kompetens inom bland 
annat produkt- och marknadsutveckling samt process. (BIFUN b, 2002) 

4.2.2 Verkstäder i Piteå - företag i samverkan  
I dag samverkar Piteås samtliga 25 verkstadsföretag med totalt 535 anställda och 
sammanlagt omsätter de 550Mkr. Genom samverkan kan företagen ta på sig större 
och mera kvalificerade arbeten. Företagen kan anlitas var för sig eller i grupp. 
Geografiskt finns det inga gränser eftersom de redan arbetar ute på Europa-
marknaden. Verkstäderna kan ta på sig allt ifrån konstruktion, tillverkning och 
montage. Tillsammans har verkstäderna lång erfarenhet och stor industrikompetens. 
De har stora resurser för stålkonstruktioner, svetsning, laserskärning, maskin-
bearbetning, professionell ytbehandling och mobilkranar för tunga lyft. (Verkstäder i 
Piteå, 2002) 
  
Bergsvikens Svets & Mekaniska AB 
Ett av de medverkande företagen i Verkstäder i Piteå (VIP) är Bergsvikens Svets & 
Mekaniska AB. Företaget har 35 anställda och de har en omsättning på 32 Mkr. Till 
deras verksamhet hör tillverkning av stålfackverk, rörbryggor, stålstommar, 
byggsmide och skyddsrumsdörrar. De utför även rostskyddsmålning och montage. 
Till deras referenser hör bland annat Sunderby sjukhus där de tillverkat stål till 
glasgata, stålfackverk till Luleå pelletslager och även till Haraholmens förråd. 
(Verkstäder i Piteå, 2002) 
 
BRISAB Industri AB 
BRISAB är ytterligare ett av de företag som är med i nätverket Verkstäder i Piteå. 
BRISAB har ca 20 anställda och företaget omsätter 41 Mkr. Deras verksamhet består 
bland annat av kompletta husbyggnader i stål och plåt ovan färdig grund, inklusive 
projektering för industri, handel och sport. De utför även stålbroar för landsväg, 
gång- och cykelbroar och legotillverkning inom stålsektorn. De kan bland mycket 
annat räkna Öholmabron intill E4:an i Piteå som sitt verk. (Verkstäder i Piteå, 2002) 

4.2.3 Kompositföretag i samverkan (KIS) 
Kompositföretag i samverkan är ett nätverk som består av åtta företag inom 
kompositbranschen. KIS verksamhetsidé är att norra Sveriges kompositindustri skall 
samverka i ett nätverk tillsammans med forskningsorganisationer för ökad kunskap 
och kompetens inom fiberkompositområdet. 
 
De har fyra samarbetsområden och mål med samverkan: 
1. Tillverkningsteknik med målet att ge företagen miljövänliga och produktivitets-
höjande produktionsmetoder för små seriestorlekar. 
2. Miljö och återvinning med målet att varje företag har en metod att ta tillvara eget 
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materialspill från produktionen och återanvända det i antingen befintliga eller nya 
produkter; att ge förslag som tekniskt och ekonomiskt klarar krav på inre och yttre 
miljö. 
3. Materialegenskaper med målet att öka kvalitetssäkringen genom att leverans-
kontroll av ingående råvaror kan utföras på de mest kritiska materialparametrarna; att 
ge företagen konkurrensfördelar genom optimerade kompositlaminat och genom 
förståelse av hur materialparametrar påverkar prestanda. 
4. Marknadsutvecklande forskning och teknisk inhämtning med målet att ge 
företagen ökad omsättning genom försäljning på nya marknader; att exploatera kom-
positmaterialets unika egenskaper på användningsområden som idag utnyttjar andra 
material. (Vinnova, 2002) 
 
APC Composit AB 
APC är företag som arbetat inom BIFUNs nätverk, men som nu gått ur. APC är ett 
kompositföretag med tio anställda och finns i Luleå. Företagsledaren är aktiv i flera 
nätverk och har många års erfarenhet av att starta upp och medverka i nätverk. 
Nätverken som denna medverkat och medverkar i är både av internationellt och 
nationellt slag. 
 
SICOMP AB 
Industriforskningsföretaget IFP SICOMP AB är moderbolag till IFP Research AB 
och SICOMP AB. Företaget arbetar för den nationella och internationella industrin 
inom materialområdena fiber och textil, plast och gummi samt komposit. De utför 
många typer av förstudier och beräkningar men även design, materialval, prototyping 
och testning inom fiberkompositindustrin.  
 
4.3 Inledande intervju  
Den inledande intervjun med BIFUN presenteras nedan. Denna intervju fungerar 
som en inledning till ämnet och tas ej upp i resultatredovisningen och analysen. Vi 
anser att intervjun ger en värdefull insikt i ämnet för läsaren. 

4.3.1 BIFUN 
Representanten på BIFUN beskriver nätverk och samarbete i nätverk. Arbetet enligt 
BIFUNs koncept börjar dock inte med att koppla ihop företagen i nätverk. De 
erbjuder till att börja med en individuell djupanalys av företagen där de ser över 
affärs- och marknadsplaner och hjälper till vid generationsväxlingar. Detta är ett 
strategiarbete där allt måste komma från företaget, ”bottom up”, som respondenten 
uttrycker det. 
 
När det grundläggande arbetet är gjort inleds nätverksarbetet med träffar och 
konferenser som anordnas av BIFUN. Företagen får där möjlighet att träffas och 
skapa kontakter, BIFUN förmedlar även kontakter där de vid analysarbetet ser att två 
eller fler företag kan komplettera varandra. I BIFUNs kontaktnät innefattas ett 30-tal 
företag. Företagen har ingen juridisk bindning till varandra förrän de inleder ett 
samarbete. Mellan företagen och BIFUN finns dock kontrakt. Inom BIFUNs ramar 
bildas mindre kluster av företagssamarbeten som även kan bestå av företag utanför 
nätverket. Enligt respondenten är syftet med träffarna att företagen ska ”öka 
kontaktytan mot varandra och kunder”. 
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Det största problemet med nätverksarbete är de byråkratiska kvarnarna som mal 
väldigt långsamt, anser respondenten utifrån sin roll som extern samordnare. För att 
driva BIFUN behövs medel som söks från EU Mål 16. Detta innebär att BIFUN lever 
under ständig stress, de kan inte ha lång framförhållning eftersom de endast vet hur 
mycket medel som beviljas för en period i taget. Övriga inkomster består av 
medlemsavgifter från företag. Den tid och kraft det tar att kontakta myndigheter och 
skriva ansökningar är ansenlig, enligt den intervjuade, och det innebär också att 
mindre tid kan ägnas åt de pågående projekten. 
 
De kriterier som identifierats i teoriavsnittet (flexibilitet, förtroende, relationer och 
engagemang) anser denna respondent vara relevanta för strategisk effektivitet i 
relationerna i nätverk. Det kriterium som han understryker som ett av de viktigaste 
under intervjuns gång är engagemang. Det måste enligt denne finnas en motor som 
driver på arbetet. På frågan om denna motor kan vara ett av de deltagande företagen, 
svarar respondenten att det kan det vara, men en nackdel med det är att de övriga i 
nätverket kan vara misstänksamma och tro att denna drar fördelar som inte redovisas 
för de övriga. I de fall BIFUN är inkopplade i nätverken är det ofta de som fungerar 
som den drivande motorn. Engagemanget är, enligt den intervjuade, helt beroende av 
att det finns tid till kommunikation mellan BIFUN och företagen. Han anser sig inte 
nöjd med det engagemang som finns i de pågående projekten och ser det som ett 
resultat av den bristande tid som funnits till dialog på grund av det byråkratiska 
krånglet. 
 
Företag kan, enligt den intervjuade, välja att samarbeta om andra saker än affärer. 
Områden som forskning, utveckling och inköpssamarbete kan vara enklare saker att 
samarbeta kring än delade offerter på jobb. Eftersom konkurrensen är stor mellan 
vissa av företagen har det hänt att de går bakom ryggen på varandra för att få de 
eftertraktade jobben. 
 
4.4 Resultatredovisning  
Här presenterar vi resultaten av de intervjuer som genomförts. Under varje 
intervjufråga följer en sammanställning av svaren från de olika respondenterna i 
företagen. Vi har här valt att redovisa företagen och respondenterna anonymt av 
hänsyn till de personer vi intervjuat och företagen är därför numrerade med siffrorna 
1 till 4. De företag vi intervjuat ingår i de två olika nätverken som presenterats 
tidigare i empirin, Verkstäder i Piteå (VIP) och Kompositföretag i samverkan (KIS). 
Företag 1 och Företag 4 ingår i samma nätverk, liksom Företag 2 och Företag 3. 
Intervjufrågorna finns som bilaga. 
 
1) Vad är viktigt för att uppnå strategisk effektivitet? Alltså vad krävs (vilka 
faktorer är viktiga) för att företagsnätverket ska kunna vara innovativt, snabbt kunna 
ställa om sin produktion och göra olika saker så effektivt som möjligt? 
 
Kontaktpersonen i Företag 1 anser att genom att göra affärsplaner och ha en strikt 
uppdelning i ”vem som gör vad” i nätverket så uppnår man strategisk effektivitet. 
                                                 
6 Mål 1 är ett strukturfondsprogram som ska utveckla Norra Norrland så att näringslivets tillväxt blir 
jämförbar med tillväxten i andra framgångsrika regioner i landet och Europa. Programmet ska 
uppmuntra till lokala initiativ och stödja tillväxtbefrämjande projekt i Norrbotten och Västerbotten. 
(Norrbotten Direkt, 2002) 
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Affärsplaner gjordes när de gick med i nätverket BIFUN och består av riktlinjer för 
hur företaget ska hantera exempelvis olika marknader, hur det ska hanteras i grupp 
och liknande. Han anser även att det krävs en affärsmässig mognad för att samarbeta 
i nätverk, med det menar han att det krävs relationer mellan de inblandade i 
nätverket. Företagen som ska samarbeta måste passa ihop menar han vidare. Det tar 
tid och krävs en dialog för att företagen ska kunna arbeta tillsammans. Den dialogen 
saknas mellan många deltagare i nätverket som respondenten ingår i. 
 
Att kunna vara flexibel gentemot kunden och snabbt kunna erbjuda en lösning på 
kundens problem samt kunna kommunicera med kunden är oerhört viktigt, menar 
den intervjuade i Företag 2. De gäller att visa att man är duktiga. Denna respondent 
kan inte nog uttrycka hur viktigt det är med relationerna mellan människorna i 
nätverket. Som han själv uttrycker det; ”Grunden till alla nätverk är människorna, 
du kan aldrig bygga ett nätverk mellan två företag, du kan bara bygga ett nätverk 
mellan människorna i två företag”. Det krävs trygghet i den nya gruppen som ett 
nätverk innebär. Respondenten tycker alltså att det är viktigt att företaget ska kunna 
vara flexibelt men samtidigt är det svårt, menar han. Personalen tycker inte om att 
hoppa mellan olika arbetsuppgifter för att det blir ryckigt och det gör dem otrygga.  
 
Att företagen delar med sig av sin kunskap anser den vi intervjuat i Företag 3 vara 
viktigt för att nätverket ska vara strategiskt effektivt. En stor fördel för att nätverket 
ska fungera är att alla inblandade har gemensamma nämnare, exempelvis att de 
arbetar med samma material. Nätverket i sig är ju inte innovativt, utan det gäller att 
ta vara på de möjligheter som finns i nätverket. För att få de inblandade att känna sig 
trygg med att dela med sig av sina små tricks och idéer i sin produktion krävs 
förtroende mellan människorna som ingår nätverket. 
 
Den intervjuade i Företag 4 anser att de i sitt företag redan innan nätverkssamarbetet 
hade förutsättningarna som innebär strategisk effektivitet. De har duktiga arbetare 
som tar eget ansvar för det jobb de utför och jobbar självständigt, menar han, och det 
är det viktigaste. Han anser inte att nätverket är så innovativt i det stora hela, men att 
det har lett fram till närmare samarbeten med några få företag inom nätverket. Detta 
samarbete handlar om att dela på jobb och samtidigt tjäna pengar för egen vinning 
med bekostnad på de andra företagen i nätverket, vilket är ömsesidigt berättar 
respondenten. Vidare säger han även att samarbetet som uppkommit med de andra 
inom nätverket beror på att de fått bäst personlig kontakt. 
  
2) Vilka svårigheter/brister finns med att arbeta i nätverk? 
 
Den intervjuade i Företag 1 ser att skillnader hos de samverkande parterna i 
företagen innebär vissa problem. Alla måste, till exempel, kunna förstå det 
ekonomiska språket för att kunna prata om ekonomi. Han menar dock att detta oftast 
går att lösa genom en dialog mellan parterna som de har ett samarbete med.  
 
I Företag 2 tar respondenten upp två aspekter; konkurrenssituationen och risken att 
bli en kartell. När det gäller konkurrenssituationen så är den lite speciell anser den 
intervjuade. I nätverket ska man plötsligt samarbeta med sina konkurrenter. Den 
andra aspekten som tas upp är kartellbildning. Det är ett riktigt problem för alla 
nätverk, nätverket får inte bli ”avdelningar i samma firma”. Den enda lösningen som 
respondenten ser på problemet är att alla måste ha etik och moral. Även här anser 
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han att det krävs att alla i nätverket lär känna varandra för att kunna tala om sådana 
saker. 
 
Vilka problem som finns är olika beroende på vilka förhoppningar man har på 
nätverket, menar den intervjuade i Företag 3. Det är upp till de som medverkar i 
nätverket att ta vara på de resurser som nätverket ger. För detta krävs det initiativ, det 
går inte att sitta och vänta på att någon ska göra något, menar han.  
 
Det är i vårt nätverk brist på initiativ och engagemang, menar respondenten i Företag 
4. I början så träffades de en dag varje vecka för att fika tillsammans, men då det 
alltid bara är några få som kommer till dessa träffar blir det bara dem som man 
inleder samarbeten med, menar han. Han anser inte att det är bra med en extern 
samordnare för nätverket, eftersom dessa kostar mer än de smakar, nätverket har 
inget utbyte av en sådan, menar han. Ett annat problem är att vissa beställare tror att 
nätverkssamarbetet innebär att företagen är en kartell, berättar respondenten vidare. 
 
3) Hur går man till väga för att uppnå de viktiga faktorerna i nätverket? 
 
Respondenten i Företag 1 anser att den affärsmässiga mognad, som enligt honom är 
viktigt för att samarbeta i nätverk, tar tid att uppnå eftersom det krävs att 
människorna lär känna varandra. Relationerna är av stor betydelse menar han, och de 
aktiviteter som ordnas på sidan om arbetet blir ett sätt för de inblandade att lära 
känna varandra. Den kommunikationen som skapas på exempelvis en introduktion av 
en ny entreprenad eller en taklagsfest grundar i förlängningen för den affärsmässiga 
dialogen. Vidare säger han att projekt som genomförs i nätverk kräver organisering 
med hjälp av projektplaner och kontinuerliga uppföljningar. 
 
Enligt vår respondent i Företag 2, hänger mycket på att man skapar en attityd i 
företaget. Ledningen måste skapa en attityd som ska genomstråla hela företaget, man 
måste visa ett engagemang som smittar av sig. För att skapa nätverksrelationer krävs 
socialt umgänge, anser denne. Han menar att genom att träffas under informella 
former, till exempel i bastun, över en middag med fruarna eller en weekend 
tillsammans innan konferensen så skapas de relationer som är så viktiga för 
nätverket. Det formella nätverket är det som finns mellan företagen medan det 
informella finns mellan individerna i företagen. Vidare säger respondenten att man i 
många länder är medvetna om hur viktigt det informella nätverket är medan vi i 
Sverige på något sätt tror att det räcker med att organisera saker och ting, men det är 
ändå relationer det bygger på. Ett nätverk behöver även input utifrån eftersom inga 
nätverk lever av egen kraft, säger respondenten. Det är också bra att börja 
nätverksarbetet med något som är konkurrensneutralt, exempelvis sophantering. Det 
innebär att alla i nätverket lär känna varandra samtidigt som alla tjänar på 
samarbetet. Sedan kan samarbetena fördjupas till mer känsliga områden med mer 
”business”, då alla blivit tryggare med varandra, säger den tillfrågade. Vidare menar 
respondenten att man kan bryta isen på ett formellt möte genom att våga göra bort 
sig. Han berättar ett exempel där en kollega pratade på knagglig finska på ett möte 
med finska kollegor och att det resulterade i att de i sin tur vågade kommunicera med 
sin skolsvenska. På så sätt skapades trygghet i gruppen, menar han. 
 
Respondenten i Företag 3 anser att det krävs tid för att uppnå det viktiga förtroendet 
som krävs mellan företagen. Ett bra sätt att starta ett samarbete är att jobba med 
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konkurrensneutrala saker. Eftersom alla i nätverket som Företag 3 deltar i arbetar i 
samma bransch men har olika marknadsnischer kan de tryggt dela med sig av vilka 
tillverkningsprocesser de använder, vilka material som de upptäckt inte fungerar ihop 
och så vidare. Man lär då känna varandra, vilket är viktigt eftersom nätverkande är 
mycket personbundet – det är inte företagen som samarbetar, det är personerna inom 
företaget. Han berättar även att nätverket varje år åker till en mässa i Paris som ingen 
av de tidigare deltagit i före samarbetet och på en annan mässa hade de gemensam 
monter ett par år. Alla dessa aktiviteter är viktiga för sammanhållningen i nätverket. 
 
Respondenten i Företag 4 säger att han är lite pessimist när det gäller hela nätverket. 
Mellan de företag som samarbetar inom nätverket är det bästa att vara raka, man 
räknar på jobb som kommer in och om man inte kan ta jobbet själv lämnas kalkylen 
över till andra. Inget görs dock utan egen vinning på affären. Han betonar att 
samarbetet fungerar på grund av att företagen har liknande personal och att kontakt-
personerna i de andra företagen tänker på samma sätt, att personkemin stämmer dem 
emellan. Det händer att företaget vid stora beställningar samarbetar på så sätt att 
material sänds till ett annat företag i nätverket som utför arbetet. Han menar att det är 
enklare att flytta på material än människorna som utför arbetet eftersom personalen 
kan sin utrustning på sin ordinarie arbetsplats.  
 
4) Görs tillräckligt inom ert nätverk? Vad anser ni skulle kunna göras mer? 
 
Företag 1 anser att det nätverket som de ingår i skulle behöva en drivande kraft som 
hanterar nätverket och utvecklar det. Som exempel nämner han gemensamma inköp. 
Han anser även att denne skulle ha koll på de förfrågningar som ligger ute på 
marknaden, skapa kanaler för nya affärer och hitta nya möjligheter. Detta företag har 
endast samarbete med några företag inom nätverket. 
 
Den vi intervjuat i Företag 2 anser att relationerna i nätverket kan utvecklas mer. Han 
anser att stimulansfaktorer för detta skapas genom att människorna i företagen som 
arbetar i nätverket lär känna varandras familjer på neutral plats. Det görs bäst genom 
att åka bort tillsammans. Det kan vara en konferens på ett hotell med inbjudna 
forskare som berättar om intressanta projekt som fungerar som ny ”input” för nät-
verket, följt av aktiviteter som höjer de informella banden mellan deltagarna. 
 
Det svåra är att hålla igång nätverket, svarar respondenten i Företag 3 på frågan om 
vad som skulle kunna göras mer. Det behövs en drivande kraft för att hålla nätverket 
levande och som hanterar samordning. För att hänga med i utvecklingen måste 
företagen i nätverket blicka framåt och ha koll på vad som händer i exempelvis USA 
vad gäller forskning och utveckling i de material som företagen använder. Vårt 
nätverk, berättar den intervjuade, har inneburit att nya marknader har öppnats för 
företagen. Från att ha jobbat på en lokal marknad har nu flera av dem europeiska 
partners. Företag 3 har deltagit i flera stora projekt som har lett till nya 
nätverkskontakter runt om i Europa. 
 
Det krävs mer engagemang, menar den intervjuade i Företag 4. De små företagen har 
svårt att ta sig tid att komma på träffarna som ordnas, men det är viktigt om nätverket 
ska fungera. Annars handlar nätverket bara om de få som kommer och som 
engagerar sig. Genom de informella fikaträffarna, där vi inte pratar jobb, lär vi känna 
varandra och får personlig kontakt. Detta skapar viktiga kontakter och om alla ville 



4 Empiri 

- 24 - 

ställa upp skulle vi tillsammans bli starka, särskilt de mindre företagen skulle ha 
utbyte av det. Den intervjuade beskriver att han själv har varit företagsledare i ett 
mindre företag och förstår att det är svårt att få tiden att räcka till för småföretagarna 
eftersom de ofta deltar i själva produktionen. I den position han har nu ”flyter man 
mer ovanpå”, som han uttrycker det, och har en mer övergripande roll i företaget och 
kan därmed ta sig mer tid till att skaffa jobb och bygga nätverk. Respondenten anser 
vidare att det är negativt att ha en extern projektledare som finansieras med EU- 
pengar eftersom han upplever dem som giriga och ser inte några positiva resultat för 
hans företag. Det som har varit positivt med nätverksarbetet är samarbetet som 
utvecklats mellan några få företag. Vidare tycker respondenten att en del av 
nätverksprojekten som drivs inte är så bra strukturerade och att detta kan förbättras 
avsevärt. 
 
5) Är det lättare att uppnå det vi kallar strategisk effektivitet om man jobbar i 
nätverk, jämfört med om man inte gör det?  
 
Respondenten i Företag 1 berättar att företaget har en entreprenörsinriktning i allt de 
gör och anser att det kan jämföras med nätverk. Han anser att om allt är noggrant 
bestämt i samarbetet, att alla vet vem som gör vad så är den typen av arbete effektivt 
och gör det lätt att arbeta i nätverk. Han anser även att nätverket skapar en större 
tillgänglighet på resurser och att nätverket därmed skapar strategisk effektivitet. 
 
Den intervjuade i Företag 2 anser att nätverksarbete är en förutsättning för att kunna 
uppnå strategisk effektivitet. För att kunna vara flexibel och ha en hög beredskap 
krävs kunskap. Den kunskapen finns i och med ett fungerande nätverk. Han anser att 
om ett företag känner sig nöjt, lutar sig tillbaka och inte utvecklas så går det företaget 
bakåt relativt mot omgivningen, för omgivningen utvecklas hela tiden. Det nätverk 
som denna respondent ingår i använder sig av varandra som uppslagsverk, trots att 
företagen i nätverket inte idag har något officiellt samarbete. De kan ringa till 
varandra när de har funderingar och därmed nyttja varandras kunskaper och 
nätverket lever alltså kvar som ett informellt nätverk. Han berättar att orsaken till att 
sammanhållningen blivit så stark är att de i nätverket har skapat den trygghet som 
krävs för att vara öppna och kunna bjuda på sina erfarenheter och kunskaper. 
 
Ja, anser den vi intervjuat i Företag 3, men mycket är upp till personerna i företagen. 
Det måste finnas personer som vill jobba mot uppsatta mål och som har framtids-
visioner. 
 
Respondenten i Företag 4 anser att det är bra att ha mycket kontakter. Tillsammans 
med de företag som samarbetet fungerar med har de ett stort kontaktnät, vilket är 
viktigt då de arbetar med montage över hela Sverige. 
 
6) Hur kommer man från ”konkurrenstänket” i nätverket, i stället kunna se 
varandra som en resurs? 
 
Att kunna frångå att man är konkurrenter är svårt, anser den vi intervjuat i Företag 1. 
I och med att de som är med i nätverket är i samma bransch kommer konkurrens 
alltid att finnas. Konkurrens kommer vi inte ifrån och jag tror inte att det är något vi 
ska sträva efter heller, säger den vi intervjuat. Han menar att samarbetet i nätverket 
är bra för där kan de inblandade hjälpas åt vid överbeläggningar, man kan utöka 
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tillverkning eller montering snabbt och effektivt genom att kontakta andra inom 
branschen. I slutändan handlar det om att tjäna på affären. 
 
Respondenten i Företag 2 menar att genom att lära känna varandra kan företagen 
konkurrera i trygghet med varandra. De är fortfarande konkurrenter, men om ett av 
företagen har mycket att göra och får förfrågningar om nya jobb kan de 
rekommendera andra och på så sätt dela med sig av jobben.  
 
Den intervjuade i Företag 3 anser att det är upp till de deltagande företagen att se att 
genom samarbetet gynnas alla, det är ett givande och tagande som alla måste vara 
med på. Genom att dela med sig av sina kunskaper får företagen så mycket mer 
tillbaka, alla vinner på det.  
 
I Företag 4 ser vi på samarbetet strikt affärsmässigt, säger den vi intervjuade. Han 
berättar att företagen köper timmar av varandra eller köper jobb av varandra, det är 
det som samarbetet handlar om. 
 
4.5 Summering av empiri 
I detta avsnitt har vi presenterat den inledande intervjun som tillsammans med teorin 
fungerat som bakgrund för oss själva i den följande fallstudien. Vi har även presen-
terat de företag som ingår i fallstudien samt de resultat som intervjuerna gett. I av-
snittet som följer ställs de insamlade resultaten mot teorin. 
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5 Analys  
I detta avsnitt ställer vi de resultat vi fått i empirin mot de teorier vi presenterat i 
teoriavsnittet. Vi inleder med att analysera de kriterier som vi funnit i teorin och 
ställer dem mot de kriterier som kommit fram vid undersökningen. Vidare analyserar 
vi hur företagen i studien har uppnått eller tycker att de borde uppnå de kriterier 
som framkommit.    
 
5.1 Analys av intervjuer  
När vi analyserar intervjuerna använder vi oss av samma beteckning på företagen 
som vi gjort tidigare i empirin, det vill säga Företag 1 till 4 där Företag 1 och Företag 
4 ingår i samma nätverk.  
 
De kriterier för att uppnå strategisk effektivitet i nätverk som överensstämmer både 
med teori och empiri är; flexibilitet (Bengtsson et al, 1998; Dalsgaard & Bendix, 
1998), förtroende (Gustafsson, 1988; Håkansson & Snehota, 1995; Bengtsson et al, 
1998), relationer (Hultgren, 2000; Håkansson & Snehota, 1995) och engagemang 
(Nilsson, 2000; Gustafsson, 1988). Förutom dessa kriterier identifierades ytterligare 
två i empirin; trygghet och kunskap. De kriterierna fanns även i teorin men de har där 
varit av sekundär natur och inte lyfts fram som särskilt betydelsefulla i 
nätverkssammanhang.   
 
Tillsammans utgör de sex kriterier grunden för vår analys. Vi har kategoriserat 
kriterierna och letat motsvarigheter i teorin. Nedan analyseras kriterierna eftersom de 
visat sig vara viktiga för att skapa strategisk effektivitet i relationerna i ett nätverk.  

5.1.1 Viktiga kriterier för strategisk effektivitet i nätverk 
Relationer var ett kriterium som samtliga medverkande i intervjuerna ansåg vara 
viktigt i nätverkssamarbeten. I teorin tas sociala relationer upp av Håkansson & 
Snehota (1995) som betydelsefullt för att skapa trygghet och förtroende. Hur skapas 
goda relationer i ett nätverk? Vår fallstudie visar att det krävs tillfällen att informellt 
mötas för att få det formella arbetet att fungera på ett tillfredsställande sätt. Enligt 
Kraut & Streeter (1990) uppdelas kommunikation i en informell och en formell del, 
där den informella har en oplanerad struktur och den formella en mer planerad 
struktur. Morgan (1986) menar att informella nätverk uppstår genom planerade 
möten såsom exempelvis luncher. 
 
Trygghet och förtroende är två av de kriterier som fallstudien visat är viktiga för att 
uppnå strategisk effektivitet i relationerna i ett nätverk. Enligt Håkansson & Snehota 
ligger relationerna till grund för trygghet och förtroende, vilket bekräftas i 
fallstudien. Två av respondenterna (Företag 2 och 3 som ingår i samma nätverk) 
anser att trygghet i nätverket krävs för att deltagarna ska känna sig tillfreds med att 
dela med sig av sina kunskaper och att den nya gruppen som man ingår i när man 
bildar ett nätverk behöver skapa trygghet. Enligt Gustafsson (1988) kan ett nätverk 
inledas med ett begränsat samarbetsområde för att skapa förtroende. Bengtsson et al 
(1998) har den åsikten att om förtroende inte skapas så finns det risk att deltagarna 
endast försöker få en egen vinning ur samarbetet. Oliver (1990) beskriver att 
samarbeten bygger på förväntningar om gemensamma mål och intressen som kan 
gynna alla i nätverket. 



5 Analys 

- 27 - 

 
För att ta sig tid till relationerna i nätverket krävs engagemang, (man kan även vända 
på det och säga att det krävs engagemang för att ta sig tid), som är ytterligare ett av 
de kriterier som identifierats både i teorin och i fallstudien. Enligt Gustafsson (1988) 
kan brist på engagemang orsaka problem i nätverket. En av våra respondenter (i 
Företag 4) anser att bristen på engagemang i deras nätverk har gjort att samarbetet 
har begränsats ordentligt, av 25 företag är det endast tre som de regelbundet 
samarbetar med. Samma respondent efterlyser också mer engagemang på frågan om 
vad som skulle kunna göras mer i nätverket. En av respondenterna (Företag 2) som 
inte ingår i samma nätverk som respondenten i Företag 4, anser att engagemang är en 
grundläggande förutsättning för att över huvud taget kunna ingå i ett nätverk. Företag 
3 anser att det krävs initiativ från var och en i nätverket för att ta vara på de resurser 
som ges.  
 
Enligt Bengtsson et al (1998) krävs det flexibilitet för att kunna anpassa sig till 
förändringar. Ett nätverks styrka är just dess flexibilitet menar Zeffane (1995) och 
Dalsgaard & Bendix (1998). En av respondenterna (Företag 2) poängterar också att 
flexibilitet är viktigt gentemot kunden. Respondenten i Företag 4 pratar också om 
flexibilitet i andra ordalag. Han menar att för att vara effektiva och kunna ta emot 
stora order så kan de samarbeta mellan företagen i nätverket. I deras samarbete har 
det fungerat bäst att flytta material mellan varandra i stället för personal. 
 
Två av respondenterna (Företag 2 och 3) som tillhör samma nätverk betonar att det i 
nätverk är viktigt att företagen är villiga att dela med sig av sin kunskap. Det kan 
gälla exempelvis tillverkningsprocesser som används men även forskning och 
utveckling för att hjälpas åt att möta framtidens behov. Håkansson & Snehota (1995) 
beskriver att företag i nätverk måste ha samverkan när det gäller kunskap eftersom 
den kompletta kunskapen finns spridd i nätverket. Peña (2002) menar att få företag är 
begåvade med en tillräckligt bred kunskapsbas för att ständigt kunna vara innovativa 
och styra kursen för nya teknologier. Formationen av nätverk är därför ett viktigt 
forskningsområde i dagens turbulenta omgivning. Achrol & Kotler (1999) menar att i 
framtiden kommer nätverk att ha stora fördelar eftersom en av dess styrkor är den 
samlade kunskapen i nätverket. 
 
Vi ser med andra ord att de flesta kriterierna från teorin överensstämmer med de 
kriterier vi fått fram i fallstudien. Att ta fram nya kriterier är inte huvudsyftet med 
undersökningen utan vi kommer att fortsätta med att analysera hur företagen har gått 
till väga för att uppnå de viktiga kriterierna: relationer, flexibilitet, trygghet, kunskap, 
engagemang och förtroende.  

5.1.2 Hur viktiga kriterier kan uppnås 
Det är svårt att kategorisera kriterierna och svara på hur var och en ska uppnås 
eftersom de går in i och är beroende av varandra. Exempelvis krävs trygghet och 
förtroende för att skapa bra relationer. Det finns även tillfällen då ett kriterium är 
svaret på hur ett annat kriterium ska uppnås. Nedan sker ändå en analys uppdelad i 
kategorier men läsaren bör ha beroendeförhållandena mellan hur de olika kriterierna 
ska uppfyllas i åtanke. Som vi tidigare nämnt är det vi analyserar inte alltid klargjort 
i de teorier vi tagit del av därför kan vi inte i vissa fall referera till teorier. 
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Relationer 
Grunden till alla nätverk är människorna, menar en av respondenterna (Företag 2), 
och poängterar att nätverk inte byggs mellan företag, utan mellan människorna i 
företagen. Informella möten kan skapas på en mängd olika sätt, de olika respon-
denterna har ett flertal sätt som de använder i sina nätverk. Det kan vara enkla möten 
som att träffas och dricka kaffe en morgon varje vecka under tio minuter (Företag 4), 
till att åka bort en weekend tillsammans för ha konferens i kombination med nöjen 
(Företag 2). Företag 2 vill ta de informella mötena till ytterligare en dimension 
genom att även inkludera de medverkandes familjer. Respondenten anser att det är en 
stimulansfaktor i samarbetet som stärker relationerna ytterligare. En av respon-
denterna (Företag 4) har även uttryckt att frånvaro från de informella mötena är ett 
problem eftersom det då inte är möjligt att inleda någon närmare relation med dessa, 
vare sig på ett informellt eller formellt sätt. Respondenterna i Företag 1 och Företag 3 
menar att det tar tid att bygga upp relationer, att de inblandade måste lära känna 
varandra och att det krävs en kontinuerlig dialog. Detta kan sättas i samband med 
Malone & Crowston (1994) som anser att mänskliga system är beroende av 
uppmuntran, motivation och känslor. Vidare tycker Företag 1 att ett strukturerat 
arbetssätt underlättar relationerna.   
 
Trygghet och förtroende 
På frågan om hur man går tillväga för att uppnå de viktiga kriterierna i nätverket 
svarar två av respondenterna (Företag 2 och Företag 3) att det är bra att börja arbeta 
med något konkurrensneutralt. Detta är ett svar på hur samarbetsområdet kan 
begränsas, som Gustafsson (1988) framhåller. De två respondenter hade i sitt nätverk 
börjat med gemensamt miljöarbete eftersom det var något som gynnade alla och inte 
var belagt med konkurrens. De ansåg att detta var en bra start där alla fick en vinna-
vinna situation och på samma gång lära känna varandra. Dessa två ingår i samma 
nätverk och har goda erfarenheter av detta. Grunden för trygghet är relationerna 
säger en av respondenterna (Företag 2). Bra relationer skapar förtroende anser 
respondenterna i överlag. Precis som när det handlade om relationer krävs tid för att 
få förtroende för varandra i nätverket. Det krävs tid både till att lära känna varandra 
och underhålla relationen regelbundet, menar de tillfrågade. Två av de intervjuade 
som ingår i samma nätverk (Företag 1 och Företag 4) trycker på att företagen och 
personkemin måste stämma för att förtroende ska skapas. Företag 2 anser att som 
företagsledare måste man vara sig själv, samma person på jobbet som på fritiden. 
Detta för att denna respondent kommer att träffa sina kollegor i nätverket även efter 
arbetstid.   
 
Engagemang 
Att skapa engagemang är ett viktigt kriterium för att nätverket ska fungera och 
därmed också skapa strategisk effektivitet. Det är också en av de svårigheter som 
tagits upp både i teori och i empiri av respondenterna. Bland annat menar Malone & 
Crowston (1994) att brist på koordination upptäcks först när den saknas och att det 
krävs ett ömsesidigt beroende för att det ska finnas något att koordinera. Tre av 
deltagarna (Företag 1, 2 och 3) menar att det behövs en motor, en drivkraft som är 
navet i nätverket och som ger input (vitamininjektioner) som i sin tur koordinerar och 
driver arbetet framåt. De menar att drivkraften kan vara en konsult, men också 
engagerade företag/människor inom nätverket. Den fjärde respondenten har dålig 
erfarenhet av externa konsulter som finansieras via olika stödanslag och menar att 
företagens drivkraft är pengar. Det vore en idé att företagen i nätverket finansierar en 
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samordnande person i stället, menar han. Om företagen måste bekosta en konsult tror 
respondenten att företagen har större krav och också engagerar sig mer för att få 
valuta för sina pengar, det vill säga att deltagarna kräver strategisk effektivitet. 
Vidare anser respondenten att nätverksprojekten bör vara genomtänkta för att de ska 
engagera deltagarna så mycket som möjligt. 
 
Flexibilitet 
För att kunna vara flexibel krävs kunskap anser en av respondenterna (Företag 2). 
Det krävs även en gemensam attityd hos alla anställda i företaget och detsamma 
gäller nätverket, menar densamme. Företag 4 menar att flexibilitet uppnås genom en 
rak kommunikation mellan de inblandade.  
 
Kunskap 
För att företagen i nätverket ska vara villiga att dela med sig av sina kunskaper anser 
en av respondenterna (Företag 3) att människorna som är berörda dels har förtroende 
för varandra och dels ser att det kommer att gynna det egna företaget. Respondenten i 
Företag 2 menar att i ett nätverk krävs trygghet och därmed också förtroende för att 
nätverket ska komma dithän att kunskap överförs mellan företagen. Respondenten i 
Företag 3 anser att gemensamma intressen i nätverket är viktigt för att skapa ett 
intresse för utbyte av kunskap.  
 
5.2 Summering av analys 
I detta avsnitt har vi gått igenom de olika kriterier vi hittat i teori och empiri och visat 
på likheter och vissa skillnader mellan dessa. Vidare har vi analyserat hur dessa 
kriterier ska uppnås vilket har framkommit i fallstudien. I avsnittet som följer ska vi 
föra en diskussion kring arbetet och dra slutsatser som framkommit. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I det avslutande avsnittet diskuterar vi arbetet och drar slutsatser utifrån det som 
framkommit i analysen. Vi visar på några egna reflektioner och för en metod-
diskussion. I den avslutande sammanfattningen listar vi våra slutsatser  och till sist 
ger vi  förslag till fortsatt forskning.  
 
Syftet med detta arbete var att utifrån teori och empiri finna kriterier som kan ligga 
till grund för en modell för hur strategisk effektivitet i relationerna mellan företag i 
nätverk skall uppnås. Eftersom vi inte har hittat svar på hur olika kriterier ska uppnås 
vill vi med detta arbete bidra med den kunskapen. 
 
Det finns som vi ser det brister i teorierna om hur strategisk effektivitet ska uppnås. 
Många författare visar på fördelarna med ett samarbete och vad man kan uppnå om 
samarbetet fungerar på ett tillfredsställande sätt. De visar även på kriterier som är 
viktiga för att ett nätverkssamarbete ska lyckas. Dessa kriterier anser även vi vara 
viktiga. I vår fallstudie har undersökningsenheterna bekräftat teorierna om krit-
erierna. Men avsaknaden av hur kriterierna ska uppfyllas tycker vi är en brist som vi 
har försökt åtgärda.   
 
Ett av nätverken vi har undersökt är framgångsrikt, det vill säga att de har ett 
regelbundet samarbete och upplever samarbetet som positivt. Det andra nätverket 
upplevs inte av deltagarna som särskilt givande. I de två olika nätverken vi undersökt 
har det visat sig att deltagarna har skilda inställningar gentemot nätverket. I det fallet 
där deltagarna känner sig mer besvikna över resultatet har det visat sig att de tänker 
mer på rent affärsmässigt samarbete med vinst i fokus. I detta nätverk ingår ett stort 
antal företag på samma ort men det är i huvudsak fyra företag som är aktiva, det vill 
säga de kommer till möten och har ett kontinuerligt samarbete med varandra. Dessa 
fyra företag tillhör de större i nätverket.  Det andra nätverket har gått in i nätverks-
samarbetet med förhoppningen att dela kunskap och erfarenheter med varandra. 
Detta samarbete har lett till vinster bland annat i form av värdefull forskning som alla 
i nätverket haft nytta av. Detta nätverk är mindre än det föregående och alla deltagare 
är aktiva. Företagen i nätverket finns utspridda över hela norra Sverige.  
 
Vi tycker oss se, till vår förvåning, att det mer geografiskt distribuerade nätverket har 
en starkare sammanhållning och upplever nätverket och relationerna i nätverket som 
starka och lyckade. Vi kan dra slutsatsen att deras inställning till nätverkssamarbetet 
har lett fram till att deras relationer har blivit starka. De har en mer personlig 
inställning, de har lärt känna varandra även privat och det har lett fram till att de 
värnar om den andres framgång på ett annat sätt än i det nätverket där affärer har fått 
styra samarbetet. 
 
I de två nätverken har man skapat utrymme för informella möten, det är dock bara i 
det ena nätverket som deltagarna slutit upp på ett bra sätt till de informella mötena. I 
det väl fungerande nätverket har uppslutningen varit god. Vi tycker oss därmed ha 
funnit att det informella mötet mellan människor i nätverket krävs för att skapa ett 
fungerande formellt nätverk. Att lära känna varandra på ett avslappnat sätt skapar 
förtroende, vilket är grunden för ett bra samarbete. 
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För att ett nätverkssamarbete ska vara framgångsrikt måste alla deltagare vara 
införstådda i vad de ska uppnå och inte minst hur de ska gå tillväga för att uppnå sina 
mål. Detta underlättas om det finns en rak kommunikation mellan människorna i 
nätverket. Missförstånd och oklarheter bör bli mer sällsynta. Gemensamma mål och 
intressen är en förutsättning för att inleda ett samarbete. 
 
Vi har kommit fram till att de två företag som har goda erfarenheter med samarbete i 
nätverk har inlett samarbetet med konkurrensneutrala projekt. Detta har lett oss att 
tro att det är en fördel att alla ska få tid att lära känna och få förtroende för varandra i 
ett neutralt samarbetsområde innan samarbete av mer känslig natur inleds. Detta 
stärks ytterligare av att vi ser att de företag som inte är nöjda med samarbetet i 
nätverken saknar personliga relationer till företag inom nätverket, de anser inte att 
engagemanget från alla är tillräckligt starkt. På grund av detta kan inte personliga 
relationer skapas, det kan därigenom inte heller skapas trygghet eller förtroende och 
samarbetet blir sannolikt mindre lyckat. Det krävs att deltagarna tar sig tid för att 
komma till möten och ha en kontinuerlig kontakt till övriga inom nätverket. 
Engagemang, relationer, trygghet och förtroende är alla kriterier som är viktiga för 
samarbete i nätverk, vi kan alltså dra slutsatsen att när dessa inte uppfylls har 
nätverkssamarbetet inte goda chanser att lyckas.  
 
Vår undersökning har visat att det krävs en motor, en drivkraft för att 
nätverkssamarbetet ska lyckas. Det finns dock olika inställningar till vem som ska 
vara drivkraften. Några anser att det ska vara en extern person medan andra menar att 
det går lika bra med någon ur nätverket. Vi menar att oavsett om en extern eller 
intern drivkraft används måste denne ha tid samt förmågan att engagera och 
entusiasmera de övriga.  
 
Kunskap kan ses både som ett kriterium för strategisk effektivitet i nätverk men även 
som viktigt för att skapa underlag för andra kriterier som flexibilitet. Genom nätverk 
får företag ett större och bredare kunskapsområde, som är av stor vikt när det gäller 
att vara flexibel. Detta nyttjas i det ena nätverket på ett bra sätt. Det har framkommit 
att trygghet och förtroende är viktiga ingredienser för att kunskapsdelning ska lyckas 
i nätverk. Det är kanske därför inte så förvånande att i nätverk som ser relationer som 
essentiella är kunskapsdelningen en självklar del av nätverket.  
 
Det var från början inte tänkt att de två nätverken som ingått i fallstudien skulle 
ställas mot varandra och jämföras i den utsträckningen som blivit. Skillnaderna 
mellan nätverken och de olika utfallen av samarbetet har lett till att en jämförelse är 
intressant. Vi ser att i det nätverket där parterna är mindre nöjda med samarbetet har 
de en vilja att utvidga samarbetet på sikt. De har även en insikt i vad som krävs för 
att nätverket ska fungera bra. Vi tror att problemet för detta nätverk kan ha att göra 
med att det är för stort. Det är svårt att skapa relationer mellan 24 olika företags-
representanter och ännu svårare att få och inge förtroende till dessa. Vi menar att en 
lösning på detta kan vara att inom det stora nätverket skapa kluster av mindre 
nätverk. Dessa kan bildas genom att se på intresseområden, storlek på företag, 
målinriktningar eller annat. Genom att få igång samarbeten i mindre skala kan dessa 
sedan ha en god förutsättning att kunna utvidga nätverket och kunna vara flexibla i 
olika konstellationer inom det stora nätverket.  
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Den egna botaniseringen i litteraturen har lett fram till ett antal kriterier. Om någon 
annan gjorde denna djupdykning i litteraturen skulle kanske andra kriterier hittas. 
Våra kriterier har dock bekräftats i fallstudien utan att vi under intervjuerna ställt 
ledande frågor till respondenterna.  
 
De hur vi i undersökningen kommit fram till är möjligen inte de enda sätten för hur 
man kan uppnå strategisk effektivitet i relationerna i ett nätverk. Vi gör inte heller 
anspråk på att vissa av dessa inte kan återfinnas i olika teorier.  
 
Vi kan i efterhand konstatera att kunskaper om Knowledge Management (KM) bör 
vara ett intresseområde för nätverkssamarbete. KM är ett sätt att lära sig att dela med 
sig av kunskap, vilket kan utvidga samarbetena i nätverken ytterligare. Detta blir 
även ett sätt för företagen att möta framtidens behov tillsammans genom att hjälpas 
åt och se kommande utvecklingar inom aktuella områden för nätverket och överföra 
kunskap mellan företagen i nätverken.  
 
När det gäller intervjuerna kan vi konstatera att det är svårt att hålla intervjuerna på 
en sådan nivå att det mest väsentliga framgår då vi har liten praktisk erfarenhet. I och 
med att vi använt oss av bandspelare vid intervjuerna tycker vi dock att vi fångat en 
stor massa av information som vi sedan kunnat sålla ur. Vi har intervjuat fyra 
personer som ingår i två olika nätverk. 
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7 Avslutning 
 
I denna studie har vi kunnat se vilka kriterier som krävs för att skapa strategisk 
effektivitet i relationerna i ett nätverk. I vår första forskningsfråga undrade vi vilka 
kriterier kan/bör utgöra grund för strategisk effektivitet i relationer hos företag som 
samarbetar i nätverk? Vi har utifrån teori och empiri kommit fram till att relationer, 
trygghet och förtroende, engagemang, flexibilitet samt kunskap är de viktigaste 
kriterierna för att kunna uppnå strategisk effektivitet i nätverksrelationer. Vi har även 
svarat på vår andra forskningsfråga och visat på hur strategisk effektivitet ska 
uppnås. Dessa hur är bra att ha samlat och kan fungera som en modell vid 
inledningen av ett nytt nätverkssamarbete. Vi anser att en sådan modell bör innehålla 
dessa delar: 
 

• Utrymme för formella möten för att klargöra samarbetsformer där även krav, 
mål och intressen tillgodoses.  

• Det behövs även informella möten som möjliggör att de inblandade får lära 
känna varandra och på så sätt kan trygghet och förtroende skapas. 

• I ett inledande skede är ett konkurrensneutralt samarbete fördelaktigt för att 
förstärka relationerna som börjar byggas upp. 

• För att samarbetet ska fungera och utvecklas krävs en motor i nätverket. 
Denna motor kan vara en person/ett företag inom eller utanför nätverket som 
har engagemang, tid och intresse för nätverket.  

 
Syftet med detta arbete var att utifrån teori och empiri finna kriterier som kan ligga 
till grund för en modell för hur strategisk effektivitet i relationerna mellan företag i 
nätverk skall uppnås. Eftersom det är något som vi inte funnit dokumenterat i teorier 
ser vi detta som vårt bidrag till den kunskapen. 
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vårt arbete har lett fram till ett par områden som vore intressanta att forska vidare 
kring, vilka vi beskriver nedan. 
 
Vi anser att det skulle vara intressant att fortsätta arbeta med den påbörjade modellen 
för att uppnå strategisk effektivitet. Hur ska arbetet mot ett bra nätverkssamarbete 
fortlöpa? Ett förslag är att se på möjligheterna att utveckla existerande nätverk med 
utbildning i Knowledge Management. 
 
Ett annat område att forska vidare inom kan vara att se mer ingående på olika 
nätverkskonstellationer, exempelvis personliga nätverk och organisationsnätverk, 
och deras möjligheter och problem. 
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Bilaga 
Intervjuunderlag och frågor 
Intervjuunderlag som respondenterna fick ta del av samt de frågor vi ställde vid 
intervjuerna. 
 
Operativ effektivitet handlar kort om att göra samma saker om och om igen så 
effektivt som möjligt. Denna typ av relation innebär att gemensam verksamhet är 
mer eller mindre statisk. Man gör samma sak över en lång tid. 
 
För att snabbt kunna ställa om sin verksamhet för att tillfredställa kunderna krävs att 
organisationer är väl förberedda och har en uttänkt strategi för sitt handlande. Det 
behövs en annan syn på effektiviteten, eller snarare ett komplement till denna. Detta 
kan uttryckas som strategisk effektivitet. Strategisk effektivitet är, enligt vår 
definition, bland annat att snabbt kunna svara på den föränderliga marknad som 
gäller idag, vara innovativa och stärka sin konkurrenskraft på marknaden. Ett företag 
som uppnått strategisk effektivitet har en utgångspunkt i att kunna tänka och handla 
samt utvärdera sina val i företaget. Ett företag bör kunna svara på frågan hur de ska 
agera för att göra olika saker så effektivt som möjligt. I en nätverkskonstellation med 
flera olika mål och viljor hos olika företag blir detta alltmer viktigt. Kunskap om 
varandras kompetenser och möjlighet att kommunicera, koordinera och interagera 
med varandra blir därmed viktiga element i nätverksrelationer.  
 

1. Vad är viktigt för att uppnå strategisk effektivitet? Alltså vad krävs (vilka 
faktorer är viktiga) för att företagsnätverket ska kunna vara innovativt, snabbt 
kunna ställa om sin produktion och göra olika saker så effektivt som möjligt? 

 
2. Vilka svårigheter/brister finns med att arbeta i nätverk? 

 
3. Hur går man till väga för att uppnå de viktiga faktorerna i nätverket? 

 
4. Görs tillräckligt inom ert nätverk? Vad anser ni skulle kunna göras mer? 

 
5. Är det lättare att uppnå det vi kallar strategisk effektivitet om man jobbar i 

nätverk, jämfört med om man inte gör det?  
 

6. Hur kommer man från ”konkurrenstänket” i nätverket, i stället kunna se 
varandra som en resurs? 
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