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Förord 
Vi vill inleda denna uppsats med att tacka alla som hjälpt oss med studien och lämnat 
värdefulla synpunkter. Ett stort tack går till de respondenter som ställt upp och besvarat våra 
frågor och avvarat tid för undersökning. Vi vill även tacka våra opponenter och speciellt vår 
handledare, Daniel Örtqvist, som hjälpt oss under arbetets gång och kommit med värdefulla 
förslag och synpunkter. Ett speciellt tack vill vi tillägna våra kamrater i Stel Hockey som 
deltagit på hockeytisdag under uppsatstiden, vilket har skänkt oss styrka att fortsätta. 
 
Vi vill tillägna denna uppsats Anders Sagge som under uppsatsens gång avlidit. 
 
 
 
 
Luleå den 20 december 2005 
 
 
Joakim Sagge Jonas Wikström 
 

    

  

   



Sammanfattning 

Strategiska samarbeten blir allt vanligare mellan företag. Dessvärre misslyckas många av 
dessa samarbeten av en eller annan orsak. För att företagen inte skall misslyckas med sina 
samarbeten är det viktigt att känna till karakteristika hos en samarbetspartner som kan påverka 
prestationen i företaget. Syftet med studien är att utveckla kunskap inom ämnesområdets 
strategiska samarbeten genom att skapa en modell för att visa samband mellan en 
samarbetspartners karakteristika och prestation i ett företag.  
 
Vi har för studien tillämpat ett deduktivt tillvägagångssätt för att utifrån teorier skapa en 
grund för modellen. Den modell som vi har skapat har sedan testats med hjälp av kvantitativa 
data och kompletterats med kvalitativa data. Den kvantitativa datan har riktats mot 100 
företagsledare (svarsfrekvens 50 %) och återkoppling med tre företagsledare.  
 
Slutsatsen är att en femtedel av begreppet prestation kan förklaras utifrån modellen vi skapat.  
Modellens karakteristika hos en samarbetspartner är rykte, lojalitet, resurser och attityder som 
påverkar ett företags prestation. 
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Figur 1. Karakteristikas påverkan på prestation 

   



Abstract 
 
Strategic cooperation’s are becoming more and more common among businesses. 
Unfortunately many cooperation’s fail due to different reasons. In order for the businesses not 
to fail with their cooperation’s, it is significant to recognize different characteristicas a partner 
possess that can affect the company’s performance. The purpose of this study is to develop 
the knowledge within the subject area strategic cooperation’s, through creating a model that 
shows relations between the characteristics of a collaborative partner and performance in a 
company. 
 
In this study we have applied a deductive procedure and from theory created a base for the 
model. The model that we created has then been tested with the aid of quantitative data and 
then been complemented with qualitative data. The quantitative data has been collected from 
100 business leaders (response rate 50 %) and the feedback has been collected from three 
business leaders. 
 
The conclusion is that a fifth of the concept performance can be explained from the basis of 
the model we created. The models characteristicas on a collaborative partner is reputation, 
loyalty, resources and attitudes that affect a company’s performance. 
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Figure 1. Characteristicas effect on performance 
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 Inledning 

1 Inledning 
 
I detta kapitel framställs problemdiskussion, detta för att ge läsaren en förståelse för ämnet 
samt att redogöra för uppsatsens syfte. 

1.1 Problemdiskussion 
Tomkins (2001) behandlar ämnet strategiska samarbeten och menar att det blir allt mer 
vanligt att företag skapar djupare samarbeten och affärsförhållanden mellan varandra istället 
för mer traditionella köp- och säljförhållanden. Sociala band knyts mellan företag och dessa 
kan liknas vid ett partnerskap där företagen delar kunskap, beslutsfattande och kollektivt 
belönande.  
 
Seung och Ungson (2001) hävdar att det är lättare att ta till sig existerande resurser genom ett 
samarbete än att utveckla dessa internt, vilket enligt författarna är huvudorsaken till ett 
strategiskt samarbete. Tomkins (2001) menar att företag samarbetar för att minska så kallade 
transaktionskostnader. Strategiska samarbeten skapas därmed för att nå konkurrensfördelar 
genom att få fram kompetenser som inte ett enskilt företag besitter men som företagen 
tillsammans kan skapa. Brown, Cooper, Greenwood och Hinings (1996) beskriver strategiska 
samarbeten som bestående relationer mellan en eller flera oberoende aktörer som söker att 
uppnå ökade prestationer genom att agera tillsammans istället för att agera enskilt. 
 
Gustafsson (1988) behandlar vilka motiv det finns för strategiska samarbeten. Det som 
framhålls som viktigaste är att skapa kunskapssynergier, dela med sig och ta till sig unika 
kunskaper. Etablering på nya marknader och snabbare komma i kontakt med nya kunder, 
genom att undvika eventuella handelshinder. Gustafsson (1988) menar även att samarbete kan 
sprida riskerna vid stora investeringar och komplettera finansieringsbehov. Det kan också 
vara ett sätt att lättare erhålla statliga lån och bidrag. I producerande företag kan ett samarbete 
ge stordriftfördelar och rationaliseringseffekter samt ge tillgång till lokal 
produktionskapacitet. Det kan också påverka ett företags image då ett samarbete kan ge 
tillgång till en partners varumärken och renommé, och därigenom öka ett företags 
trovärdighet (ibid). 
 
Enligt Alm (1999) är samarbete en process att bygga förtroende för varandra. Tomkins (2001) 
menar att förtroende är när en part i ett samarbete accepterar uppfattningen att en annan part 
inte kommer att agera mot hans eller hennes uppfattning. Alm (1999) hävdar att det inte 
behöver vara en objektiv trovärdighet för att skapa förtroende men i samarbetspartnerns ögon 
måste du uppfattas som trovärdig. Om en part missbrukar förtroendet minskar 
förtroendekapitalet för den andra vilket kan leda till förluster av samarbeten och därigenom 
prestationer menar Alm (1999). 
 
Betydelsen av relationer mellan företag har uppmärksammats alltmer vid studier av villkoren 
för ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Att stimulera samverkan mellan företag har 
därför blivit en metod som kommit alltmer i förgrunden för regionalpolitiska åtgärder i såväl 
Europa som USA (Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 1998). De senaste åren har tusentals 
samarbetsprojekt startats i Sverige, ofta på regional basis, som ett försök att stödja regionens 
små- och medelstora företag. Det som utmärker strategiska samarbeten är att de utvecklas vid 
en viss tidpunkt utifrån en vision om samverkansfördelar. Bengtsson et al (1998) menar 
vidare att i strategiska samarbeten är den underliggande idén att sammanföra aktörer.  
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Vi frågar oss om det verkligen är ett bra förfaringssätt av myndigheter att ge stöd för att skapa 
samarbeten. Vi ser en fara med att det startas samarbeten bara för att det ”ska samarbetas” och 
inte för att det är nödvändigt eller skapar synergieffekter förutom själva stödet. Tidigare 
studier menar att ett samarbete för med sig saker som inte alltid är av positiv karaktär och som 
nätverksteorier och konsulter inte alltid framhåller.  
 
Das och Teng (1998) menar att strategiska samarbeten kan skapa dysfunktionella beteenden 
såsom att lura, undanhålla eller manipulera information, missleda sina samarbetspartners och 
lägga beslag på samarbetspartnerns kritiska resurser. Aktörerna förväntas att se till sitt eget 
intresse samtidigt som de skall försöka rätta sig till samarbetspartnern. Företagen måste hitta 
en balans mellan att konkurrera och samarbeta. På grund av detta kan samarbeten vara ett 
osäkert, ostabilt och destruktivt tillstånd (Das och Teng, 1998).  
 
Porter (1986) var tidigt ute med att ifrågasätta den överdrivna optimism som präglar både 
teorier om samarbeten och det praktiska agerandet kring samverkan. Vidare menar Porter 
(1986) på att de flesta böcker som skrivits om strategiska samarbeten mellan företag är 
”framgångsböcker”, vilka hyllar samarbeten men inte fungerat på det sätt de haft för avsikt att 
göra.  
 
Bengtsson et al (1998) anser att strategiska samarbeten har stora möjligheter men att det kan 
vara farligt om förväntningarna är att de fungerar automatiskt. Nilsson (1995) som studerat 
artiklar som skrivits om strategiska samarbetet menar att ju mindre vetenskapligt och ju färre 
empiriska observationer artiklarna haft desto mer positivt inställd har artikeln varit till 
strategiska samarbeten. Alltså ju mer vetenskapliga artiklar och fler empiriska observationer 
som använts framkommer fler negativa aspekter med strategiska samarbeten (Nilsson, 1995). 
Detta tyder på att litteraturen om strategiska samarbeten ger en alltför positiv framtoning över 
samverkans betydelse för framgång (ibid).  
 
Littler och Leverick (1995) beskriver samarbete i produktutveckling där slutsatsen var att 
företagen upplevde en besvikelse över att partnern inte levt upp till ställda förväntningar. De 
ansåg även att företagen måste ha en mer balanserad bild av samarbeten och lägga in större 
riskaspekter i samarbetsavtal.  
 
Porter (1986) har undersökt 33 stora amerikanska företag som ingått strategiska samarbeten 
mellan 1950 och 1986 och kom fram till att 50 % av dessa hade upplöst sina partnerskap. Det 
säger inte att samarbetena var misslyckade men ger en fingervisning om att samverkan mellan 
företag inte är någon enkel företeelse (ibid). Bengtsson et al (1998) vill undvika att ett 
strutsliknande beteende uppstår efter samarbetsmisslyckanden och istället verka för mer 
insiktsfulla och framgångsrika samarbeten. För att skapa ett bra samarbete krävs därför att 
företagsledare känner till de fallgropar ett samarbete kan innebära (ibid).  
 
I denna studie skall vi belysa de faktorer som tidigare studier visar på kan påverka strategiska 
samarbeten. Det har ofta visats sig vara egenskaper som en samarbetspartner besitter. Vi vill 
därför titta närmare på några karakteristika hos en samarbetspartner som kan påverka ett 
samarbete. Detta anser vi vara viktigt, då företagsledaren känner till de karakteristika en 
samarbetspartner besitter, som kan leda till misslyckade samarbeten, så finns möjligheten för 
företagsledaren att undvika misslyckanden. Även de karakteristika som kan öka företagets 
prestation är viktiga att känna till för att åstadkomma framgångsrika samarbeten. Baserat på 
dessa resonemang vill vi titta närmare på följande karakteristiska hos en samarbetspartner: 
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rykte, lojalitet, resurser och attityder då tidigare studier visat att alla dessa kan påverka 
prestationen i ett företag. Detta har lett oss fram till följande forskningsfråga och syfte.   

1.2 Forskningsfråga och Syfte 
Påverkar karakteristika hos en samarbetspartner ett företags prestation?  
 
Syftet med studien är att se vilken inverkan en strategisk samarbetspartners karakteristika har 
på ett småföretags prestation och därigenom skapa en modell för att testa sambanden mellan 
strategiska samarbeten och prestation. 
 

1.4 Definitioner 
Med strategiska samarbeten menas två företag som delar resurser av något slag i syfte att 
uppnå någon form av definierat mål (Seung och Ungson, 2001). 
 
Med rykte menar vi obekräftad, sann eller falsk information, god eller ond som en aktör i ett 
strategiskt samarbete besitter (Weiss, Andersson och MacInnis, 1999). 
 
Med lojalitet avses att göra en fullgod insats i samarbetet och inte konkurrera på annat håll 
mot samarbetspartnern, samt även iaktta tystnad rörande hemligheter som finns i samarbetet 
(Tomkins, 2001). 
 
Med resurs avses en tillgång som är ett medel för att uppnå ett visst mål som ett företag har 
exempelvis kompetens, kapital och arbetskraft (Bengtsson et al, 1998). 

 
Med attityder menar vi ett företags vilja till tillväxt (Delmar och Wiklund, 2003). 
 
Med prestation menar vi ett företags lönsamhet, kundtillfredsställelse, tillväxt i 
försäljningsvolym, marknadsandel, tillväxt i marknadsandel och produktivitet (Ax, Johansson 
och Kullvén, 2005). 
 
Med småföretag menar vi företag som har mellan 10-50 anställda (Halling, 2005). 
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2 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att överskådligt presentera de teorier som behandlar 
företagsrelationer. Vi kommer även ta upp de begrepp som påverkar dessa relationer, och hur 
de i sin tur påverkar utfallet av ett samarbete.  

2.1 Strategiska Samarbeten 
Enligt Bengtsson et al (1998) består strategiska samarbeten av minst två företag som gör olika 
aktiviteter tillsammans. Enligt författarna beror ett företags styrka på dess relationer som 
företaget har till intressenter som kunder, leverantörer och konkurrenter. Marknaden utgår 
från att det enskilda företaget har en betydande beroendeställning till sin omvärld. Detta då ett 
viktigt affärsförhållande kan innebära att företaget har en speciell relation till denna intressent. 
Samarbetsteorin utgår därför från att ett företags relationer varierar i styrka och intensitet. 
Vidare menar författarna att företagen har olika strategier för olika samarbeten då en 
affärsrelation kan spänna över allt från en engångsaffär till förvärv och fusion. Därför är 
strategiska samarbeten ett mycket vanligt förekommande fenomen i företag för olika 
relationer (ibid). Planander (2002) framhäver att upprepade transaktioner med samma företag 
leder till varaktiga, långsiktiga och stabila utbytesrelationer. Tomkins (2001) vill framhålla att 
strategiska samarbeten skapar djupare relationer som utvecklar förståelse för varandras 
medverkan, i vilken en ömsesidig tillfredställelse garanterar en gemensam framgångsrik 
process.  
 
För att bearbeta området har vi med hjälp av teorier byggt upp en modell för att se hur arbetet 
skall framskrida (se figur 1). Den visar vilka karakteristika hos en samarbetspartner som kan 
påverka prestationen i företag. Karakteristiken som vi tittar närmare på är rykten, lojalitet, 
resurser och attityder. Tidigare studier tyder på att dessa kan påverka prestationen hos ett 
företag. Principen med modellen är att desto bättre rykte, mer lojala, fler resurser och större 
vilja att växa (attityd) en samarbetspartner har, desto bättre presterar ett företag och tvärtom. 
Pilarna i modellen beskriver sambanden karakteristikerna och prestationsbegreppet. 
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Figur 1. Karakteristikas påverkan på prestation 
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Prestation har vi sedan delat upp i lönsamhet, kundtillfredsställelse, tillväxt i 
försäljningsvolym, marknadsandel, tillväxt i marknadsandel och produktivitet. Då det 
grundläggande syftet med strategiska samarbeten är att öka ett företags prestation är det 
naturligt att se hur karakteristika påverka prestationen (Bengtsson et al, 1998). Enligt Ax et al 
(2005) är prestation något som åstadkommits, har utförts eller som i framtiden skall 
åstadkommas, utföras. Prestationsmått, finansiella som icke-finansiella, är då flera delmål 
som har sin utgångspunkt i företagets strategi (ibid).   

2.1.1 Motiv till Strategiska Samarbeten 
Porter (1986) anser att strategiska samarbeten är ett strategiskt val i syfte att erhålla 
konkurrensfördelar. De vanligaste motiven för att utveckla strategiska samarbeten är a) 
reducering av risk, då ingen part behöver ta på sig hela risken vid utveckling av ny produkt 
eller etablering på nya marknader; b) skalekonomi, företagen kan minska kostnader genom att 
tillsammans använda större anläggningar och utnyttja skalfördelar; c) access till kunskap, 
teknologi och marknader, vilket kan vara en anledning när resurserna är knappa och företaget 
har dålig kunskap om lokala marknader; d) kan ge statliga bidrag (Porter, 1986). Den största 
anledningen till att strategiska samarbeten ökat är globaliseringen och den intensiva 
konkurrenssituation som uppstått menar Planander (2002). Det har blivit ett stort behov att 
snabbt kunna nå ut till nya marknader samt kunna försvara sin marknadsposition lättare. 
Vidare förklarar författaren att kostnader för forskning och utveckling kan vara en annan 
förklaring till ökat samarbete för att på så sätt klara den hårda konkurrensen. Planander (2002) 
hävdar att strategiska samarbeten är en logisk lösning på turbulensproblematiken. Enligt 
författaren skapar förhållanden, som är osäkra och turbulenta, ett beroende av samarbeten för 
att minska osäkerheten och öka stabiliteten.  Många undersökningar visar att allt fler företag 
försöker att förbättra sina marknadspositioner genom olika former av partnerskap och 
samarbeten. Dessa samarbeten utmärker sig mer utav en kombination av konkurrens och 
samarbete snarare än ett rent konkurrentförhållande (ibid). Företagen har därför i hög grad 
övergett strategier som endast vilar på konkurrens och istället gått till strategier som även 
innebär samarbeten.  
 
Bengtsson et al (1998) menar att ökningen av samarbeten kan hänföras till fyra faktorer, 
behov av ökad effektivitet, snabbhet, flexibilitet och gemensamt inflytande. Effektivitet är 
alltid vikigt för företag i strategiska frågor. Det mest kända sättet att öka effektivitet är 
stordriftsfördelar som kan uppnås genom samarbete. Samarbete kan till exempel gå ut på att 
dela produktionen och öka marknaden för två företag. Snabbheten kan ökas i ett partnerskap 
då distributionen kan påskyndas genom samarbetet. Kompetenser på olika områden kan bytas 
och då kan utvecklingstiden på en produkt minska avsevärt jämfört mot att ett företag 
utvecklar allt själv. Detta gör att flexibilitet ökar och kostnader för forskning och utveckling 
kan minska då flera företag kan göra det tillsammans. Gemensamt inflytande betyder att 
företag som samarbetar kan utveckla standards på marknaden. Företagen som inte är med i 
samarbetet kan inte konkurrera på samma sätt som de inne i samarbetet. Ett mindre företag 
kan inte på egen hand sätta en standard men om flera går ihop ökar chanserna avsevärt (ibid).  
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2.2 Rykte 
Enligt Weiss et al (1999) uppstår rykte då en kund eller annan aktör skapar sig en uppfattning 
om ett företag eller annan aktör. Det vill säga att rykte är ett uttryck av allmänhetens åsikt 
eller hur saker och ting uppfattas av andra (ibid). Seung och Ungson (2001) menar att rykte 
hos en part kan skada ett strategiskt samarbete. Weiss et al (1999) hävdar att ryktet är en 
relaterad process och i ett samarbete kan ryktet påverka flera aktörer. Rykte kan enligt Weiss 
et al (1999) definieras som ett intryck av allmän kännedom eller ett högt anseende utifrån 
andras bedömningar. Fombrun och Shanley (1990) definierar rykte som kunskap om 
företagets faktiska karaktär och intressenters uppfattningar gentemot företaget. Vidare säger 
Fombrun och Shanley (1990) att ett rykte kan anses vara vad intressenter tänker och känner 
för företaget. Hall (1993) anser att rykte är något som tillhör företaget och att ryktet är något 
som skapas genom ett samspel mellan företaget och dess intressenter. Vidare menar Hall 
(1993) att ryktet kan tillkomma genom den information som berör företaget och dess 
handlingar som de utför. Shapiro (1983) menar att rykte kan ses som ett organisatoriskt 
attribut som speglar till vilken omfattning externa intressenter ser företaget som bra eller 
dåligt. Enligt Gustafsson (1988) kan ett annat företags goda rykte vara avgörande för ett 
företag som ska etablera sig på en ny marknad.  
 
Enligt Shapiro (1983) kan ett företags rykte fungera som en signal till externa intressenter att 
företaget tillhandahåller produkter av hög kvalitet och detta kan i sin tur medföra att kunder är 
villiga att betala ett högre pris för dennes produkt. Enligt Fombrun och Shanley (1990) kan 
det även leda till att intressenter såsom kunder, leverantörer och framtida medarbetare blir 
mer benägna att inleda ett samarbete. Vidare menar författarna att ett rykte underlättar ett 
företags värdeskapande genom att det signalerar till nuvarande och presumtiva 
samarbetsaktörer att de är en kvalificerad partner.  
 
Vidare menar Bromley (1993) med stöd av ryktesteorin, att företag ska försäkra sig om att sin 
organisation deltar i flera ryktesrelaterade processer. Detta för att aktivt övervaka och 
kontrollera både sitt eget rykte och vad samarbetspartners har för rykte. Enligt Goel och Enkel 
(2003) kan ett rykte föras över från en samarbetspartner till ett företag, om företaget 
associeras med samarbetspartnern. Detta vill många företag utnyttja om ryktet är av positiv 
karaktär menar författarna. Ett vanligt förekommande mått för att mäta hur intressenter 
uppfattar ett företags rykte är enligt Owen (1993) att se på anseendet hos ett företag. 
Misslyckanden inom samarbeten kan enligt Seung och Ungson (2001) härledas till förlusten 
av ett gott rykte.  
 
Organisationer som saknar ett starkt rykte, speciellt för nya aktörer på en marknad som saknar 
tidigare historik, kan via ett samarbete erhålla sig ett rykte. Enligt Stuart, Hoang och Hybels 
(1999) är det inom vinbranschen vanligt förekommande att nya aktörer söker samarbete med 
en redan etablerad och välkänd aktör, detta för att komma in på marknaden och vinna 
marknadsandelar. Detta indikerar på att en samarbetspartners rykte kan påverka ett företags 
prestation. 
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2.3 Lojalitet  
Enligt Seung och Ungson (2001) uppstår det faror med att skapa strategiska samarbeten. 
Detta i och med att varje aktör försöker att maximera sitt eget intresse i samarbetet istället för 
att uppnå maximering av samarbetets gemensamma intresse. Samarbeten misslyckas för att 
det ligger svårigheter i att sammanfoga två eller flera självständiga aktörer menar Seung och 
Ungson (2001).  
 
Tomkins (2001) anser att parterna i ett strategiskt samarbete behöver förfoga över ett 
gemensamt förtroende för varandra. Med detta menar författaren att ena parten måste 
acceptera uppfattningen att den andra parten inte kommer att agera mot hans eller hennes 
intresse, vilket kan vara att köpa av ett annat företag. Det kräver att aktörerna är lojala mot 
varandra i samarbetet (ibid). Enligt Park och Ungson (2001) är en av de största farorna i ett 
strategiskt samarbete att parterna endast försöker tillgodose sina egna intressen snarare än 
samarbetets intresse. Vidare understryker författarna att parterna kan undanhålla, manipulera 
information eller helt enkelt lura den andra parten. Detta beteende kan öka om en av parterna 
vet mer eller känner till mer om den andra aktören i samarbetet. Författarna påpekar också att 
lojaliteten kan minska om en samarbetspartner har konkurrenskultur i företaget. Bristen på 
lojalitet är en av anledningarna till att strategiska samarbeten misslyckas (Seung och Ungson, 
2001).     
 
Schotter och Schwodiauer (1980) menar att ett ”samarbete” är två aktörer som har ett 
strategiskt och ömsesidigt beroende av varandra på ett eller annat sätt. Dock menar författarna 
att i begreppet spelteori är det handlingar och resultatet av dessa som är det centrala för teorin. 
Samarbetet är egentligen en uppsättning av regler som skall skapa ett beteende som i sin tur 
ger något slags utfall i en given situation. Därför måste flera komponenter i samarbetet 
beskrivas. Vi har aktörer som i teorin benämns ”samarbetspartners” och de får agera i 
samarbetet. Fullständig information uppnås när en part känner till de regler och roller som 
förekommer i samarbetet.  
 
Att informationen är fullständig är ett antagande som är givet i spelteorin enligt Schotter och 
Schwodiauer (1980). Sedan bestämmer reglerna vems ”tur det är att spela” och vilka 
alternativa drag som parterna har att göra. Dessutom måste reglerna säga vad en part vet om 
de tidigare dragen som den andra parten gjort när han eller hon skall göra ett drag. Om en 
samarbetspartner känner till alla tidigare drag i samarbetet så är informationen perfekt och om 
motsatsen råder så är informationen ej perfekt. När all information både är fullständig och 
perfekt och utfallen kan kopplas till spelarnas specifika drag finns det ett spel i dess 
extremaste form (ibid). Detta tyder på att samarbete bygger på spelteoretiska grunder.        
 
Enligt Schotter och Schwodiauer (1980) kommer spelarna att ingå avtal med varandra, 
samarbeta eller samverka, där de på något vis lovar och åtar sig uppgifter. Spelet 
karaktäriseras av att det inte finns något förtroende mellan spelarna. Spelarnas förväntningar 
är att alla parter kommer att nyttomaximera sina egna intressen och spela så det gynnar en 
själv. Därför gör spelarna ett drag som ger bästa möjliga motdrag för sin egen vinning då 
samarbetsparten förväntar sig att motspelaren agerar utifrån sitt bästa. Detta slutar i en ond 
cirkel där spelarna tänker ”om han vet att jag vet att han vet…,” vilket är ett typiskt 
beslutsproblem i ett samarbete. På kort sikt tjänar parterna på att nyttomaximera men i långa 
loppet tjänar parterna på att samarbeta. Det enda sättet att ta sig ur cirkel är att en av parterna 
börjar ta beslut som är en mix av sin och motpartens nyttomaximering tills parterna känner 
förtroende för varandra och börja agera som samarbetande, alltså lojala, parter (ibid). Utifrån 
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detta resonemang anses att alla relationer på något sätt bygger på att parterna är lojala mot 
varandra. En logisk tolkning blir därför att lojaliteten hos en samarbetspartner påverkar ett 
företags prestation i strategiska samarbeten. 

2.4 Rykte och Lojalitet 
Enligt Winborg (2000) kan en samarbetspartners lojalitet till ett företag leda till att ett rykte 
som helhet skapas för samarbetspartnern. Vidare menar författaren att ett företags lojalitet 
baseras på företagets varumärke och rykte på marknaden. Detta rykte kan vara både negativt 
och positivt beroende på vilken grad av lojalitet samarbetspartner har. Har en 
samarbetspartner en låg grad av lojalitet tenderar ryktet att bli negativt medan en högre grad 
av lojalitet ger ett mer positivt rykte. Winborg (2000) anser att ett rykte om en 
samarbetspartner kan ge information om ett förväntat beteende hos denne som till exempel att 
samarbetspartnern agerar illojalt mot företaget. Det finns därför ett tydligt samband mellan 
dessa båda karakteristikum, då båda kan påverka varandra i båda riktningarna.      

2.5 Resurser 
Strategiska samarbeten handlar om att få tillgång till resurser på ett eller annat sätt 
(Dembrower, 2005). Enligt författaren är det resurser som styr konkurrensförmågan hos 
företag. Vidare menar Dembrower (2005) att det är resurser som påverkar ett företags 
position i ett samarbete. Barney (1991) definierar resurs som en tillgång, den kan dels vara 
immateriell eller materiell. Enligt Barney (1991) bör företagsledare ställa sig följande frågor 
om sina resurser: är resursen värdefull, imiterbar, unik och saknar den substitut. Resurser är 
enligt Gustafsson (1998) en bakomliggande faktor för att ingå samarbete med andra. 
Författaren menar att genom att ingå samarbete med en samarbetspartner kan företaget få 
tillgång till kompletterande kompetens. Dessutom kan företaget genom samarbetet utöka sitt 
eget kunnande och även via sin partner dra fördelar genom att få tillgång till strategiskt 
viktiga komponenter.  
 
Det resursbaserade synsättet studerar resurser och deras inverkan på företag, utgångspunkten 
för teorin är att den fokuserar på företaget (Dembrower, 2005). Vidare framhåller författaren 
att det är resurser som bestämmer ett företags konkurrensförmåga och även påverkar 
företagets ställning i ett samarbete. Enligt Kalling (1999) är det de företagsspecifika 
resurserna som enligt denna teori visar vilket företag som kommer att kunna skapa en 
prestation som är utöver den vanliga, i förhållande till konkurrenter inom branschen. För att 
en resurs ska räknas som värdefull ska den uppfylla följande karaktärsdrag. Den ska vara av 
värde, ovanlig, icke imiterbar samt att den ska vara rotad i företaget (Barney, 1991). Vidare 
definierar författaren resurser som en tillgång vilken dels kan vara av det materiella och även 
det immateriella slaget. Detta tyder på att det är viktigt att få tillgång till resurser genom 
samarbetet. 
 
Black och Boal (1994) anser att för att en resurs ska vara av värde är den beroende av hur 
företaget kombinerar sina resurser med hur företagets strategi är utformad. Dembrower (2005) 
poängterar att en av de viktigaste uppgifterna som företagsledare i allmänhet står inför är att 
utvärdera företagets resurser så att de även i framtiden fortsätter att vara värdeskapande, detta 
även om omgivningen förändras. Hur ovanlig en resurs är menar Black och Boal (1994) beror 
på hur företagets kombination av dels den fysiska ovanligheten av resursen är på marknaden, 
men även hur företaget använder resursen för att skapa ett uppfattat värde. Enligt Dembrower 
(2005) kan även vanligt förekommande resurser vara av värde för företag, detta då de i vissa 
fall kan vara nödvändiga för ett företags fortlevnad.  
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Enligt Barney (1991) kan en resurs som icke är imiterbar ge företag viktiga konkurrens-
fördelar, speciellt om denna resurs inte kan annat än kopieras till väldigt höga kostnader. 
Dembrower (2005) menar att materiella resurser alltid är lättare att imitera än immateriella 
resurser, detta då avgörande faktorer som historik, beslut som tas över tiden och 
komplexiteten med hur en immateriell resurs är implementerad i en organisation är avgörande 
för hur en resurs skapar värde för ett företag. Enligt Black och Boal (1994) ska resursen vara 
inarbetad i företaget så att de verkligen kan ta tillvara på värdet som resursen skapar. Detta är 
enligt författarna väldigt komplext och de menar att många företag själva kan ha svårt att ta 
tillvara på sina resurser. Utifrån resursbaserade synsättet kan det tolkas att en samarbets-
partners resurser påverkar prestationen hos ett företag.   

2.6 Attityder 
Attityder och viljans betydelse att växa för ett företag är en central faktor för att tillväxt skall 
kunna uppstå (Flamholtz, 1990). Om inte ett företags ledning eller andra inflytelserika 
personer i ett samarbete, har samma vilja att växa, kommer inte aktörerna i samarbetet göra 
anpassningar som är nödvändiga, vilket kommer att hindra tillväxten. Attityder och viljan att 
växa har därför en betydelse i strategiska samarbeten (ibid). Även målöverensstämmelse är 
svårt att uppnå på ledningsnivå för ett samarbete (Seung och Ungson, 2001).  
 
Viljan till tillväxt i företaget, med andra ord attityden eller motivationen till tillväxt har 
diskuterats flitigt i tidigare studier. Kopplingen mellan attityder och tillväxt har dock varit 
sällsynta men de studier som ändå gjorts visar på ett litet positivt samband mellan viljan att 
växa och tillväxten i företag (Kolvereid och Bullvag, 1996). Enligt Penrose (1959) är alla som 
har inflytande i företagets framtid viktiga för företagets tillväxt. Detta tyder på att en 
betydelsefull samarbetspartners attityd är viktig för företagets prestation.  
 
Enligt Delmar och Wiklund (2003) bygger motivationsteorierna på premissen att individuell 
motivation eller attityd påverkar beteende som i sin tur påverkar prestationen. Motivation har 
personer inte, förutom i sällsynta fall, naturligt menar författarna. Viljan att växa är inte 
tillräckligt för tillväxt om inte individen har möjlighet och förmåga att skapa tillväxt. Effekten 
av motivation på beteende och påföljande prestation påverkas av den miljö och individuella 
skillnader i förmåga och förståelse för uppgiften. Därför finns det ett komplext samband 
mellan förmåga och motivation. Tillväxt i företag är ett exempel på ett beteende som 
begränsas av förmåga. Om företagsledaren inte har den förmåga och kunnande som krävs 
kommer inte ett företag att växa oavsett hur stor attityd han än har. Detta är ett argument för 
att sambandet mellan viljan att växa och tillväxt visats sig vara svagt.   
 
Enligt Wiklund och Shepherd (2003) är viljan och attityden viktig för att skapa tillväxt. Hur 
mycket människor är villiga att försöka och offra för att växa har stor betydelse för tillväxt 
enligt författarna. Generellt kan man säga att desto större intentioner och engagemang som en 
företagsledare besitter desto större är chansen att prestera goda resultat, som kan leda till 
tillväxt för företaget.  
 
Delmar och Wiklund (2003) anser att tillväxt är en komplex företeelse och det kan därför 
finnas flera vägar att nå tillväxt och ett sätt kan vara strategiska samarbeten. Detta är en annan 
orsak till att sambandet mellan attityden och viljan att växa är svårt att härleda till tillväxt.  
Det innebär att det företaget skall ha flera mål som leder till tillväxt. Däremot skapas 
motivation av tidigare tillväxt (ibid). Om ett beteende har skapat tillväxt vilket är en positiv 
feedback så ökar den framtida motivationen. Å andra sidan kommer ett misslyckat beteende 
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att minska den framtida motivationen menar författarna. Ovanstående resonemang indikerar 
på att en samarbetspartners attityd påverkar ett företaget prestation. 
 
2.7 Resurser och Attityder 
Viljan att växa har enligt Chandler och Hanks (1994) betydelse för att ingå strategiska 
samarbeten. Detta då företag inte har nog med resurser att växa själva. Penrose (1959) menar 
att resurser är en nödvändighet för att expandera och skapa tillväxt. Därför är det vanligt sätt, 
för företag som har en hög vilja, att ingå strategiska samarbeten. Det är sällan möjligt eller till 
och med önskvärt att besitta alla resurser för att växa på egen hand (Chandler och Hanks, 
1994). Därför synliggörs en tydlig koppling mellan samarbetspartnerns karakteristika resurser 
och attityder, se Figur 2 nedan.   
 
 
 

Attityd 

Resurser 

Beteende 
som skapar 

tillväxt 

Figur 2. Utveckling av Wiklund och Shepherd (2003) 
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3. Metod 
I detta kapitel behandlar vi det vetenskapliga tillvägagångssätt, undersökningsansats samt 
den datainsamlingsmetod vi använt för att nå det syfte vi har. Vi kommer även att ta upp de 
metodproblem som kan tänkas uppstå gällande undersökningens reliabilitet och validitet. 
 
Enligt Denscombe (2000) uppnås en bra forskning genom att forskaren innan påbörjandet av 
forskningen gör en mängd val. Dessa val handlar om vilka metoder och tekniker som skall 
användas. Holme och Solvang (1997) förklarar att kunskap i metod är ett verktyg för att 
uppnå den målsättning som finns med undersökningen. Skillnaden mellan verktyg, metoder 
och tekniker förklarar Arbnor och Bjerke (1994) på följande sätt: de anser att metoder är 
principer som används för att välja tekniker, göra den operationella definitionen, använda sig 
av ett slumpmässigt urval eller tillämpa matematik. Zikmund (2000) menar att den valda 
forskningsmetoden skall svara på den frågeställning som ställs. Vidare menar Zikmund att 
forskningsmetoden kräver en systematisk analys och logisk tydning av empiriskt stöd för att 
understryka eller förkasta tidigare föreställningar av problemet. Detta kallar Arbnor och 
Bjerke (1994) för kunskapsproducentens beslutsregler. 

3.1 Ämnesval 
Formulering och förtydligande av ämne är startpunkten för ett forskningsprojekt (Ghauri och 
Grønhaug, 2002). Saunders, Lewis och Thornhill (2003) förklarar att ett grundläggande 
attribut till det väl avvägda ämnet är tydliga forskningsfrågor. Vidare menar Saunders et al 
(2003) när ämnesvalet är klart kan forskaren sedan välja vilket metodval som skall användas 
för forskningen. Vi har valt vårt ämne med stor omsorg och vi anser även att vi har de 
förkunskaper som krävs för att kunna studera ämnet. Intresset och förkunskaper för det valda 
ämnet härleds från en tidigare kurs inom ekonomistyrning på D-nivå. Vi har där använt oss av 
en artikel skriven av Tomkins (2001), artikeln behandlade ämnesområdet förhållande, nätverk 
och allianser. Ytterliggare förkunskaper har vi berikat oss med, genom tidigare arbeten inom 
den kursen.   

3.2 Metodsynsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det tre olika metodsynsätt inom företagsekonomin, 
dessa är systemsynsättet, det analytiska synsättet och slutligen aktörssynsättet. Vår 
undersökning baseras utifrån det analytiska synsättet. Arbnor och Bjerke (1994) menar att 
genom det analytiska synsättet kan delar av helheten summeras för att erhålla helheten av det 
studerade. Vidare fortsätter författarna med att det analytiska synsättet strävar mot att finna ett 
orsak- verkansamband. Det analytiska synsättet anser vi därmed stämmer överrens med den 
typ av forskning som vi ämnar göra, då vi har för avsikt att klarlägga en objektiv verklighet så 
långt som möjligt samt att vi sökt ett kausalt samband mellan faktorer i ett samarbete och de 
följder som de ger på prestationen. Trost (1997) menar att när en studie ska göras ställs 
forskaren inför frågan om undersökningen skall vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 
Vi har till vår undersökning valt att kombinera de två karaktärerna, undersökningen kommer 
att baseras utifrån ett kvantitativt angreppssätt. Det kvalitativa angreppssättet kommer att 
användas för att göra återkoppling med respondenter som svarat på enkäten. En kvantitativ 
studie avses, enligt Denscombe (2000), om forskningen uppfattar siffror som den centrala 
analysenheten. Vidare menar författaren att kvantitativ forskning ofta förknippas med 
analyser och att den oftast är utförd på storskaliga studier. En kvalitativ studie kännetecknas 
av att forskaren intresserar sig för det unika eller det som avviker (Holme och Solvang, 1997). 
Detta leder oss till att det kvalitativa angreppssättet lämpar sig väl för att kunna göra 
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återkoppling till det som framkommit ur den kvantitativa undersökningen. Utifrån det 
metodsynsätt vi har, valde vi sedan undersökningsmetod.  

3.2.1 Undersökningsansats 
Enligt Saunders et al (2003) är en undersökningsansats en beskrivning av hur de 
forskningsfrågor som ställts ska besvaras. Undersökningsansatsen ska innehålla tydliga mål 
och ha en väl definierad strategi för hur informationen ska samlas in. Arbnor och Bjerke 
(1994) förklarar det som att anpassa en teknik till ett metodsynsätt är innebörden i en 
metodisk procedur medan att tillämpa denna anpassning är vad som de kallar metodik. Vi 
valde att använda oss av en surveyundersökning, detta då vi ämnar göra en generell 
bedömning om hur karakteristika i samarbeten påverkar prestationer. De övriga ansatserna 
som vi valde mellan är fallstudie och experiment. Då vi har som mål att generalisera är 
surveyundersökning den studie som är mest lämplig. 
 
Surveyundersökning kännetecknas enligt Denscombe (2000) av att det är en bred och 
omfattande täckning på undersökningen. Vidare fortsätter Denscombe med att forskare som 
använder sig av surveyundersökning som tillvägagångssätt syftar till att söka efter detaljer och 
konkreta mått som går att mäta och registrera. Vi syftar till att mäta vilka karakteristika i 
samarbeten som påverkar prestationen hos företag vilket enligt Denscombe kännetecknar en 
surveyundersökning.  

3.2.2 Deduktion 
Inom forskningen finns det tre olika tillvägagångssätt som forskaren kan använda sig av för 
att koppla teori och empiri till varandra. De olika tillvägagångssätten är deduktion, induktion 
och abduktion. Deduktion och induktion är de två främsta tillvägagångssätten, medan 
abduktion är en kombination de två (Davidsson och Patel, 1994). I vår uppsats har vi utgått 
ifrån det deduktiva synsättet. Utifrån befintliga teorier har vi skapat en grund som vi sedan 
tillämpat på vår empiriska undersökning. 
 
Deduktiv metod är ett tillvägagångssätt som utgår från befintliga teorier, de befintliga 
teorierna ligger sedan till grund för den information som samlas in. Vanligtvis skapar 
forskaren hypoteser utifrån den befintliga teorin som sedan prövas empiriskt (Davidsson och 
Patel, 1994; Saunders et al, 2003). Zikmund (2000) förklarar deduktion som att slutsatser tas 
från en sedan tidigare allmänt känd teori eller något annat som sedan tidigare är allmänt känt 
för att vara sant. För att göra det har vi framställt en referensram. 

3.3 Litteraturstudie 
Denscombe (2000) anser att all undersökning som gör anspråk på att vara forskning bör börja 
med en litteraturstudie. Författaren menar att en litteraturstudie bör göras för att visa på vilka 
tidigare studier som utförts inom ämnesområdet. Den identifierar även vad forskaren bör 
beakta inom det forskande området. Litteraturstudien ger även den slutliga läsaren en 
möjlighet att se vilka teorier och principer som forskaren har tillämpat (ibid). Saunders et al 
(2003) menar att en litteraturstudie har två huvudsakliga syften. Det ena syftet är att 
litteraturstudien hjälper forskaren att skapa och forma forskningsidéerna. Det andra syftet är 
att studien är en granskande genomgång, detta menar författarna pågår under hela 
forskningens livscykel. 
 
Vår Litteraturstudie har syftat till att sätta oss in i strategiska samarbeten. För att kunna göra 
detta har vi studerat nätverk, allianser och förhållanden. För att finna lämplig litteratur har vi 
använt oss av sökorden nätverk, samarbeten, strategiska samarbeten, förhållanden, rykte, 
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lojalitet, attityd och resurser. Sökningen har även genomförts med den engelska 
motsvarigheten till dessa sökord.  
 
Vi har sökt efter böcker i databasen Lucia, vilket är universitetsbibliotekets databas över 
böcker och tidskrifter. De böcker vi ej lyckats finna i Lucia har vi sökt efter i databasen 
Libris. Libris är det nationella biblioteksdatasystemet. För att erhålla vetenskapliga artiklar 
inom det valda området har vi använt oss av databaserna Ebsco och JSTOR. Sedan har vi 
även gjort sökningar med sökmotorn Google. Efter att läst litteraturen var det dags att välja 
vad som skulle studeras i empirin.  

3.4 Population och urval 
Alla företag har någon typ av samarbete, därför har vi haft relativt många företag att välja 
mellan. Vi har sökt med hjälp av affärsdata efter företag med följande karakteristika: 
maskinindustri som har SNI-kod:29, aktiebolag, 10-50 anställda vilket är EU:s definition på 
småföretag, VD-funktion och inom Sverige. Detta gav en population på 485 aktiva bolag. 
Maskinindustrin fann vi intressant då det fanns många företag och de är ofta handelsföretag. 
Aktiebolag är mer intressanta av den anledningen att de är skyldiga att upprätta en 
årsredovisning, vilken vi kan gå in och studera vid intresse. Småföretag är mer intressanta och 
vi bedömer att de är mer intresserade av att besvara våra frågor. Viktigt är även att de har en 
VD som kan besvara våra frågor, så att vi ej behöver kontakta flera personer. Av dessa 485 
bolag så gjorde vi ett slumpmässigt urval (Denscombe, 2000) på 50 företag. Då vissa företag 
avböjde från att ställa upp eller på annat sätt var svåra att nå så slumpade vi nya företag tills vi 
hade 50 respondenter och sammanlagt har vi slumpat fram 100 företag. Enligt Dahmström 
(2000) skall forskaren dra slutsatser från populationen och därför behöver forskaren ett urval 
som representerar populationen och som är nog stort. Med stort urval menar Dahmström 
åtminstone 30 urvalsenheter. Vi bedömde att ett urval på 50 företag är lämpligt i denna typ av 
studie och till populationens storlek, det är också rimligt att få så många svar. För att kunna 
mäta detta framställde vi ett frågeformulär. 
 
Den kvalitativa studien har vi genomfört genom att vi tagit kontakt med tre företag som ingick 
i den kvantitativa studien. Valet av företag grundade sig på att kontakta de företag som vi fått 
bäst kontakt med från den kvantitativa studien samt att de gav oss sitt godkännande att ta 
ytterliggare kontakt för återkoppling. Det medvetna urval som vi gjort innebär för vår del vara 
mest lämpad, detta då flertalet respondenter som ingick i den kvantitativa undersökningen inte 
gav sitt samtycke till ytterliggare kontakt. 

3.5 Kvantitativ datainsamling 
Genom kontakt med företagen hänvisades vi vidare till företagets VD, vilka var våra 
respondenter, där sedan en tid för en muntlig enkät bestämdes. Därefter e-postade vi 
enkäterna till denna person, så att personen i fråga kunde läsa igenom frågorna. Därefter 
ringde vi upp respondenten för att sammanställa svaren. Enligt Saunders et al (2003) kan de 
som gör en surveyundersökning som forskningsstrategi använda flera datainsamlingsmetoder, 
enkäter, intervjuer, skriftliga källor samt observation. Vi valde att göra en enkät som 
datainsamlingsmetod. Denscombe (2000) menar att enkäter är lämpligt att använda när det är 
ett stort antal respondenter och när de befinner sig på många olika platser vilket vi anser 
stämma bra in i vår studie. Det som vi efterfrågar i enkäten är relativt enkla och 
okomplicerade frågor vilket gör enkäter lämpligt. Det vill säga mindre detaljerad information 
från ett större antal människor. Lämpligt är även enkät när vi efterfrågar någons åsikt eller 
fakta om någonting vilket vi gör i denna studie (ibid). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1991) kan forskaren med hjälp av en enkät ställa mer känsliga frågor vilket vi även nyttjat. 
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Det går fort att samla in data med hjälp av telefon (Denscombe, 2000) samt att det har hög 
svarsfrekvens enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul. Vi valde att samla in enkätsvaren med 
telefon på grund av att det är smidigare att genomföra då respondenterna är lokaliserade över 
hela landet (ibid).        

3.5.1 Mätning 
Underlaget till vårt mätverktyg (enkäten) kunde vi till viss del tillämpa från tidigare 
forskning. Detta är en fördel då det redan har testats i ett tidigare stadie. Vårt största arbete låg 
i att komplettera med frågor och göra ändringar så att de passade den undersökningen vi 
ämnar göra bättre. Dessa frågor utformades från befintlig teori och med egna logiska 
slutsatser. Vi testade enkäten hos forskarstuderande Daniel Örtqvist och Kent Nilsson samt 
forskare Mats Westerberg, Luleå Tekniska Universitet. För att säkerställa att vi mäter alla 
karakteristika så har vi fyra indikatorer till varje karakteristikum (bilaga). Att vi ställde minst 
fyra frågor på varje karakteristikum stärker mätningen då flera indikatorer då pekar på samma 
sak vilket gör att vi med säkerhet mäter det vi avser (Denscombe, 2000). Vi använde oss av en 
sjugradig Likert-skala på samtliga verktyg där skalorna anpassades efter frågan. Då en 
kodning av frågorna sker försvinner exaktheten i svaren men det bortser vi ifrån då syftet med 
studien är att öka kunskapen (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1991).  
 
Tabell 1. 
             Enkätens upplägg
Fråga 1-2 Fakta om samarbetet
Fråga 3-6 Ryktet
Fråga 7-10 Lojalitet
Fråga 11-14 Resurser
Fråga 15-18 Attityder
Fråga 19-24 Prestation  
 
För att mäta rykte ville vi först veta om det i huvudsak var positivt eller negativt. Negativt 
klassificeras som en etta och positivt som en sjua (se fråga 3, bilaga). Frågorna om prestation 
har klassificerats med mycket under genomsnittet en etta och mycket över genomsnittet en 
sjua (se fråga 19-24, bilaga). Resterande frågor växlade vi mellan låg grad och hög grad, och 
stämmer inte alls och stämmer helt. Med rykte menar vi obekräftad, sann eller falsk 
information, god eller ond som en aktör besitter. Detta anser vi vara en allmän definition av 
ordet rykte men vi ställde även fråga (se fråga 4 i bilaga) som uttrycker det vi ville ha reda på. 
Med lojalitet avses att den samarbetspartner som ett företag samarbetar med ska tillgodose 
företagets intressen, vilket främst betyder att göra en fullgod insats i samarbetet och inte 
konkurrera på annat håll mot samarbetspartnern, samt även iaktta tystnad rörande 
samarbetshemligheter som finns i samarbetet. Även ordet lojalitet anser vi använder en allmän 
definition men här ställde vi fråga 9 som anknyter till om de litar på sin samarbetspartner. 
Denna fråga mäter uppfattningen av lojalitet då den ger svar på vilken grad av tillit som finns 
vilket kan kopplas till vilken grad av lojalitet som finns. Med resurs avses en tillgång som är 
ett medel för att uppnå ett visst mål som ett företag har, exempelvis kompetens, kapital och 
arbetskraft. Resurser är ett så allmänt begrepp i företagsvärlden så vi ansåg att inga 
omskrivningar krävdes. Med attityder menar vi ett företags vilja till tillväxt. Då attityder är 
brett begrepp har vi inriktat oss på deras attityd/inställning till tillväxt vilket framgår av 
frågorna 15-18. Med prestation menas ett företags lönsamhet, kundtillfredsställelse, tillväxt i 
försäljningsvolym, marknadsandel, tillväxt i marknadsandel och produktivitet, Westerberg 
(1998).  
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3.6 Kvalitativ datainsamling 
Den kvalitativa datan samlades in genom telefonintervjuer med tre företag. Telefonintervju 
var det som mest lämpade sig på de tre företagen, detta då företagen är lokaliserade i olika 
städer i Sverige. Intervjuerna genomfördes utifrån resultaten som vi fått fram från vår modell, 
detta för att höra vad respondenterna hade att säga om utfallet, samt mer ingående kunna yttra 
sig om de olika karakteristika som vi undersökt. De huvudfrågor som behandlades var de 
olika karakteristika som finns hos en samarbetspartner och hur de påverkar sitt företags 
prestation. För att dokumentera intervjun användes en telefon med högtalarfunktion för att på 
ett enkelt sätt kunna anteckna det respondenten sa samtidigt som intervjun pågick. 

3.7 Analysmetod 
Vi använde oss av mjukvaruprogrammen Excel, SPSS och Amos för bearbetning och analys 
av det insamlade materialet. I Excel sammanställde vi materialet och räknade ut 
standardavvikelser samt medelvärden. I SPSS räknade vi ut Cronbach’s Alpha för att se hur 
hög tillförlitlighet våra karakteristika har. Till sist använde vi oss av Amos (Byrne, 2001) för 
att analysera korrelationen mellan olika variabler samt för att göra en strukturell 
ekvationsmodell. Strukturella ekvationsmodellen är en avancerad metod, vi valde att använda 
denna då vi hade faktorer som påverkar varandra i vår modell. Denna analysmetod är 
utformad för att hantera denna problematik. Gemensamt för modellerna är att de bygger på 
relationer mellan de beroende och oberoende variablerna. Där undersöks hur olika 
bakomliggande möjliga faktorer relateras till varandra. Relationen mellan dessa faktorer 
kommer således att vara ett uttryck för de sanna sambanden. Innan processen kommit så långt 
som till analys av data med strukturella ekvationsmodeller måste skapande av modellen ske. 
Ett försök att skapa kausalitet mellan data från det reguljära provet och motsvarande data från 
utprövningen gjordes. En till fördel med strukturella ekvationsmodeller är att test sker med 
statistiska metoder om data och modell passar ihop.  

3.8 Metodproblem 
Metodproblem uppstår ofta vid användandet av undersökningsmetoder. För att 
undersökningen skall bli trovärdig krävs vidare både validitet och reliabilitet enligt Saunders 
et al (2003).  
 
Med validitet menas ett mätinstruments duglighet att mäta det som avses att mäta i studien 
vilket anses vara det viktigaste kravet på ett mätinstrument menar Eriksson och Wiedersheim-
Paul (1991). Frågorna utformades från studiens syfte och karakteristika som skulle 
undersökas. Vidare utformade vi frågor som enbart mätte de karakteristika som vi avsåg att 
undersöka (Saunders et al, 2003). Vi försökte utforma frågorna i enkäten så att de inte var 
ledande eller kunna påverka respondenten i någon riktning. Vi använde oss av förkodade 
frågor som enligt Denscombe (2000) kan ge snedvridna svar som snarare speglar forskarens 
än respondenten sätt att uppfatta saker och ting. För att motverka detta testade vi frågorna på 
tre testpersoner, detta för att säkerställa att vi använde oss av rätt frågor i förhållande till vårt 
syfte. Det ökar validiteten enligt Saunders et al (2003). Dessa åtgärder anser vi vara motiv till 
att vår undersökning har hållit en hög validitet. 
 
Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitlig och pålitliga utfall. En 
hög reliabilitet betyder att mätningarna kan upprepas av andra forskare och ge samma resultat 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1991). För att öka reliabiliteten använde vi oss av 
telefonenkäter. Då vi utformade enkäten gjorde vi den tydlig för att minska missförstånd men 
där det ändå uppstod kunde vi förklara frågorna utförligt genom telefonen. Vi skickade även 
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ut frågorna till respondenterna i förväg så att de hade frågorna framför sig när vi ställde dem. 
Frågorna utformades utifrån befintliga frågeformulär som använts vid tidigare studier, detta 
för att det skulle vara så standardiserat som möjligt. Detta kan ha ökat reliabiliteten enligt 
Saunders et al (2003). Frågorna som ställdes har bifogats i (bilaga A) som underlättar att 
genomföra samma studie igen och få samma resultat. Vi har även testat vår modell med ett så 
kallat Cronbach’s Alpha test för att testa reliabiliteten i kvantitativa studier. 
 
Tabell 2. 
Cronbach's Alpha test
Rykte 0.63
Lojalitet 0.87
Resurser 0.66
Attityd 0.35
Prestation 0.70  
 
Enligt Nunnally (1978) ger ett sådant tal som är större än 0.5 en acceptabel reliabilitet och 
vårt Cronbach Alpha översteg detta tal på alla utom attityder. Vilket betyder att alla svar utom 
på attityder ger tillförlitliga och pålitliga svar. Vidare var det viktigt att företagen var 
anonyma för läsaren av studien för att öka tillförlitligheten i svaren då en del av våra frågor 
kan vara av känslig karaktär. Ett problem vi sett med Likert-skala är att i prestationen har 
företagsledarna haft en tendens att övervärdera sitt företags prestation. Då vårt urval skall 
representera medeltalet av branschen och som frågorna var utformade (se bilaga) borde vi få 
ett medeltal på 3,5. Vi fick ungefär 4,5 vilket tyder på att vi antingen pratade med 
högpresterande företag och eller att företagen var lite väl optimistiska och såg någon slags 
prestige i att svara högt i dessa frågor. Vi har dock gjort den samlade bedömningen att vår 
undersökning hållit en hög reliabilitet så att motsvarande resultat borde fås vid en liknande 
undersökning vid ett senare tillfälle. 
 
Styrkan med kvantitativa studier är att det möjliggör generalisering enligt Holme och Solvang 
(1997). Dock skall beaktas att alla företag vi undersökte kom från samma bransch, 
maskinindustrin, vilket gjorde att generaliserbarheten begränsades något. Då ett femtiotal 
företag ingick i studien ansåg vi att generaliserbarheten är god och om inte annat går det att 
generalisera till detta fall, (Denscombe, 2000) analytisk generaliserbarhet. 
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4 Resultat och Analys  
I detta kapitel presenteras resultatet från vår enkätundersökning. Vi har genomfört en 
enkätundersökning med 50 företag, som slumpmässigt valts ut genom användandet av 
affärsdata.  
 
För att ge läsaren en klarhet i modellen och de resultat som kommit fram i studien är detta 
resultat och analyskapitel uppdelat i tre delar. I den första delen kommer vi att beskriva de 
värden på de karakteristika som presenteras och undersöks i studien. I nästföljande del 
kommer vi att presentera modellen i sin helhet, och analysera och diskutera resultaten av de 
olika karakteristikerna. Avslutningsvis kommer vi att göra en kvalitativ analys där vi belyser 
modellens funktioner.  
 
I följande tabell (tabell 3) redovisas de svar vi erhållit från enkäten, alltså våra karakteristikas 
medelvärden och standardavvikelse. Samtliga karakteristiska har undersökts med en sjugradig 
Likert-skala, där högre svarsalternativ representerar högre värde på karakteristiken.    
 
Tabell 3. 
Resultat av enkät (se Bilaga A)

Medelvärde Standardavvikelse
Det samarbetande företagets rykte är negativt/positivt 6,06 1,04
Samarbetsparter förekommer ofta i medier och pratar… 4,56 2,05
Branschen känner till er samarbetspartners rykte 6,10 1,23
Du uppfattar att er samarbetspartners rykte… 5,24 1,59
Rykte 5,49 1,48
Hur skulle du uppskatta graden av lojalitet… 5,72 1,41
Ni har uppfattat att er samarbetspartner är lojala… 5,90 1,42
Litar ni helt och hållet på er samarbetspartner? 5,62 1,47
Ni har uppfattat att er samarbetspartner alltid varit lojala 5,62 2,01
Lojalitet 5,72 1,58
Har det företag resurser ni är intresserade av? 4,72 2,00
I vilken utsträckning har ni möjlighet att få tillgång resurser 4,44 1,77
Ni har fått tillgång till nödvändiga resurser… 5,02 1,76
Ditt företag är beroende av att få tillgång resurser.  3,44 2,00
Resurser 4,41 1,88
Samarbetspartnern besitter samma vilja i fråga om tillväxt. 5,40 1,78
Vårt företags tillväxtmål genomsyrar samarbetet. 4,46 1,96
Vi anpassar oss till det samarbetande företagets vilja… 5,26 1,43
Företaget ni samarbetar med har en mindre vilja... 5,02 2,19
Attityd 5,04 1,84
Vår lönsamhet 4,56 1,13
Vår nivå när det gäller kundtillfredsställelse    5,20 1,11
Vår tillväxt i försäljningsvolym 4,38 1,12
Vår marknadsandel 4,50 1,50
Vår tillväxt i marknadsandel 4,26 1,34
Vår produktivitet 4,76 1,13
Prestation 4,61 1,22  
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4.1 Testande av Modell 
I tabell 3 har det konstaterats att det finns indikationer på att styrkan är olika i de olika 
karakteristikerna. Därför blir nästa steg att testa modellen som helhet för att se hur 
karakteristikerna påverkar varandra och hur de påverkar en samarbetspartners prestation. 
Detta testas med en så kallad Structual Equations Modeling (SEM) teknik vilken testar 
modellens relevans. SEM bygger på att testa modellens helhet, det vill säga att alla 
karakteristika ingår samtidigt i testningen. Samtliga delar i modellen (karakteristikerna) utgör 
en funktion för att förklara ett företags prestation. Detta betyder att delarna inte testas separat 
vilket gör att man inte går miste om de relationer delarna har sinsemellan. Därför kan inte 
delarna isoleras från varandra i modellen utan måste testas som en helhet.  
 
Modellen kommer att analyseras i två steg för att visa modellens förklaringsförmåga. I första 
steget kontrolleras modellens helhet. Det andra steget kommer modellens enskilda delar och 
samband att kontrolleras. Analyserna kommer att grundas på resultaten som illustreras i figur 
3.  

 

Rykte 

Lojalitet 

Resurser 

Attityder 

Prestation 

Figur 3. Karakteristikas påverkan på prestation, med dess styrkor. 

0.38 

-0,15 

0,21 

-0,21 

4.1.1 Analys av Modell i sin helhet 
För att analysera modellens helhet måste vi kontrollera hur väl modellen som helhet förklarar 
begreppet prestation. Av resultatet framgår att modellen som helhet har en god reliabilitet och 
visar att insamlad data överensstämmer med modellen. Denna slutsats kan vi dra efter att vi 
kontrollerat ett antal mått som redovisas nedan. 
 
Chi två-testet är inte särskilt pålitligt vid små urval, då även små avvikelser är signifikanta. 
Därför föreslår (Byrne, 2001) att Chi två-värdet kan anses indikera en god modellanpassning 
om värdet är högst två-tre gånger högre än antalet frihetsgrader. Värdet på Chi två uppgår till 
3,261 och frihetsgraderna uppgår till 4 vilket då visar på en god passform. Vid dessa tal visas 
dock en signifikans på 0.51 vilket visar på en svag passform i modellen men det kan förklaras 
med ett litet urval. 
 
Goodness of Fit (GFI) beskriver även den modellens trovärdighet och passbarhet. Modellens 
GFI uppgick till 0,98 och acceptabla värden ska överstiga 0.9 (Byrne, 2001). 
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Ytterligare mått som visar på modellens passbarhet är Root Mean Square of Approximation 
(RMSEA) måttet som däremot är oberoende av både modellens och urvalets storlek, och 
används därför allt mer frekvent inom strukturell ekvationsmodellering (Byrne, 2001). 
RMSEA-värden under 0,05 är en god modellanpassning och vårt RMSEA uppgick till 0,00 
vilket innebär att det är väldigt god.  
 
Den sammanlagda bedömningen blir att modellens tillförlitlighet är god. Vi erhöll väldigt 
tillfredställande värden i GFI och RMSEA vilket gör att vi anser att passformen på modellen 
är god.  
 
Tabell 4. 

Modelltest Värden
R² 0,20
Chi två 3,26
GFI 0,98
RSMEA 0,00  
 
För att bedöma hur bra modellen förklarar begreppet prestation använde vi måttet R². Värdet 
på R² uppgick till ca 20 % vilket indikerar på att 20 % av begreppet prestation kan förklaras 
av vår modell som helhet. Det betyder med andra ord att 20 % av ett företags prestation kan 
förklaras med karakteristika som ett samarbetande företag besitter. Vi anser det väldigt 
intressant att så stor del av begreppet kan förklaras av faktorer som ligger förhållandevis långt 
utanför ett företags kontroll. Resterande 80 % förklaras då av andra faktorer som till exempel 
egna resurser och olika förhållanden som råder i ett företag. Därför drar vi slutsatsen att valet 
av samarbetspartners är en viktig aspekt om ett företag vill prestera väl.    

4.2 Diskussion av Modellens olika delar 
I detta avsnitt kommer vi att förklara och ge kommentarer till värden som uppstår ur 
modellen. Utgångspunkten för avsnittet blir hur de olika karakteristika och dess indikatorer 
påverkar modellen. Samtliga karakteristika som studeras har undersökts med hjälp av fyra 
olika indikatorer. Uppvisar korrelationen höga värden betyder det att karakteristiken hos en 
samarbetspartner har stark påverkan på företagets prestation. Uppvisar signifikansen ett värde 
under 0,1 är tillförlitligheten acceptabel i svaren, då svaren följer ett mönster. 
 
Tabell 5.      

Karakteristika Signifikans Korrelation
Rykte 0,01 0,38
Lojalitet 0,92 -0,15
Resurser 0,13 0,21
Attityder 0,14 -0,21  
 
Enligt ryktesteorin är ett gott rykte något som är väldigt viktigt för företag att förknippas med. 
Detta för att företagen lättare ska kunna attrahera externa intressenter men även för att skapa 
en positiv relation till marknaden och dess kunder. Rykteskarakteristiken som undersöktes i 
denna studie visar att detta föreföll vara så även för samarbeten, detta då rykte som 
karaktärsdrag hos en samarbetspartner påverkar ens egen prestation i väldigt hög grad. 
Tillförlitligheten med det som mättes visade sig vara på en accepterad nivå. Signifikansen 
med det uppmätta visade sig vara väldigt starkt då värdet som vi fått ligger på en väldigt bra 
nivå. Anledningen till att detta karaktärsdrag är så viktigt kan troligtvis härledas till att 
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företagen inte vill förknippas med en aktör som har en negativ stämpel. Studien visar att rykte 
hos en samarbetspartner har en stark påverkan på ett företags prestation.  
 
Enligt teorierna om lojalitet är det viktigt för företagets prestation att samarbetspartners är 
lojala mot varandra. Bildandet av ett samarbete skapar dock faror som företag måste beakta, 
detta skapas då båda aktörer vill öka sitt maximeringssyfte med samarbetet. Karakteristikan 
lojalitet hos en samarbetspartner visade sig i studien ge ett högt värde, det vill säga att de som 
har besvarat enkäten gav sin samarbetspartner ett högt betyg på lojalitet. Detta visade sig dock 
inte alls kunna kopplas till det egna företagets förmåga att prestera, snarare så var relationen 
mellan dessa negativ. En annan anledning kan vara att ett företag som inte har lojala kunder 
ser till att åstadkomma fler samarbeten vilket kan ge en högre prestation. Signifikansnivån på 
det som har mätts gav oss ett ej önskvärt värde och därav kan vi inte heller se något samband 
mellan en hög lojalitet och en lägre prestation.  
 
Tillgången till en samarbetspartners resurser anses av samarbetsteorin som en viktig faktor till 
att samarbete. Det har visat sig att en samarbetspartners resurser har ett positivt inflytande på 
ett företags prestation. Det är inte stort men det existerar dock. Tillförlitligheten för 
karakteristiken är måttlig medan både signifikansen och korrelation är ganska vaga. Det kan 
ha sina förklaringar i att det är olika för olika typer av samarbeten. I vissa fall kan resurser ha 
en lägre inverkan och i vissa större. Vidare visar studien att resurser hos en samarbetspartner 
har en positiv påverkan på ett företags prestationer. Denna påverkan visade sig dock inte var 
lika stark som ryktet uppvisade men dock finns den där. Svaren från undersökning går inte att 
säkerställa men trots det så ser vi att desto fler resurser en samarbetspartner har desto bättre 
presterar företaget. 
 
Attityder eller viljan att växa hos en samarbetspartner har enligt litteraturen kunnat tolkas 
påverka ett företags prestation. Resultat av vår studie har dock visat på motsatsen, att desto 
större vilja en samarbetspartner har att växa desto sämre presterar företaget. Dock är 
signifikansen för detta påstående vag. Även tillförlitligheten i svaren har ett otillfredsställande 
lågt värde varför det är svårt att dra några direkta slutsatser av svaren. Dock vågar vi påstå att 
en hög vilja att växa hos samarbetspartnern inte har någon större negativ inverkan på ett 
företags prestation. 
 
Av följande resonemang kan vi se praktiska konsekvenser för ett företag som skall ingå ett 
strategiskt samarbete. Vi ser av resultatet att framgångsrika samarbeten kräver att 
samarbetspartnerns karakteristika passar företaget. Om en samarbetspartner ej besitter de 
karakteristika som är önskvärda påverkas företagets prestation negativt. Detta genom att det 
inte skapas konkurrensfördelar som är ett av de underliggande syftena med samarbeten 
(Tomkins, 2001). Det kan också påverka ett pågående samarbete om samarbetspartners 
karakteristika förändras drastiskt. Då finns det goda skäl för företagsledaren att se över 
samarbetet och kanske hitta nya vägar och lösningar för att skapa konkurrensfördelar och 
andra positiva synergieffekter.   
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4.3 Kvalitativ beskrivning av Modellens karakteristika 
För att utreda orsakssambanden mellan modellens olika delar har vi samlat in kvalitativa data 
i form av kommentarer från tre av respondenterna. Detta medför att vi kan använda delarna i 
modellen som en helhet på mer tillförlitligt sätt vilket är meningen med ett modellbygge. Det 
är alltså för att fastställa riktningarna på pilarna i modellen, alltså kausaliteten mellan delarna. 
Dock är det under förutsättningen att delarna ingår i modellen som vi kan påvisa sambanden 
och endast då. 
 
Gott rykte är väldigt viktigt för samarbetet enligt Jonas Dahlström då deras strategiska 
samarbetspartner är återförsäljare av företagets produkter. Samarbetspartnerns goda rykte är 
även en anledning till att ha ett strategiskt samarbete. Modellen visar att det finns ett kausalt 
samband mellan rykte hos en samarbetspartner och ett företags prestation. 
 
 
 

 

Rykte Prestation 

”Har samarbetspartnern gott rykte säljer de mer  
och vi kan producera fler produkter, deras  
goda renommé är en av anledningarna till att 
 vi samverkar med dem”. 
Jonas Dahlström, Actil Warehouse Trucks AB 

 
 
Lojalitet är mindre viktigt för samarbetet enligt flera företagsledare bland andra Eila Jokinen. 
De flesta menade på att de aldrig kunde lita på någon helt utan de fick finna sig i att 
samarbetspartnern kunde göra affärer med konkurrerande företag. Därför kan vi inte säga att 
det finns någon kausalt samband men ett samband finns. Att det förhåller sig på detta sätt 
kunde inte respondenterna heller ge någon vettig förklaring till. 
 
 ” 
 

 

Lojalitet Prestation 

”Det är konstigt men lojalitet är inte så viktigt  
 för samarbetet” 
 Eila Jokinen, Borox International 
 
 
Att samarbetspartnern har resurser är viktigt för en del av våra respondenter medan för andra 
ganska meningslöst. Enligt Tomas Bolin är tillgången till strategiska samarbetspartners 
resurser viktigt. Vi ser ett svagt kausalt samband men signifikansen i svaren är inte på 
tillfredsställande nivå. Den kvalitativa studien visade dock att det var en fördel om 
samarbetspartner besitter mycket resurser och att man hellre samarbetar med en resursstark 
partner än en resurssvag.   
 
  Resurser Prestation 
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”Deras resurser att sälja våra produkter är väldigt  
viktiga för oss” 
Tomas Bolin, Baldvin AB  

 
 
Chanserna att en samarbetspartners attityd eller vilja att växa kan påverka ett företags 
prestation är små. Många företagsledare hävdar dock att om företagens tillväxtmål är liknande 
så underlättar det samarbetet. Vi ser ett svagt kausalt negativt samband alltså att prestationen 
blir sämre om samarbetspartnern har en vilja att växa, dock har sambandet inte heller några 
tillförlitliga svar. De kommentarer vi fick från respondenterna tydde på att det är svårt att se 
hur det skulle påverka negativt. 
 

 
 
 

Attityder Prestation 

”Det är alltid lättare om en samarbetspartner vill framåt” 
Eila Jokinen, Borox International 
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5 Slutsatser  
Vi kommer i detta kapitel att sammanfatta det som framkom i analysen i form av våra 
viktigaste slutsatser.  
 
Studien av strategiska samarbeten visar att samarbetspartnerns karakteristika påverkar ett 
företags prestation. Den slutsats som vi kan dra av denna undersökning är att ungefär 20 % av 
ett företags prestation kan förklaras utifrån en samarbetspartners karakteristika såsom rykte, 
lojalitet, resurser och attityder. Sambandet mellan en samarbetspartners karakteristika och ett 
företags prestation visas genom den modell som vi har skapat (se figur 4).  Av den orsaken 
anser vi att det är viktigt för företagsledare att känna till hur en samarbetspartnerns 
karakteristika förhåller sig samt hur de kan komma att påverka ens eget företags prestation. 
Detta kan få betydelse för vilka samarbetspartners företaget skall samarbeta med och hur 
intensivt.  
 
Generalisering från modellen är inte bekräftad, mycket tyder dock på att modellen kan 
användas för att förklara sambandet mellan en samarbetspartners karakteristika och ett 
företags prestation. Modellen bygger på teorier som tidigare används i studier om strategiska 
samarbeten och vår reliabilitet har en accepterad nivå. 
 
Praktiska slutsatser vi anser att studien kan bidra med blir att om företag skall prestera väl 
skall företagsledare välja en samarbetspartner som har ett positivt rykte och välja bort de 
aktörer som har ett negativt rykte. Vi drar även slutsatsen att desto fler resurser 
samarbetspartnern har desto bättre presterar företaget. 
 

 

Rykte 

Lojalitet 

Resurser 

Attityder 

Prestation 

Figur 4. Karakteristikas påverkan på prestation, med R² värde. 

0.38 

-0,15 

0,21 

-0,21 

R² = 0.20
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6 Förslag till fortsatt forskning 
Slutligen kommer vi nu att ge förslag på vidare studier som kan tänkas göras inom detta 
ämnesområde. 
 
Modellen vi skapat kan förklara en del av prestationen i ett företag. Som vi nämnt tidigare har 
modellen sina begränsningar i generaliseringen då vi endast har undersökt småföretag i en 
bransch, maskinindustrin. Som förslag till fortsatt forskning föreslår vi därför att en större 
kvantitativ studie kunde göras på området. Detta för att se hur det förhåller sig i andra 
branscher och med ett större urval skulle våra data kunna säkras. Bland annat ser vi att vårt 
Chi två-test inte gav tillfredställande värden och en trolig förklaring till det är för få 
undersökningsobjekt. 
 
Dessutom skulle en kvalitativ studie kunna göras inom området. Detta skulle kunna öka 
validiteten på vår studie och styrka våra resultat. Fler karakteristika hos samarbetspartnern 
skulle kunna komplimentera denna undersökning och kausalitet mellan delarna i modellen 
som måste utredas mer noggrant. Mätinstrumenten skulle kunna vara mer detaljrika vilket 
även de skulle kunna berika vår studie.  
 
Ett problem som vi sett i vår studie som skulle kunna mätas bättre är att mäta prestationer på 
ett mer objektivt sätt, eftersom att företagsledare ofta framhåller sitt företag som mer 
framgångsrika än vad de verkligen är. Då vi gjort ett slumpmässigt urval av småföretag bör 
värden i undersökningen visa ett medelvärde för branschen. Vår undersökning gav oss dock 
ett medelvärde som överstiger det önskade medelvärdet för en bransch. En förklaring till detta 
fenomen är att företagsledare såg någon slags prestige i att prestera väl i undersökningen. En 
kvalitativ studie som även beaktar företagens årsredovisningar bör leda till att detta problem 
undviks. 
 
Slutligen skulle en tillförlitlig modell kunna användas till att avgöra vilka samarbetspartners 
som leder till framgångsrika samarbeten och vilka samarbetspartners som inte gör det. Detta 
genom att enbart titta på vilka karakteristika som samarbetspartnern besitter.  
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Enkät 
Tänk på den affärsrelation som har störst betydelse för Ert företag. Vi skulle vilja att Du utgår 
från den samarbetspartnern när Ni besvarar nedanstående frågor. OBS! Du behöver INTE 
ange namn på vem det är Du tänker på.  
 
1.  a. Hur långt tillbaka i tiden sträcker sig ert samarbete med denne aktör? 

________:år 
b. Hur stor omsättning har denna aktör? 
________:miljoner 
c. Hur många anställda har aktören? 
________: anställda 

2. Hur många arbetstimmar lägger ni ner på samarbetet i genomsnitt per månad? 
1-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h 21-25 h 26-30 h >30 h 
  
3. I huvudsak har företaget ni samarbetar med ett rykte som i branschen är känt för att vara        
Negativt                                                                         Positivt 
  
 
4.  Vårt samarbetsföretag förekommer ofta i olika medier och det är vanligt att personer inom 
branschen ofta pratar om företaget eller personer i företaget  
 
Stämmer inte alls                                                          Stämmer helt 
 
5. Branschen känner till er samarbetspartners rykte.  

 Stämmer heltStämmer inte alls
 
6. Du uppfattar att er samarbetspartners rykte påverkat er samarbetspartners prestation.  
 

 
Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
7. Hur skulle du uppskatta graden av lojalitet som er samarbetspartner har till ditt företag. 

Låg grad av lojalitet Hög grad av lojalitet 
 

8. Ni har uppfattat att er samarbetspartner saknar lojalitet till ert företag. 

 Stämmer heltStämmer inte alls
 
9. Litar ni helt och hållet på er samarbetspartner? 

 
Hög Grad Låg Grad 

10. Ni har uppfattat att er samarbetspartner varit illojala vid något tillfälle i samarbetet.  

 
 
1

Stämmer inte alls Stämmer helt

1. Har det företag som Ni samarbetar med resurser som Ni behöver? 

 Stämmer inte alls Stämmer helt
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12. I vilken utsträckning har ni möjlighet att få tillgång till er partners resurser?  

 
Hög Grad Låg Grad 

 
13. Ni har inte fått tillgång till nödvändiga resurser genom samarbetet. 

 Stämmer heltStämmer inte alls
 
14. Ditt företag är beroende av att få tillgång till er samarbetspartners resurser.   

 Stämmer heltStämmer inte alls
 
15. Du uppfattar att företaget i samarbetet besitter samma vilja i fråga om tillväxt som ditt 
företag. 

 Stämmer heltStämmer inte alls
 
16. Vårt företags tillväxtmål genomsyrar samarbetet. 

 Stämmer heltStämmer inte alls
 
17. Vi anpassar oss till det samarbetande företagets vilja och målsättning i samarbetet. 

 
18. Du anser att företaget ni samarbetar med har en mindre vilja att växa än vad ert företag har 
som mål. 

Låg Grad Hög Grad 

 
 

Stämmer inte alls Stämmer helt

Betraktande nuläget och i jämförelse med de konkurrenter inom branschen är: 

9. Vår lönsamhet  

0. Vår nivå när det gäller kundtillfredsställelse     

1. Vår tillväxt i försäljningsvolym 

2. Vår marknadsandel 

3. Vår tillväxt i marknadsandel 

4. Vår produktivitet 

 
 Mycket över Mycket under 
 genomsnittet genomsnittet 
1
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
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