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Sammanfattning

Det övergripande syftet med denna licentiatuppsats var att: skapa en bättre 
förståelse för hur kunskapsrelaterade strategiska resurser överförs mellan företag 
i en strategisk allians.  Att förnya sig i takt med förändringar kan ses som ett
företags kärnverksamhet och som en följd av detta har kunskap i allt högre 
utsträckning kommit att anses vara ett företags viktigaste resurs och källan till
långsiktiga konkurrensfördelar då den till sin art kan vara svår att imitera. Detta 
resonemang är särskilt intressant för mindre företag då de inte besitter samma 
resurser som ett större företag. För att kunna konkurrera med dessa måste de 
istället få tillgång till andra företags resurser genom olika former av samarbeten.

Med utgångspunkt i resursbaserad teori och etablerade teorier om strategiska 
samarbeten samt om kunskap och lärande har en allians bestående av 
verkstadsföretag i Norrbotten med en uttalad ambition att bli en etablerad
leverantör till fordonsindustrin följts i en fallstudie under tre år, där data har 
samlats in via 63 intervjuer, deltagande observation och från andrahandskällor. 

De empiriska resultaten visar att projekt som gemensamt genomförts har en stor 
påverkan på individuella företags möjligheter att få tillgång till kunskap eller få 
möjligheten att lära av andra. Detta beror på gemensamma projekt bidrar till att 
utveckla förtroende mellan individer i de olika företagen. Samtidigt blir företagen
mer medvetna om alliansmedlemmarnas resurser och förmågor. En slutsats är att
gemensamma projekt som involverar en stor del av de deltagande företagen och 
dess personal, fungerar som ett framgångsrikt redskap då de möjliggör tillträde till 
kunskap och ökar sannolikheten för framtida kunskapsöverföringar. 

Avslutningsvis förs ett utökat resonemang om överföringen av kunskapsrelaterade 
resurser utifrån kunskapsformerna know-who, know-how, know-why och know-
what där studiens bidrag sammanfattas i tio propositioner.

Nyckelord: Strategisk allians, partnerskap, SME, knowledge management,
knowledge transfer. 





Abstract

The overall purpose of this thesis is to create: a better understanding about how 
knowledge related strategic resources are transferred between companies in a 
strategic alliance. Drawing upon the resource based view of the firm and 
resource-dependence theory, several studies have viewed alliances as a quest for 
resources. The dominant objective identified in strategic alliances is the sharing of
knowledge such as technology, know-how and organizational capability. Most of 
the strategic alliance literature however focuses on large-firm alliances,
implicating that smaller firms with a more limited pool of in-house resources and 
a more obvious need to access resources beyond the limits of their own 
organization often have been neglected.

For this purpose a case study approach has been employed to investigate and 
analyze a strategic alliance consisting of manufacturing companies in Northern 
Sweden aiming for a stronger position as suppliers to car and heavy truck
industry. The alliance has been studied over three years, and where data has been 
continuously collected through 63 interviews, participating observations and from 
secondary sources.

The empirical results shows that projects that are jointly carried through has a 
large impact on the individual firms possibilities to access or acquire knowledge
from alliance members. This is due to that jointly projects foster social networks
and trust between employees in the participating firms. At the same time as the 
individual firms learn more about each alliance member’s resources and 
capabilities. One tentative conclusion is that joint projects that involve a large part 
of the alliance firm and their personnel enable access to knowledge and increase
the possibility to future knowledge acquisition. 

Finally, an extended discussion about how knowledge related strategic resources
are transferred between companies is conducted by using the four knowledge 
types know-who, know-how, know-why and know-what. The results from this 
extended discussion are presented in the form of ten propositions. 

Key words: Strategic alliance, partnership, SMEs, knowledge management,
knowledge transfer 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en övergripande bakgrund till studien, där kunskap och 
samarbeten med andra har blivit allt viktigare för mindre företag. Denna 
diskussion leder fram till forskningsprojektets syfte och forskningsfrågor samt 
dess avgränsningar. 

1.1 Kunskap den viktigaste resursen 
För att kunna utveckla och nyttja en konkurrensfördel måste företag ha tillgång till 
unika och svårimiterade resurser som användas för att skapa värde för kunden 
(Ireland, Hitt & Vaidyanath, 2002; Barney, 1991). Den ökande komplexiteten på 
marknaden genom den tekniska utvecklingen kombinerat med ökad globalisering 
gör det svårt för företag att ha alla resurser som behövs för att kunna konkurrera 
effektivt. Dessa förändringar ställer stora krav på företag att snabbt kunna anpassa 
sig till nya situationer, för att på så sätt kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Den 
ekonomiska och finansiella integrationen har skapat starka samband mellan
företag och den globala makroekonomiska utvecklingen (Möller & Halinen,
1999). Som en respons på detta så har Michael Porter (1998a) introducerat 
globaliseringsparadoxen:

The enduring competitive advantages in a global economy lie increasingly in local things -
knowledge, relationships, motivation- that distant rivals cannot match (Porter 1998a:78).

Hur företag hanterar denna förändrade konkurrenssituation är betydelsefullt och
det senaste decenniet har intresset för kunskap ökat dramatiskt, främst genom dess
kritiska roll som produktionsfaktor och sin betydelse för ekonomisk tillväxt 
(Alvesson, 2004).

Detta har lett till att ett företags kunskap i allt högre utsträckning har kommit att 
anses vara dess viktigaste resurs och den mest säkra konkurrensfördelen (Nonaka, 
1991). Följaktligen hävdar ett flertal forskare att företagets primära roll, och 
essensen av dess organisatoriska förmåga är att integrera kunskap (Tsai, 2001; 
Birkinshaw, 2001; Grant, 1996; Zander & Kogut, 1995; Prahalad & Hamel,
1990). Samarbeten med andra företag är ett sätt för företag att öka sina resurser 
genom tillgång till externt genererad kunskap, som inte finns internt i 
organisationen samt möjligheterna till lärande ökar (Ireland mfl, 2002). Dierickx 
& Cool (1989) menar att denna kunskap som finns i den externa omgivningen kan 
betraktas som ett flöde av olika kunskapsmassor. Detta perspektiv medför att det 
är av stor betydelse för företagen att få tillgång till dessa kunskapsflöden, för att
på så sätt öka mängden kunskap i företaget. 
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Resurser kan förenklat ses som ”insatser i produktionsprocessen” (Grant, 1991: 
118) och skaparen av termen resursbaserad teori; Birger Wernerfelt, definierade
resurser på följande sätt: 

By a resource is meant anything which could be thought of as a strength or weakness of a given
firm. More formally, a firm's resources at a given time could be defined as those (tangible and
intangible) assets which are tied semi-permanently to the firm. Examples of resources are: brand
names, in-house knowledge of technology, employment of skilled personnel, trade contacts,
machinery, efficient procedures, capital etc. (Wernerfelt, 1984: 172).

Kunskap är en central komponent i alla av Wernerfelts exempel på resurser och 
Drucker (1993) menar att till exempel personal, varumärke, maskiner, och rutiner 
men även produkter fungerar som förpackningar innehållande kunskap. Barney 
(1991) inkluderar företagets alla tillgångar, förmågor samt attribut men även 
information och kunskap i begreppet resurser. Men kunskap som resurs är som
Itami & Rothel (1987) påpekar relativt unik eftersom den både är en insats och en 
utkomst från produktionsprocessen. I denna studie definieras resurser som de
materiella och immateriella tillgångarna som används av företag för att konkurrera 
på en marknadsplats.

1.2 Mindre företag 
De företag som får mest uppmärksamhet i media och i forskning är de stora 
företagen, vilka ofta är internationella. Denna bild speglar verkligheten dåligt, då 
små och medelstora företag är i majoritet i både antal och sysselsättning i Europa 
(Storey, 1994; Eurostat, 2004) och i Sverige (SCB, 2004) och betydelsen av dessa 
företag är så stor att de kan kallas näringslivets ryggrad eftersom de generellt står 
för en stor del av ett lands bruttonationalprodukt och sysselsättning (Van Gils,
2000).

Mindre företag kännetecknas av andra saker än stora företag och för att förstå de 
viktiga skillnaderna så föreslår Julien (1998) att följande sex egenskaper bäst 
beskriver mindre företags utmärkande drag:

Liten storlek baserat på antalet anställda och/eller omsättning.
Ledarskapet oftast koncentrerat till en person, ägaren. 
Låg grad av specialisering
Informell atmosfär, där ägaren har en nära relation till sina anställda och
förklarar tagna beslut efter hand. 
Okomplicerad och informell informationsspridning inom företaget.
Extern information inhämtas främst genom att ägaren kommunicerar
direkt med kunderna.
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De av Julien (1998) presenterade sex egenskaper tjänar som en viktig 
utgångspunkt i denna studie då de sammanfattar och visar på mindre företags 
särart. EU-kommissionen har tagit fram en kvantitativ typologi som definierar 
mikro-, små och medelstora företag genom personalstyrka och finansiella trösklar. 
Mikroföretagen definieras som företag med maximalt tio anställda och med en 
omsättning och/eller balansomslutning på högst två miljoner euro. Små företag 
har maximalt 50 anställda och omsätta och/eller ha en balansomslutning på högst 
tio miljoner euro. Medelstora företag definieras som företag med färre än 250 
anställda. Dessa företag har en omsättning om högst 50 miljoner euro samt en
balansomslutning ej överstigande 43 miljoner euro (Kommissionens
rekommendation, 2003/361/EG) Dessa kvantitativa typologier framtagna av EU 
för att samordna näringspolitiska insatser utgör i denna forskning ett underlag för 
att klassificera de studerade företagen och med mindre företag så syftar denna 
studie på små och medelstora företag enligt EU-kommissionens rekommendation.

Antalet studier av mindre företag, och då särskilt varuproducerande företag, 
utifrån det resursbaserade perspektivet är begränsat (Rangone, 1999). Denna 
studie kommer att skilja sig från tidigare forskning genom att den kommer att 
inrikta sig på mindre företag med lägre kunskapsinnehåll där man förlitar sig mer
på kapital och utrustning i sin produktion. Storey (1994) hävdar att mindre företag 
har helt andra förutsättningar än stora företag och att traditionella teorier därmed
inte alltid kan användas. De har inte samma resurser som stora företag, de är mer
sårbara och ägaren är ofta företagsledare. Just detta att ägaren ofta är direkt 
involverad i verksamheten gör att traditionella managementteorier inte är direkt 
applicerbara.

Till skillnad från stora företag så tenderar små och medelstora företag att verka på 
marknader som är fragmenterande där det ofta finns många liknande företag som
inte konkurrerar om exakt samma kunder. Detta kan ses som en orsak till att små
och medelstora företag samarbetar i större utsträckning, då samarbetet inte medför
att företagen är direkta konkurrenter. Dessa samarbeten kan ge företaget tillgång 
till andra resurser än de redan besitter (Golden & Dollinger, 1993). Dessa företag 
lokaliseras dessutom ofta inom ett och samma geografiska område, samtidigt som
en viss rivalitet finns mellan företagen. Denna miljö är unik och innehåller många
möjligheter som följande citat visar: 

Firms in geographical clusters are by their co-location placed in a situation where the difference
in solutions chosen is clear to be seen for anyone who cares to notice. Usually the firms in the
cluster care intensively because it is by watching, discussing and comparing dissimilar solutions
that they become engaged in the process of continuous improvements on which their survival
depends. (Maskell, 2001:228)

3



Som citatet visar så är samarbete mellan företag en viktig drivkraft för utveckling, 
men även rivalitet. Just rivalitet mellan företag kan enligt Porter (1998b) ses en 
större drivkraft för företagets utveckling än samarbete. En av förklaringarna till 
detta är att samarbete kan ses som en defensiv åtgärd medan konkurrens är mer
offensivt handlande. 

Mindre företag besitter inte samma resurser som ett större företag. För att kunna 
konkurrera med dessa måste istället mindre företag få tillgång till andra företags 
resurser genom olika former av samarbeten. Avsaknaden av resurser och små
marknadsandelar leder dessutom till att företaget blir mer beroende av 
omgivningen än ett större företag. Detta innebär som Pfeffer & Salancik (1978) 
beskrev det att osäkerheten ökar och denna osäkerhet kan reduceras genom olika 
former av samarbeten.

1.3 Samarbeten med andra allt viktigare 
Den förändrade konkurrenssituation för företag har lett till att det resursbaserade 
synsättet mer och mer kommit att framstå som ett alternativ till traditionell
produktbaserad eller ”competitive advantage” teori de senaste decennierna
(Sveiby, 2001; Wernerfelt, 1995; Blackler, 1995). Detta har ökat insikten om att 
inget enskilt företag har alla förmågor och resurser som behövs för att det ska 
uppnå sina mål (Gebrekidan & Awuah, 2002; Håkansson & Snehota, 1995). 
Prahalad & Ramaswany (2000) beskriver det som ett skifte från ett fokus på 
företagets inre  kompetenser  till ett fokus på kompetens där företagets interaktion 
med andra verkar ha betydelse: 

Over time, then, the unit of analysis has moved from the single company, to a family of 
business, and finally to what people call the “extended enterprise”, which consists of a central
firm supported by a constellation of suppliers. But the recognition that consumers are a source of
competence forces managers to cast an even wider net: competence now is function of the
collective knowledge available to the whole system – an enhanced network of traditional
suppliers, manufacturers, partners, investors, and customers (Prahalad & Ramaswany, 2000:80).

Företag engagerar sig i samarbeten med andra och engagerar sig i olika typer av 
nätverk och enligt citatet ovan av Prahalad & Ramaswany (2000) är det viktigt för 
företag att ‘cast a wider net’ och använda sig av den tillgängliga kunskapen som 
finns i företagets omgivning.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att involvera sig i strategiska allianser (Inkpen & 
Tsang, 2005; Ireland mfl, 2002; Kale, Dyer & Singh,2001). Denna studie ser på 
strategiska allianser som ett frivilligt samarbete mellan två eller fler självständiga
företag som syftar till att förbättra deras konkurrenssituation och produktivitet 
genom ett gemensamt nyttjande av varandras resurser.
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Företag kan ha olika skäl till att engagera sig i strategiska allianser där tekniska 
och ekonomiska förändringar är starka drivkrafter. De upplevda fördelarna kan 
grovt delas in i två kategorier: De som handlar om att bygga nya affärer eller nya 
produkter och de som handlar om att förbättra den nuvarande affären.  Vanliga 
skäl citerade i litteraturen för att engagera sig i en strategisk allians är att: nå
ekonomiska skalfördelar, få tillgång till andra företags tillgångar (som 
produktionskapacitet, teknik, distribution, produkter, kapital och arbetskraft mm)
och att reducera risken genom att dela på investeringar i produktutveckling, nå 
nya marknader, kunna utnyttja ”first mover advantage” genom att minska ”time to 
market” och att nå synergier genom processrationalisering, systemutveckling och 
nå andra fördelar via lärande (Taylor, 2005; Ireland mfl, 2002; Beeby & Booth, 
2000). Men, ett företag både behöver och tillhandahåller resurser och det är därför 
viktigt att företaget fungerar väl i relation till sin omgivning, något som Pfeffer & 
Salancik (1978) underströk genom att peka på att en organisations fortlevnad är 
beroende av dess förmåga att anskaffa och behålla resurser.

1.4 Ledning av kunskap i en strategisk allians 
Det hävdas allmänt att användandet av kunskap i organisationer ”leds” och termen
Knowledge Management används flitigt som ett koncept. Knowledge 
management är ett strategiskt synsätt där kunskap betraktas som organisationens 
viktigaste tillgång och resurs. Enligt detta synsätt kan Knowledge management
definieras som ”processen där organisationer genererar värde ur sina intellektuella 
eller kunskapsbaserade tillgångar” (Bukowitz & Williams, 1999:2). Enligt Rastogi 
(2002) så representerar Knowledge Management företagets kontinuerliga strävan 
att lära, förvärva, skapa, utveckla, dela, använda och tillämpa kunskap för att 
stödja företagets kunderbjudande och konkurrenskraft. 

I en strategisk allians, där aktörer söker tillgodogöra sig kunskap ifrån varandra, 
finns faktorer som påverkar kunskapsöverföring mellan parterna. I detta 
sammanhang lyfter forskare fram olika aspekter som kan bidra till att skapa en 
förståelse för de faktorer som inom industrin påverkar kunskapsöverföring mellan
företag.  Cohen & Levinthal (1990) talar om aktörernas behov av en baskunskap 
runt det område samarbete sker för att kunna absorbera och förstå motpartens 
kunskap. Överförbarheten påverkas också av kunskapens karaktär (Nonaka, 
1991). Och där hävdar Spender & Grant (1996) att den mest svåröverförda 
kunskapen troligen också är den mest värdefulla då den därmed även är 
svårimiterad. Lane & Lubatkin (1998) menar att en överföring av sådan kunskap 
kräver en tät interaktion mellan aktörerna för att de ska kunna förvärva den 
externa kunskapen. Vidare hävdar Inkpen (1998) att bland annat kultur och 
förtroende parterna emellan påverkar överförbarheten.
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Samtidigt som ovanstående faktorer påverkar kunskapsöverföringen mellan
aktörerna så kan sättet som samarbetena mellan företagen utformas avgöra i
vilken grad kunskapen kan överföras, vilket framförallt gäller om kunskapen till 
sin karaktär är svåröverförd.

Majoriteten av forskningen inom Knowledge Management har bedrivits inom 
stora företag, ofta multinationella, med en fokus på hur kunskap skall kunna delas
internt inom företaget (se till exempel: Tsang, 1999) och det är först på senare tid 
som strategiska allianser har hamnat i fokus (exempelvis: Inkpen, 2005: Inkpen & 
Tsang 2005; Grant & Baden-Fuller, 2004). Annan forskning inom Knowledge 
Management har varit mer inriktat på skapandet av kunskap och då har oftast 
managementkonsulter (exempelvis: Lathi & Beyerlin, 2000) eller forskning och 
utveckling inom högteknologiska företag studerats (exempelvis: Powell, 1998). 
Alvesson (2004) beskriver vad som menas med ett kunskapsintensivt företag 
genom att peka på att det i sådana företag är personalens kompetens som står för 
nästan hela företaget samlade vinst. Och som en naturlig följd därav ses
medarbetarna i sådana företag som den betydelsefullaste resursen för 
värdeskapande och därefter kommer kapital samt utrustning.

1.5 Studiens syfte och forskningsfrågor 
Konkurrensen har intensifierats som ett led i en allt mer avreglerad och 
globaliserad värld där kundernas preferenser är föränderliga och 
produktlivscyklerna allt kortare. I en sådan miljö är konkurrenternas förmåga till 
snabb produktutveckling och imitation betydelsefull. En traditionell 
konkurrensfördel i produktionen eller produkten har därför fått ett ”bäst före 
datum” som företagen måste utnyttja maximalt innan den förfaller. Företags 
långsiktiga konkurrenskraft verkar således inte att bestå av att producera sin 
produkt utan i stället av att ständigt förnya sig i takt med förändringar. Denna 
förmåga kan karaktäriseras som ett företags kärnverksamhet. Som en följd av 
detta har kunskap i olika former och inom olika områden i allt högre utsträckning 
kommit att anses vara ett företags viktigaste resurs och källan till långsiktiga 
konkurrensfördelar då den till sin art kan vara svår att imitera. Kunskap är i sig en 
resurs för företag då den är en vital komponent i alla resursbaser.   Detta
resonemang är särskilt intressant för mindre företag då de inte besitter samma 
resurser som ett större företag. För att kunna konkurrera med dessa måste de 
istället få tillgång till andra företags resurser genom olika former av samarbeten.

Därför är det övergripande syftet med denna forskning att: Skapa en bättre 
förståelse för hur kunskapsrelaterade strategiska resurser överförs mellan företag 
i en strategisk allians och då studera flöden mellan samarbetsparterna samt de
faktorer som påverkar överföringen. Med denna kunskap som grund är avsikten 
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att senare, i en kommande doktorsavhandling försöka identifiera strategier och 
verktyg för hur ledning av kunskap skall bedrivas av ett företag i samverkan med
andra. Figur 1, nedan visualiserar syftet med studien samt dess forskningsfrågor. 

Figur 1.1 Studiens syfte samt forskningsfrågor.

1.6 Avgränsningar
Ett företag kan producera värde på två sätt genom produktion eller handel.
Traditionellt sker produktion genom att insatsvaror fysiskt transformeras till 
färdiga produkter, vilka har ett större värde än insatsvarorna. Tid och plats är två 
centrala begrepp vid handel, då företag skapar värde för kunden genom att flytta 
en produkt från en marknad till en annan utan att fysiskt transformera den. I denna 
studie kommer fokus att vara på små och medelstora verkstadsföretag som 
engagerar sig i produktion då denna form av värdeskapande är mest komplex.

Skapa en bättre
förståelse för hur

kunskapsrelaterade
strategiska resurser

överförs mellan företag i 
en strategisk allians

Forskningsfrågor
Syfte

1: Vilken typ av strategiska resurser
överförs?

2: Vilka är aktörerna i denna
överföring?

3: Hur överförs dessa resurser?
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2. Metod
Syftet med denna forskning är, som tidigare beskrivits att: skapa en bättre 
förståelse för hur kunskapsrelaterade strategiska resurser överförs mellan företag 
i en strategisk allians. I detta kapitel diskuteras den metod som använts i 
forskningsprojektet för att besvara de ställda frågeställningarna och nå dess syfte. 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Vid forskning brukar man skilja på induktivt och deduktivt synsätt, vilka båda är 
begrepp för slutledning. Det deduktiva synsättet kan liknas med bevisandets väg 
och det induktiva kan liknas med upptäckandets väg (Holme & Solvang, 1997).

Teori

Figur 2.1 Induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999:218)

Den deduktive forskaren har sin utgångspunkt i teorin och gör antaganden om hur 
verkligheten ser ut medan den induktive forskaren utgår från insamlad data och 
utifrån dessa dras mer generella och teoretiska slutsatser (Holme & Solvang, 
1997).

När man som författare diskuterar begreppen deduktion och induktion, så inser 
man ganska snart att dessa beskriver startpunkten för den bedrivna forskningen 
och kanske inte speglar det faktiska förhållningssättet. Min utgångspunkt var den 
induktiva, men under forskningsprocessen har jag rört mig i gränslandet mellan de 
två synsätten då inspiration har hämtats från empirin som senare har legat till 
grund för modifieringar av min referensram. Teori och empiri utvecklas därmed
tillviss del parallellt, genom att empirin utvecklas successivt samtidigt som valda 
teorier justeras och förfinas under forskningsprocessens gång; ett förhållningssätt 
som stämmer väl in på det av Alvesson & Sköldberg (1996) benämnda abduktiva 
synsättet.  Abduktion utgör en typ av kombinering av induktion och deduktion. 
Abduktion som tillvägagångssätt under forskningsprocessen innebär att en
växelverkan mellan empiri och teori sker där teorin utgör en inspirationskälla för
upptäckt av mönster i empirin som kan skapa förståelse.

Verkligheten
Observation

Generalisering Hypoteser

Observation

Induktiv ansats Deduktiv ansats
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Inledningen på min forskarkarriär började med att jag blev erbjuden att ta över en 
treårig uppföljning av en allians i verkstadsindustrin där redan uppföljningen av 
det första verksamhetsåret var genomförd och avrapporterad. Jag läste igenom 
insamlade data samt den skriftliga rapporten och diskuterade därefter med min
handledare utifrån detta material hur ett eventuellt övertagande av
uppföljningsuppgiften kunde utvecklas till ett forskningsprojekt. Vi bestämde i 
samråd att detta var görligt. Därefter vände jag mig mot den teoretiska litteraturen
som en utgångspunkt för fortsatt arbete och det var genom denna som intresset för 
kunskapens betydelse som en resurs och hur kunskap sprids mellan företag 
väcktes genom litteraturstudier i den resursbaserade teorin. I detta stadium
bestämdes att forskningsprojektet skulle handla om ”Knowledge Management i 
företagssystem”. Denna grundidé har varit giltig under projektets hela gång.
Innebörden har dock gradvis förändrats och idag är arbetets fokus på överföring 
av kunskapsrelaterade resurser och dess strategiska betydelse inom en strategisk 
allians.

Jag och min handledare tog kontakt med alliansens sammanhållande projektledare
och förde ett samtal med honom om hur han såg på uppföljningsuppdraget och 
hur alliansföretagen skulle ställa sig till att frågebatteriet vid
uppföljningstillfällena skulle utökas med fler frågor om alliansen och som jag då 
uttryckte det: om spridning av kunskap mellan alliansföretagen. Efter detta möte
bedömde jag att det forskningsprojekt som vi skissat på var möjligt att genomföra.

Efter de inledande litteraturstudierna, där resursbaserad teori inledningsvis var i 
fokus men även traditionell strategic managementlitteratur, vände jag mig mer
mot kunskapslitteraturen. Skälet till det var att den resursbaserade litteraturen inte 
tydligt klarar ut vad kunskap är för något. Tyvärr får man inte heller i 
kunskapslitteraturen några entydiga svar men det som ändå fångade min
uppmärksamhet i kunskapslitteraturen var dels enigheten om kunskapens 
betydelse och oenigheten om vad kunskap var för något. Kunskap är svårt att 
definiera utan visar sig, som Platon (1996) hävdade, när den kommer till 
användning. I min operationalisering av kunskap så ser jag på den som en resurs i 
sig eller som en viktig beståndsdel i en resurs. Vidare så fann jag genom 
litteraturen att nätverk var betydelsefulla för hur kunskaps sprids mellan företag, 
men definitionerna spretade, vad var egentligen ett nätverk? Efter studier i 
nätverkslitteraturen så klarnade det upp för mig, att jag inte var intresserad av hela 
företagets nätverk utan mer ett avgränsat samarbete som syftade till att utveckla 
företaget, nämligen strategiska allianser. Ytterligare en aspekt som intresserade
mig var hur ovan nämnda teorier skulle vara applicerbara på små och medelstora
företag i traditionella branscher, något som uppföljningen av alliansen av 
verkstadsföretag erbjöd.
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Mitt arbete under åren 2003-2005 har till stor del handlat om reflektion över det 
empiriska materialet men även om det teoretiska stöd eller teoretiska förklaringar 
som kunde erhållas från litteraturen. Att försöka förstå helheten och sökande efter 
helhetsbild har varit en viktig del för mig, vilket har lett till prövningar av olika 
teorifragment och funderingar runt empirins användbarhet och relevans. Det 
huvudsakliga angreppssättet har således varit abduktivt och kan sammanfattas
genom att teorier om kunskap samt interorganisatoriska samarbeten
kompletterades under forskningsprojektets gång med teorier om lärande, 
strategiska allianser och teorier om resursbaserad strategi. Dessa teorier har hjälpt 
mig tolka och omtolka insamlad data genom att nya perspektiv tillförts under 
studiens gång. 

2.2 Klassificering av studien 
Hur strategiska resurser överförs mellan mindre traditionella företag som
samarbetar med varandra är, som Rangone (1999) påpekat, inte särskilt utforskat. 
Om hur företag samarbetar med varandra finns det däremot mycket skrivet, 
samtidigt som det inom detta fält råder en oenighet om framför allt begreppet 
nätverk och dess användningsområden.

Med utgångspunkt i denna studies syfte kan en klassificering ske. Wallen (1996) 
föreslår att man bör utgå från studiens karaktär och sedan klassificera studien som
explorativ, deskriptiv eller förklarande. Med explorativa studier menas sådana 
som kan bidra med grundläggande kunskap om ett problemområde som är relativt 
outforskat.  I dessa studier är forskarens uppgift att ta fram information som ska 
generera så mycket ny kunskap som möjligt om problemområdet. Den deskriptiva
studien avser att åstadkomma beskrivningar och dessa omfattar individer, 
situationer eller fenomen i vår omvärld. En förklarande studie strävar efter att 
analysera orsak och verkan, där forskaren försöker identifiera faktorer som 
tillsammans orsakar ett visst fenomen. Utifrån detta resonemang kan studien 
beskrivas som deskriptiv då jag försöker åstadkomma beskrivningar av hur 
kunskaps sprids mellan företag som samverkar med varandra. Denna beskrivning 
är i sin tur en förutsättning för mig då min strävan är att generera mer kunskap om 
problemområdet.

2.3 Forskningsansats
Enligt Holme & Solvang (1997) finns det två generella forskningsansatser,
kvantitativ eller kvalitativ. När man genomför kvantitativ forskning används 
statistiska metoder för att analysera data, Ett stort antal respondenter ingår i 
studien som valts ut antingen slumpmässigt eller medvetet. Den kvantitativa 
forskning kännetecknas av hög formaliseringsgrad och en struktur som medger 
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forskaren en nivå av kontroll över det studerade. I forskning som bedrivs efter den 
kvalitativa ansatsen så studeras ett fåtal objekt mera ingående och syftet är ofta att 
skapa en djupare förståelse för det studerade problemet. I denna typ av forskning 
är formaliseringsgraden låg och forskare har små möjligheter att utöva kontroll 
över det studerade.

Valet av forskningsansats kan ses som kontrasterande poler. Men Bjereld, Demker
& Hinnfors (1999) menar att forskaren inte väljer mellan ansatserna, utan istället 
bestämmer sig för var betoningen på valet av metodologi skall ligga, då all 
forskning i viss mån kombinerar kvalitativa eller kvantitativa ansatser för att 
uppnå sitt syfte.  Ett resonemang som ligger väl i linje med Holme & Solvang 
(1997) vilka tecknar fyra olika strategier för att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa ansatser i forskning 

Som redan nämnts så hade det första årets uppföljning av alliansen redan skett när 
jag kom in i bilden och denna uppföljning följde den kvalitativa ansatsen och
bestod i huvudsak av kvalitativ data. I och med att jag valde att överta 
uppföljningen begränsades min valfrihet, bland annat av kravet på att
jämförbarhet mellan uppföljningarna skulle vara möjliga. Detta innebar samtidigt
en möjlighet då uppföljningarna gjorde att studien kunde bli longitudinell genom
att uppföljningarna oberoende av mina val skulle ske mellan 2002-2004. Jag valde 
då att utnyttja uppföljningarna så långt det var möjligt för att samla in data om det 
studerade fenomenet och studien fick därmed ett longitudinellt perspektiv.

Vidare bestämde jag att denna studie skulle ha en betoning åt den kvalitativa 
ansatsen, med ett i huvudsak deskriptivt syfte, då studiens syfte var att beskriva 
hur kunskapsrelaterade resurser, överförs mellan företag som samverkar med
varandra i en strategisk allians. Mitt främsta skäl till detta är samstämmigt med
Holme & Solvangs (1997) resonemang om att i studier av ett socialt komplext
fenomen är den kvalitativa ansatsen bättre lämpad för att möjliggöra insikter runt
ämnet än den kvantitativa, då insikter och förståelse bäst nås genom att tolka 
intryck från omgivningen för att på så sätt förstå verkligheten.

2.4 Forskningsstrategi 
Valet att använda en kvalitativ forskningsansats hade som ovan visats mycket att 
göra med uppdraget att utföra årliga uppföljningar. Jag hade dock frihet i hur 
ansatsen skulle komma till sin rätt i mitt praktiska forskningsarbete genom de val 
av forskningsstrategier som återstod att göra. Den samhällsvetenskaplige
forskaren kan enligt Yin (1994) använda flera olika forskningsstrategier. De fem 
alternativen redovisade i tabell 2.1 är experiment, enkätstudier, arkivstudier, 
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historiska studier och fallstudier. Yin (1994) hävdar att valet av strategi påverkas 
starkt av forskningsfrågans karaktär. 

Tabell 2.1  Forskningsfrågans karaktärs påverkan på forskningsstrategin
STRATEGI Form av forskningsfrågor

Experiment Hur, varför
Enkätstudier Vem, vad, var, hur många, hur mycket
Arkivstudier Vem, vad, var, hur många, hur mycket
Historiska studier Hur, varför
Fallstudier Hur, varför
Källa: Yin, 1994:6

I denna forskning är det övergripande syftet formulerad med en betoning på: hur-
frågor, liksom huvuddelen av de kompletterande forskningsfrågorna som avser 
belysa vad som sprids och av vem samt hur denna spridning går till. Experiment
kunde omedelbart uteslutas då jag som forskare i detta fall inte kunde isolera 
variabler eller kontrollera beteenden på individer i företagen. Enkätstudier hade 
kunnat ge viss vägledning då de svarat på vem och vilka, men denna typ av studie 
hade lämnat frågan hur obesvarat. Arkivstudier kunde också tidigt uteslutas då det 
endast finns ett begränsat antal studier genomförda i detta område. Yin beskriver 
fallstudien som:

“An empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life
context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly
evident.” (Yin, 1994:13)

Yin föreslår att fallstudier är att föredra när frågorna är av hur- och varför-
karaktär och det inte finns någon kontroll över beteenden och det är nutida 
händelser som studeras. Denna studie ligger i linje med detta, vilket, liksom
studiens longitudinella dimension, leder till att fallstudier som strategi bör ge en 
god inblick i det studerade fenomenet.

2.5 Analysenhet
Analysenheten är enligt Yin (1994) detsamma som studiens fallstudieobjekt och 
jag har i utformningen av analysenheten och de inbäddade analysenheterna 
inspirerats av Karl-Erik Sveibys (2001) resonemang om ett kunskapsbaserat 
värdeskapande i företag vilket presenteras närmare i kapitel 3. Det huvudsakliga 
intresset i denna studie är de kunskapsrelaterade resurserna som överförs mellan
företag i en strategisk allians. Den övergripande analysenheten är således
alliansen i vilken det strategiska samarbetet äger rum. Samarbetet, eller närmare
bestämt överföringen av de kunskapsbaserade resurser i alliansen, är dock ett 
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komplext fenomen att studera och därför krävs det även, som Yin (1994) föreslår, 
att inbäddade analysenheter används som ger en mer nyanserad insikt i det som 
studeras samtidigt som de möjliggör en bredare analys. De inbäddade 
analysenheterna, som kan ge mer information om det studerade fenomenet är i 
denna studie: allianspartnerna, det enskilda företaget och dess medarbetare.

Allians-
partnerna

Medarbetare
i företaget

Företaget

A
l
l
i
a
n
s
e
n

Alliansen

A
l
l
i
a
n
s
e
n

Alliansen

Figur 2.2 De olika inbäddade analysenheterna

Vid analysen av de inbäddade analysenheterna är områden där de inbäddade 
analysenheterna överlappar varandra som är av särskilt intresse (se figur 2.2), då 
det är där som överföringen av strategiska resurser äger rum samtidigt som det är 
där möjligheten att skapa gemensamma resurser finns då aktörernas unika 
kompetens möts. En sådan överlappning kan till exempel ske då en medarbetare
interagerar med liknande befattningshavare i andra företag, men även då 
medarbetaren tar med sig information eller kunskap från denna interaktion med
sig in i företaget där den kanske sprids, dokumenteras eller omvandlas till en 
rutin. Överlappningen kan följaktligen ske mellan två eller alla tre inbäddade 
analysenheter. Den övergripande analysenheten ger således en helhetsbild som
byggs upp av de inbäddade analysenheterna, vilka var för sig bidrar med sin del 
av helheten.

2.6 Urvalsdiskussion
Ursprunget till denna studie kommer sig av att Evonet, en allians av samverkande
verkstadsföretag i Norrbotten, sökte och fick externt finansiellt stöd för att kunna 
skapa förutsättningar för ett bra och konstruktivt samarbete under en treårsperiod. 
I samband med detta bestämdes att under denna treårsperiod skulle årligen en 
uppföljning av samarbetet genomföras. Alliansens gemensamma projektledning 
konsulterade universitet och avdelningen för industriell organisation fick detta i 
uppdrag.
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Arbetet med uppföljningen av samarbetet hade som sagt redan startat när jag som
doktorand och mitt doktorandprojekt kom in i bilden. Jag fick erbjudandet om att 
överta uppdraget med att följa upp Evonet och insåg tidigt att Evonet kunde passa 
som fallstudieobjekt i min forskning vilket presenterats tidigare i detta kapitel. 
Förutom att verksamheten i alliansen var intressant forskningsmässigt då det var 
möjligt att studera överföring av kunskapsrelaterade resurser mellan företagen så
fanns det fler skäl som jag här ska kortfattat motivera lite utförligare: Ett viktigt
skäl var att access till alliansen och dess medlemmar redan var etablerad, samt att 
jag som forskare var välkommen och hade möjligheten att få intervjua ett stort
antal personer i varje företag. Ett annat skäl var att alliansen passade väl in som 
studieobjekt då de hade strategiska ambitioner. Ytterligare ett skäl var att alla
företagen, med ett undantag, kan beskrivas som små eller medelstora företag i en 
traditionell bransch, verkstadsindustrin. Ett företag skiljer sig i storlek och kan
beskrivas som ett stort företag då de har mer än 250 anställda. Detta företag har 
således mer resurser, annan uppbyggnad av organisation samt annorlunda 
ledarskap jämfört med de mindre företagen. Trots denna skillnad, och det faktum 
att detta företag inledningsvis fungerade som motor i samarbetet mellan företagen,
valdes alliansen som fallstudieobjekt då de deltagande företagen stod inför
likartade problem och utmaningar. Praktiskt var även att alla företag var
lokaliserade inom en radie på 10 mil från universitet vilket underlättade 
datainsamlingen och kontakten med företagen. Möjligheten att få följa alliansens
utveckling och öde under en längre tid lockade även det. 

2.7 Datainsamling 
Den huvudsakliga datainsamlingen har skett genom årliga uppföljningar av 
samarbetet inom Evonet. Dessa årliga uppföljningar har undersökt den kunskaps- 
och engagemangsnivå som respektive företag hade om själva alliansen, och de 
olika funktionsprojekt som genomförts. Vid varje uppföljning har företagsledare 
och ansvariga för funktionsprojekten i respektive företag intervjuats, dessa
återfinnes i bilaga 1. Anledningen till att inga intervjuer genomförts med
ledamöter ur företagens styrelser har skett, trots att strategiska samarbeten borde 
vara en styrelsefråga har att göra med att ägande och ledarskapet i mindre företag 
är sammanflätat då ägaren oftast är företagsledare i företaget.

Den första uppföljningen genomfördes av Joakim Wallenklint, som undersökte 
vilken kunskaps- och engagemangsnivå de olika företagen hade om alliansen och 
de olika funktionsprojekten. Detta innebar att frågor ställdes till de olika
respondenterna om vilken kunskap de hade om alliansen samt de olika 
funktionsprojekten som håller på eller kommer att genomföras.
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Den andra och tredje uppföljningen genomfördes av mig personligen, även då 
undersöktes vilken kunskaps- och engagemangsnivå de olika företagen hade om 
alliansen och de olika funktionsprojekten. De frågor som ställdes följde den av 
Wallenklint utarbetade frågeformuläret (se bilaga 2) för att jämförbarhet över 
tiden skulle vara möjlig, samtidigt som nya frågor tillkom vilka var mer inriktade
på hur resurser överförs. Dessa återfinns i bilaga 3.

Den av Wallenklint genomförda uppföljningen (år 2002) används i denna studie 
som sekundärdata. Dessa data har vid analys gett information om de flesta 
frågeställningarna redovisade i bilaga 3, samtidigt som insamlad data enligt
frågeställningarna i bilaga 2 bidragit till att jämförbarhet mellan de tre
uppföljningarna blivit möjlig.

Tabell 2.2 Genomförda intervjuer
År Antal intervjuer Intervjuform Tid/intervju
2002 28 Personlig ~ 30 min
2003 20 Personlig ~ 45 min
2004 15 Telefon ~ 45 min
Totalt 63 40 timmar

Det var i stort sett samma individer som intervjuades från år till år och 
anledningen till att antalet genomförda intervjuer minskar från år 2002 beror på att 
några delprojekt avvecklades samt att antalet deltagande företag i alliansen
minskade. 2004 års uppföljning skedde i en hektisk tid främst för företagsledarna, 
men även för mig. Därför valdes telefonintervjuer av praktiska skäl så att alla 
företagsledare kunde intervjuas på tider som passade dem.

Utöver dessa intervjuer har ett antal samtal förts med respondenter i andra 
sammanhang och där har information kunnat verifieras samtidigt som dessa 
informella kontakter har gjort att jag varit någorlunda uppdaterad på vad som 
hände i Evonet mellan uppföljningarna. Under eller direkt efter dessa samtal har 
jag sedan skrivit ner minnesanteckningar som sedan sparats. De personliga 
mötena vid intervjuerna och besök i företagens anläggningar har även gett 
möjlighet till observationer. Dessa observationer har varit till stöd vid tolkningen 
av intervjuresultatet, då ord och handling ibland skiljer sig åt. En form av 
triangulering som Yin (1994) föreslår har använts då fler källor än intervjuer och 
de observationer som gjorts har använts för att kunna stärka, komplettera eller 
förkasta den vid intervjutillfällena insamlade empirin. Dessa källor har insamlats i 
form av tidningsurklipp om företagen och alliansen under 2002-2004, samtidigt
som deras hemsidor med jämna mellanrum besökts för att på så sätt se vilken bild
de förmedlar om sig själva och samarbetet. Ansökningar om extern finansiering 
har även följts upp i samma syfte. 
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2.8 Studiens trovärdighet
Ansvaret för bedömningen av överförbarheten finns dels hos forskaren, men även 
dels hos den som tar del av resultatet (Denzin & Lincoln, 1994). Min uppfattning 
är att forskaren bär ansvaret för denna bedömning. Validitet är ett begrepp som 
beskriver studiens överförbarhet genom att begreppet beskriver studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet. Miles & Huberman (1994) menar att i 
samhällsvetenskaplig forskning så förändras alltid förutsättningarna eller
föremålen på något sätt mellan observationerna eller mättillfällena. För att stärka
validiteten har främst triangulering använts.

Denna triangulering har avsett både metod och data som Yin (1994) föreslår. 
Metodtrianguleringen har bestått av att flera tekniker har använts vid 
datainsamlingen, exempelvis dokumentstudier, intervjuer och observationer. 
Denna form av triangulering har gett tillgång till olika sorters källor av data, som
var för sig eller tillsammans har kunnat användas för att stärka trovärdigheten av 
detta arbete. Studiens longitudinella ansats har även gynnat metodtriangulering då 
återkommande observationer och intervjuer i sig ökar validiteten. Ett synligt 
exempel på detta är att liknande skeenden observerats ett flertal gånger och 
därigenom synliggörs mönster som sedan kan diskuteras eller verifieras med
andra typer av data. Datatrianguleringen har möjliggjorts genom insamling av 
data från ett flertal olika källor, i form av många olika respondenter från samma
företag och från respondenter i andra företag i alliansen men med samma
befattning. Sekundärdata i form av årsredovisningar och ansökningar om 
offentligt stöd samt tidningsurklipp har insamlats. Primärdata i denna studie består
främst av kvalitativa data medan sekundärdata har bestått av både kvantitativ data 
och kvalitativa data, därmed har även en viss triangulering mellan dessa data typer 
kunnat genomföras. 

All insamlad data har sedan bidragit till att stärka eller försvaga bilden av det 
studerade. Vid de tillfällen då bilderna divergerat har jag som forskare varit 
nödgad att reda ut vilken bild som verkar vara mest rättvisande. Jag har bedömt
samtliga källor som trovärdiga men jag har sett att bilden som alliansen sprider
skiljer sig åt beroende på de syften de vill uppnå. Detta blir särskilt synligt vid
granskningen av tidningsurklipp och ansökningar om offentligt stöd. Då alliansen
i nyhetsmedia strävar efter att försöka förmedla något positivt om alliansen och 
dess inneboendekraft, medan de i ansökningar om finansiellt stöd mer framhäver
svaghet och hot vilka kan elimineras om ansökan går igenom. Båda bilderna ses 
som sanna samt trovärdiga och visar på kontextens betydelse och hur 
mångfacetterad en allians av samverkande företag kan vara.

Som redan nämnts så har en viss triangulering över tiden skett via bland annat 
metodtriangulering då återkommande observationer och intervjuer i sig ökar 
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validiteten. Jag ser det som en styrka att använda mig av en longitudinell ansats i 
denna studie då just tidsperspektivet ger mig goda möjligheter att se hur sociala 
strukturer och beteenden ändras, vilket i sig ger en god grund för en eventuell 
hypotesbildning. Samtidigt kan longitudinella studier medföra vissa dilemman då
kontextuella förändringar gör att det inte är exakt samma fall som studeras år från 
år. Ett problem som alltid måste beaktas vid analys, men som samtidigt kan vara
en viktig förklaringsgrund till det inträffade. Min uppfattning är att sådana
dilemman kopplade till studiens syfte och forskningsfrågor inte uppstod under den 
tid som alliansen studerades.

Efter varje årlig uppföljning (frågeställningarna enligt bilaga 2) har resultatet 
rapporterats till företagen som därmed haft möjligheten att kommentera rapporten.
Dessa årliga rapporter har bland annat tjänat som underlag i diskussionen mellan
företagsledarna om hur långt samarbetet kommit och dess fortsatta utveckling. Ett 
metodproblem föreligger då jag från det första året (2002) endast har insamlad
data från frågeställningarna i bilaga 2.  Jag kunde dock från insamlade data 
rekonstruera svaren på majoriteten av frågeställningarna i bilaga 3. De informella
samtalen som förts med företrädare ur företagen stärker mig i uppfattningen att 
denna rekonstruktion ger en sanningsenlig bild. Validiteten har även stärkts som
en följd av det abduktiva förhållningssättet då jag under studiens gång 
kontinuerligt har genomfört jämförande reflektiva analyser av det empiriska
materialet när ny teori tagits med i forskningsprojektet vilket har gett mig tillfället
att få se empirin från ett nytt perspektiv. Det stora antalet intervjuer med
företagsledare och funktionsföreträdare innebar att jag stegvis kunde bygga upp 
min förståelse för hur strategiska resurser överförs mellan företag i ett strategiskt
samarbete. Även den kontinuerliga växlingen mellan empiri och teori medverkade
till att jag under studiens gång kunde ompröva olika tolkningar och därigenom
öppna för nya resonemang.

Jag har även i denna studie försökt att beskriva samarbetet inom alliansen så 
utförligt att den som eventuellt vill genomföra en satsning på att överföra 
kunskapsrelaterade resurser mellan företag i en strategisk allians ska kunna 
tillgodogöra sig erfarenheter från denna studie och dra nytta av denna kunskap i 
ett eventuellt eget försök. Ansvaret för bedömningen av överförbarheten finns 
främst hos forskaren. Jag har genom att använda mig av metodtriangulering, och 
datatriangulering samt genom det abduktiva förhållningssättet aktivt arbetat med
att säkerställa studiens tillförlitlighet och trovärdighet och i dess förlängning 
studiens överförbarhet.
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3 Resurs och kunskapsteori 
I detta kapitel kommer inledningsvis en teorietisk bakgrund till det resursbaserade
synsättet att ges. Begrepp som resurs, strategiska resurser samt kärnkompetens
och dynamiska förmågor kommer att presenteras. Sedan kommer begreppet 
kunskap och hur kunskap kan användas som resurs att diskuteras. Därefter 
kommer fokus att skifta mot ledning av kunskap och lärande i ett företag. 
Avslutningsvis kommer företags möjligheter att tillgodogöra sig andras kunskap 
att beröras.

3.1 Resursbaserad strategi 
En grundläggande frågeställning inom forskningen om strategisk management
handlar om hur företag skapar och bibehåller konkurrensfördelar (Rumelt,
Schendel & Teece, 1994). Under 1980-talet utvecklades ett synsätt som i stor 
utsträckning utgick från att studera ett företag genom att relatera det till sin
omvärld. Den främsta företrädaren för detta synsätt var Michael Porter (1980). 
Hans fokus var på hur ett företag kan hitta den mest gynnsamma positionen i 
branschen för att på detta sätt kunna möta eller influera konkurrerande krafter. I 
hans ”five forces model” beskrivs, som exempel, egenskaperna hos en attraktiv
bransch och där hävdas det att möjligheterna är större än hoten.

Som en motreaktion till detta hävdade många forskare att fokus istället borde vara 
på företagets resurser och förmågor. Till skillnad från teorier som fokuserar på att 
utvärdera attraktionskraften i en bransch fokuserar den resursbaserade teorin mer
på företaget som organisation. Fokus förflyttas således från externa hot och 
möjligheter till inre styrkor och svagheter och hur dessa inre resurser och
kompetenser påverkar strategin (Sanchez & Heene, 1997; Connor & Prahalad, 
1996; Connor, 1991; Barney, 1991; Dierickx & Cool, 1989; Wernerfelt, 1984). 
Denna bas av inre resurser och kompetenser kan utgöra en källa till
konkurrensfördelar förutsatt att de är unika och svåra att kopiera för en 
konkurrent. Grant (1991) beskriver det resursbaserade perspektivet på följande 
sätt:

“The key to a resource-based approach to strategy formulation is understanding the 
relationship between resources, capabilities, competitive advantage and profitability – in
particular, an understanding of the mechanism through which competitive advantage can be
sustained over time. This requires the design of strategies that which exploit to maximum
effect each firm’s unique characteristics” (Grant 1991:133).

Resurser och förmåga som grund för konkurrensfördelar och lönsamhet lyfts 
enligt Grant (1991) fram som viktiga begrepp i det resursbaserade perspektivet. 
Bland ett företags olika resurser och kompetenser har bland annat Grant (1996); 
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Zander & Kogut, (1995) och Prahalad & Hamel, (1990) lyft fram kunskap som en 
av företagets viktigaste resurser. 

För att kunna formulera en strategi måste företaget, enligt det resursbaserade 
synsättet, skapa en djup förståelse för sina resurser och kompetenser. Utan en djup 
förståelse för dessa, finns det en betydande risk för att strategin byggs upp på 
illusioner, vilket gör det mycket svårt att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar
gentemot konkurrenterna. En resursbaserad strategi bygger på ett användande av 
företagets främsta resurser och kompetenser, som sedan nyttjas maximalt
samtidigt som denna resursbas kontinuerligt vidareutvecklas (Grant, 2002). 
Strategin måste utgå ifrån att inte göra samma sak som konkurrenterna och inte 
enbart fokusera på lönsamma branscher och så kallade generiska strategier (cost
leadership, differentiation, focus). Snarare måste företag fokusera på att utnyttja 
skillnaden mellan företaget och konkurrenterna (ibid).

3.1.1 Resurs
Begreppen resurs och förmåga är centrala inom den resursbaserade 
strategiforskningen där de används för att beskriva hur ett företag fungerar. 
Skillnaden mellan begreppen är inte alltid entydig då de ibland används
gemensamt som synonymer för varandra och ibland som två begrepp med var sin 
innebörd. Grant (1991) har uttryckt skillnaden mellan resurser och förmågor
genom att peka på att resurser är insatser i produktionsprocessen vilka normalt
inte är produktiva i sig. Figur 3.1 nedan visar hur resurser kan utgöra en grund för 
företagets lönsamhet.
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Patent

Figur 3.1 Resurser utgör grunden för lönsamhet
Översättning från: Grant (1991:118)

Kunskap är en central komponent i alla resurser (Drucker, 1993; Wernerfelt, 
1984) och de kunskaper och färdigheter som företagets individuella medarbetare
besitter är en naturlig bas i de resurser eller närmare bestämt de resursbaser som 
Grant (1991) redovisar. Med förmågor avser Grant istället skickligheten att kunna 
genomföra en specifik produktiv aktivitet. Således är företagets förmåga liktydigt
med dess skicklighet att utnyttja sina resurser. Denna syn kolliderar med Barney
(1991) som inkluderar företagets alla tillgångar, förmågor samt attribut men även 
information och kunskap i begreppet resurser. Men denna syn är mer rättvisande 
då resurser, och framförallt kunskapsrelaterade sådana är som Itami & Rothel 
(1987) påpekar relativt unik då de både är en insats och en utkomst från 
produktionsprocessen. Det var därför som denna studie redan i kapitel 1 
definierade resurser som de materiella och immateriella tillgångarna som används 
av företag för att konkurrera på en marknadsplats.

Vedergällnings-
förmåga

VarumärkeInträdes-
barriärer

Industrins
attraktionskraft

Företagets
storlek

Monopol Marknadsandel

Vertikal
förhandlingsmakt Finansiella

resurser

Vinstnivå över 
normalvinst

Process-
teknologi

Kostnadsfördelar Fabriksstorlek

Tillgång till billiga
insatsvaror

Varumärken

Differentiering

Konkurrensfördel

Produktteknologi

Marknadsföring,
distribution samt 
service

20



3.1.2 Strategiska resurser
Alla resurser tillför företaget någonting. Men alla kan inte ses som strategiska 
utan det är endast de som bidrar till att skapa varaktiga långsiktiga 
konkurrensfördelar för företaget som kan betecknas som strategiska (Porter, 
1985). Att avgöra vad som egentligen kan anses vara en strategisk resurs låter sig
inte göras helt oproblematiskt. Ett medel för detta är att utvärdera ett antal olika
aspekter som gemensamt bidrar till att avgöra om en resurs är en styrka för 
företaget. Barney (1991) menar att för att en resurs som företaget förfogar skall
anses ge upphov till en långsiktig konkurrensfördel så måste resursen vara: 1) 
värdefull, 2) unik, 3) svårimiterad samt 4) svårsubstituerad. Det är således inte
tiden som avgör om en konkurrensfördel är långsiktig utan oförmågan hos 
konkurrenterna att möta eller kopiera företagets strategi eller resurser. Således kan 
inte ett köp eller en försäljning av en resurs eller tillgång som är homogen ses som 
strategisk, då alla i princip kan förvärva samma resurs eller tillgång. Tsoukas 
(1996) påpekar dock att det är tjänsten som en resurs medger som är viktig, inte 
resursen i sig.

Figur 3.2 Barney’s kriterier för en strategisk resurs

Barney (1991) tar upp tre faktorer som enskilt eller i samverkan med varandra 
försvårar imiteringen av resurser. Den första faktorn är historiska förhållanden
eftersom olika resurser uppkommer genom att en rad olika aktiviteter utförts 
under en viss tid och under speciella förhållanden som kan vara svåra att 
återskapa. Den andra faktorn benämns kausalitetsambivalens och handlar om att
sambandet mellan den eller de strategiska resurser och konkurrensfördelen är 
oklar. Under förutsättning att företaget som innehar en konkurrensfördel inte 
känner till detta samband så är det omöjligt för konkurrenter att imitera resursen
då dessa inte vet vad som ska imiteras. Den tredje faktorn är den sociala 
komplexitet som omger resurserna i form av komplicerade sociala processer.
Trots att sambandet mellan resurs och konkurrensfördelen är känd kan det vara 
svårt för en konkurrent att imitera en social process som kan vara mycket
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komplex till sin natur. Barney (1991) tar som exempel upp att ett företags kultur 
och rykte är resultatet av den sociala komplexitet som omger resurserna och 
menar vidare att komplex teknologi inte kan inkluderas i detta begrepp då den 
oftast kan imiteras. Men, han menar vidare att komplicerade tekniska processer
ofta kräver komplexa sociala processer för att fungera på ett bra sätt. Två företag 
med samma teknologi kan beroende på skillnader i kultur och sociala relationer 
inom företagen få ut helt olika nytta ur samma teknologi.

3.1.3 Kärnkompetens
Resurserna i sig är viktiga men som vi  tidigare konstaterat, inte avgörande för ett 
företags framgång. Prahalad och Hamel (1990) introducerade begreppet 
kärnkompetens för att urskilja de förmågor som är grundläggande för ett företags 
framgång och strategi. Kärnkompetens handlar till stor del om företagets 
teknologi och produktionsteknik vilka bygger på medarbetarnas individuella 
kunskaper och kompetens. Deras definition av kärnkompetens lyder enligt 
följande:

“the collective learning in organizations, especially how to coordinate diverse production
skills integrate multiple streams of technologies”

“If core competencies is about harmonizing streams of technology, it is also about the
organization of work and the delivery of value” (Prahalad och Hamel, 1990:82)

Deras utgångspunkt är att det inte är resursen i sig utan hur företaget effektivt 
utnyttjar sina resurser som är avgörande för att nå framgång.  Kärnkompetensen 
gestaltas utav kärnprodukter som i sin tur når användaren inbyggda i 
slutprodukter. En kärnkompetens skall vara svårimiterad samtidigt som den starkt 
skall bidra till kundvärde eller till effektiviteten i det sätt som kundvärde skapas
och därigenom utgör den även en bas för att kunna gå in på nya marknader. Teece 
m fl. (1997) resonerar i liknande termer och definierar de resurser som avgör ett 
företags grundläggande affärsverksamhet som kärnkompetenser. De diskuterar 
vidare att värdet av en kärnkompetens kan ökas genom att den kombineras med
passande kompletterande resurser. Värdet av dessa kärnkompetenser kan sedan 
ökas genom att de kombineras med passande kompletterande resurser, på så sätt 
kan företagets konkurrenskraft ökas eller bibehållas.

3.1.4 Dynamiska förmågor 
Som tidigare indikerats så är det av stor vikt att företag har en förmåga att 
förändra sina strategiska resurser efter nya förutsättningar och förändringar i 
omvärlden, så att företagets konkurrenskraft stärks. Denna förmåga till förändring
har av Teece m fl. (1997) benämnts dynamiska förmågor. De definierar begreppet 
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som företagets förmåga att integrera, bygga och förändra interna och externa 
kompetenser för att svara mot en snabbt föränderlig omvärld.  Eisenhardt & 
Martin (2000:1107) har en liknande definition, men går ett steg längre då de 
hävdar att:

The firm’s processes that use resources – specifically the processes to integrate, reconfigure,
gain and release resources – to match and even create market change. Dynamic capabilities
thus are the organizational and strategic routines by which firms achieve new resource
configurations as markets emerge, collide, split and die.

Skillnaden är främst att de anser att ett företags resursanvändning inte bara ska 
passa marknaden utan även kunna förändra marknaden. Detta grundar sig i att 
resurser i sig själva inte är en källa till långsiktiga konkurrensfördelar, då
konkurrenter lätt kan imitera denna fördel. Istället menar Eisenhardt & Martin 
(2000) att det är förmågan att hela tiden justera resursbasen före konkurrenterna 
som skapar långsiktiga konkurrensfördelar. Konkurrensfördelen skapas således 
genom resurserna i sig medan långsiktigheten skapas genom den dynamiska
förmågan vilken hela tiden utvecklar och förnyar resurser. Innebörden i både 
Teece mfl. (1997) och Eisenhardt & Martin (2000) är dock att långsiktiga 
konkurrensfördelar ligger i händerna på management och organisationens 
lärandeprocesser.

3.2 Kunskap 
De aspekter på kunskap som i detta arbete kommer att lyftas fram är de som berör 
hur kunskap hanteras inom ett företag och mellan aktörer som samarbetar med
varandra. Som tidigare nämnts så har kunskap i allt högre utsträckning kommit att 
anses vara företagets viktigaste resurs och den mest säkra konkurrensfördelen. 
(Nonaka, 1991) Följaktligen hävdar ett flertal forskare att företagets primära roll, 
och essensen av dess organisatoriska förmåga är att integrera kunskap (Prahalad 
& Hamel, 1990; Zander & Kogut, 1995; Grant, 1996). 

Men vad är då kunskap? Denna fundamentala fråga har sysselsatt filosofer sedan 
urminnes tider och begreppet kunskap är fortfarande både komplext och 
omtvistat. Grekerna hade till exempel flera ord för kunskap (Spender, 1996). Den 
grekiske filosofen Sokrates visade i sin diskussion med Teaitetos att kunskap 
endast kan diskuteras i form av sitt resultat, vilket visar sig i nedanstående dialog,
då Sokrates bett Teaitetos förklara vad vetande är: 
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Sokrates: […] När du nämner skomakaryrket, menar du därmed något annat vetande, än vad som
består i att göra skodon?
Teaitetos: Nej, inget annat.
Sokrates: Och när du nämner snickaryrket, menar du då något annat än det vetande, som består i
att tillverka träarbete?
Teaitetos: Nej. 
Sokrates: I bägge dessa fall anger du således det ämne, som vart och ett av dessa två slags vetande
gäller.
Teaitetos: Ja.
Sokrates: Men frågan var inte den, Teaitetos, vad det är för ämnen, som vetandet gäller, inte hur
många slags vetande det finns. Vi frågade nämligen inte, därför att vi ville räkna dem, utan för att
få reda på vad vetandet i och för sig är (Platon, 1996:22).

Sokrates slutsats är att kunskap inte kan definieras i abstrakta termer utan endast i 
sin praktiska användning. Kunskap är således osynlig och visar sig endast när den 
används i vissa sammanhang.

En som omedvetet följer Platons spår är Ron Sanchez (1996) då han menar att 
förståelsenivåer kan hjälpa till att beskriva olika former av kunskap som kan 
användas av företag i dess produktutvecklingsarbete. De tre olika 
kunskapsformerna, vilka är hierarkiskt indelade, är know-how, know-why och 
know-what.  Den grundläggande kunskapsformen är know-how vilken ger 
företaget en praktisk förståelse för hur produkter fungerar. Denna förståelse 
resulterar i att företaget kan producera och förfina sina befintliga produkter. Den
andra kunskapsformen know-why ger företaget en teoretisk förståelse för varför 
produkt design fungerar; en insikt som medger att företaget kan utveckla nya 
produkter. Den tredje kunskapsformen know-what ger företaget en strategisk 
förståelse för hur know-why och know-how ska användas. Detta medför att 
företaget kan identifiera och utveckla nya typer av produkter. 

Men återigen, vad är då kunskap? Utan att ge oss in på det absoluta filosofiska 
djupet på denna klassiska frågeställning är det dock av vikt att redogöra för vissa 
begrepp som till exempel data, information och kunskap. En vitt spridd, definition
av kunskap i knowledge managementlitteraturen är Davenport och Prusaks
(2000):

Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert
insights that provides a framework for evaluating and incorporating new experience and 
information. It originates and is applied in the minds of knowers. In organizations, it often
becomes embedded not only in documents or repositories, but also organizational routines,
processes and practices and norms (Davenport & Prusak, 2000: 5)

Mer pragmatisk är Sveiby (1994, 1997) vars definition bygger på Polanyi (1958) 
och Wittgenstein (1995), då han definierar kunskap som en förmåga att agera,
medveten eller omedveten. Betoningen i hans definition ligger på handlandet: en 

24



förmåga att agera kan bara synas i agerandet. Varje individ måste återskapa sin
förmåga att agera, i realiteten via erfarenhet.

3.2.1 Data, Information och kunskap 
Skiljelinjen mellan data, information och kunskap är svår att dra och man måste
utgå från användarens perspektiv. Generellt beskrivs data som råfakta, 
information som strukturerad data och kunskap som meningsfull information
(Bhatt, 2001). En liknande beskrivning görs av Davenport & Prusak (2000) som
förtydligar att data är ett antal diskreta och objektiva fakta kring en viss händelse. 
En definition av data innefattar just själva tolkandet av data. Data i sig har ingen
egentlig mening utan det ges den först vid själva tolkandet av den. Genom 
tolkning övergår data till att vara information.

Information kan ses som ett meddelande, som har både en sändare och en 
mottagare. Det är viktigt att komma ihåg att sändaren försöker påverka 
mottagaren med meddelandet och att mottagaren alltid har tolkningsföreträde då 
denne avgör om ett meddelande är data eller information. Att meddelandets
innehåll avgörs av mottagaren understyrks av att mottagaren har möjligheten att 
inte ta till sig meddelandet (Davenport & Prusak, 2000). 

Davenport & Prusak (2000) ser vidare kunskap som en mix av såväl flytande som 
strukturerade element. Dessa element kan utgöras av såväl erfarenhet, värderingar, 
kontextuell information som insikter, vilka ger ett ramverk för att utvärdera nya 
erfarenheter och information. Detta stämmer väl in med Edfeldts (1996) 
redogörelse för förförståelsen och det som denna består av. Sett ur ett 
organisationsperspektiv menar Davenport & Prusak (2000) att kunskapen kan 
vara förpackad (embedded) inte bara i dokument, utan även i rutiner, processer, 
och normer. De belyser även att kunskap existerar inom människor, vilket innebär 
att kunskap smittas av den oförutsägbarhet och komplexitet som omger
människans natur. Eck (1997) menar att distinktionen mellan data samt
information och kunskap kan underlättas genom att ställa frågor. För data och 
information är frågorna: ”vem”, ”vad”, ”var”, ”när”, medan de typiska frågorna
för kunskap är ”hur” och ”varför”. 

3.2.2  Individuell och organisatorisk kunskap 
Kunskap kan i stort delas upp i individuell kunskap och organisatorisk kunskap. 
Individuell kunskap är kunskap som uppstår och finns hos en individ. 
Organisatorisk kunskap däremot formas via interaktionen mellan teknologi, 
tekniker och människor (Bhatt, 2001). Organisatorisk kunskap kan också 
klassificeras som intern kunskap och extern kunskap. Den första kategorin uppstår 
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främst genom investeringar i intern produktion av kunskap och den andra 
kategorin genom de relationer företaget har med sina partners eller via det 
kunskapsinflöde som kan fås via ett lokalt kluster (Foss & Pedersen, 2001). 

3.2.3 Tyst och uttalad kunskap
Uttalad är kunskap som kan uttryckas i ord eller siffror och som därigenom kan 
delges andra i form av data, specifikationer, manualer och så vidare. Uttalad 
kunskap kan lätt spridas mellan individer formellt och systematiskt. Tyst kunskap
däremot är starkt personlig och svår att uttrycka vilket gör den svårkommunicerad 
och därmed svår att förmedla till andra. Subjektiva insikter, föraningar och 
intentioner hamnar i denna kategori. Tyst kunskap är djupt rotad i en individs 
handlande och dennes attityder och värderingar samt de känslor som individen 
omges av (Nonaka & Takeuchi, 1995; Beeby & Booth, 2000).

Uttrycket tyst kunskap härstammar i första hand från Michael Polanyis (1966)
begrepp tacit knowledge. Översättningen "tyst kunskap" fångar inte helt den 
exakta betydelsen. Polanyis påpekande innebär att det förutom kategorierna det
förstådda och det oförstådda också finns något annat, det underförstådda. Polanyi 
beskriver att kunskap finns på ett spektrum, där den ena ytterligheten utgörs 
nästan helt av tyst kunskap och den andra nästan enbart av uttalad kunskap. Den 
mesta kunskapen kan dock anses existera någonstans mitt emellan. En naturlig 
slutsats från detta resonemang är att all kunskap har en tyst dimension. Polanyis 
teori om tyst kunskap handlar om kunskapens funktion. Kunskapens funktion 
uttrycks i en persons förmåga att använda sin kunskap i handling eller i 
inhämtande av ny kunskap. Kunskapen kan fungera tyst utan att vi någonsin 
artikulerat den. 

Den tysta kunskapens starka koppling till handlande och en viss kontext 
exemplifieras genom en hantverkare som efter år av erfarenhet utvecklat en
expertis som sitter i fingrarna. Däremot är det troligt att hantverkaren ej kan 
förklara vad hon egentligen gör, det vill säga uttrycka de tekniska eller 
vetenskaplig principerna bakom vad hon vet (Nonaka, 1991).  Ett annat är 
illustrativt exempel är då Polanyi tar upp människans förmåga att känna igen ett 
specifikt ansikte bland tusentals andra, men vi kan ändå inte beskriva i ord varför 
vi känner igen detta ansikte. Polanyi’s poäng är att ”vi vet mer än vi kan uttrycka” 
(Polanyi, 1966:4). 

Tsoukas (1996) menar att uppdelningen i uttalad och tyst kunskap inte är lämplig,
då tyst kunskap är en nödvändig beståndsdel i all kunskap. Spender & Grant 
(1996) för ett likartat resonemang då de definierar tyst kunskap som ”ännu inte 

26



uttalad” och poängterar att innebörden av tyst kunskap inte är det samma som att
kunskapen inte går att kodifiera. 

Nonaka har använt begreppen tyst och uttalad kunskap för att peka på att 
kunskapsgenerering är ett samspel med tyst och uttalad kunskap på olika nivåer i 
organisationen. Detta resonemang har han utvecklat i sin modell för 
kunskapsskapande som återges längre fram i detta kapitel. 

Om uttalad kunskap kan överföras lätt, så är den sällan en källa för långsiktig 
konkurrensfördel. Eftersom uttalad kunskap läcker så lätt till konkurrenterna är 
det bara när den är en skyddad företagshemlighet, som tex Coca-Colas recept eller 
via upphovsrättsligt skydd som till exempel ett patent,  som sen ger upphov till en
långsiktig konkurrensfördel. Utmaningen för tyst kunskap är den motsatta: hur ska 
företaget överföra stjärnförsäljarens kunskap som till mesta dels finns i dennes
huvud till resten av säljarna, så att alla blir lika bra? (Grant, 2002) 

3.3 Kunskap som resurs 
Det resursbaserade synsättet hävdar att kunskap är en av företagets viktigaste 
resurser. Ikujiro Nonaka ser kunskap som den enda säkra källan till 
konkurrensfördelar för ett företag, och lyfter fram kunskapens roll och betydelse 
och dessutom hur kunskapsskapandet sker i ett företag (Nonaka, 1991; Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Nonaka, Toyama & Konno, 2000; Nonaka & Toyama, 2005). 
Grant (1996) delar synen att kunskap är företagets främsta resurs, men hävdar 
vidare att det är användandet av kunskap som bidrar till att skapa värde för 
företaget. Företagets främsta uppgift är att integrera individernas kunskaper i 
varor och tjänster och det är ledningens uppgift att möjliggöra denna
kunskapsintegration. Det är genom användandet av kunskap som värde skapas för 
företaget.

Hur sker då denna integrering i ett samarbete? Den traditionella synen på
industriellt värdeskapande som är återspeglad i Porters värdekedja, bygger på att 
ett antal aktörer utför aktiviteter som tillför värde sekventiellt genom kedjan 
(Porter, 1980). Detta synsätt förskjuts sakta av Prahalad & Hamel (1990) som 
intresserade sig på företagens behov att fokusera sin kärnkompetens i denna kedja, 
och som en följd därav hur företag skall förhålla sig till andra aktörer på ett sätt 
som bäst understödjer och tillvaratar kärnkompetensen. Allee (2000) och Prahalad 
& Ramaswamy (2000) menade att det var av stor vikt för ett företag att utnyttja 
den kunskap som finns tillgänglig i företagets omgivning, men gav inte någon 
större vägledning för hur detta skulle ske. Sveiby (2001), vars syn på kunskap är 
att kunskap är en individs förmåga att agera, har däremot ett uppslag om hur
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detta skulle kunna ske. Hans utgångspunkt är att ”delad kunskap är dubblerad 
kunskap” (s. 347) då det jag lär av dig ökar min kunskap utan att kunskapen för 
den skull lämnar dig.

Sveiby (2001) presenterar en kunskapsbaserad teori om företaget som kan vara 
användbar vid formuleringen av en kunskapsstrategi. Hans teori kan också vara 
användbar då man studerar hur kunskap sprids mellan företag som samarbetar
med varandra. Han föreslår en förändrad syn på företaget och dess värdeskapande, 
där man utgår från att värde skapas via kunskapsöverföringar mellan företaget och 
dess kunder (se figur 3.3). Detta medför, som Allee (2000) förespråkade, att 
värdekedjan havererar och relationerna hellre då bör ses som ett värdenätverk. I 
dessa nätverk interagerar individer i olika roller och förhållanden med varandra. 
Och denna interaktion ger upphov till nya idéer, ny kunskap samt viktig feedback.

Individuell
kom petens

Extern
Struktur

Intern
Struktur

€

Kunskaps
överföringar,
kunskaps
om vandlingar

Figur 3.3  Ett kunskapsbaserat perspektiv på företagets värdeskapande (Översatt från 
Sveiby 2001:347) 

Den externa strukturen består av de relationer som företaget har med kunder, 
leverantörer och även andra externa intressenter. Hur företaget förhåller sig till 
den externa strukturen formar basen för företagets rykte. Den interna strukturen 
består dels av administrativa stödsystem, rutiner, patent och modeller, vilka är 
utvecklade av personalen men ägs av företaget, dels av företagets kultur och
företagets samlade kompetens inom områden som IT, HRM och redovisning. Den 
individuella kompetensen består av kompetensen hos de individer som jobbar med
produktion, marknadsföring, inköp, forskning och utveckling (Sveiby, 2001). 

Hans syn som bygger på att företags kunskapsstrategi skall utgå från 
medarbetarnas kompetens följer Nonaka &Takeuchis (1995) syn på hur lärande 
och kunskapsskapande sker via ett omvandlande från en typ av kunskap till en 
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annan. Kunskap ökar alltså när kunskap möter kunskap enligt Sveiby, och hans 
råd är därför att företagsledningen bör formulera en strategi för att underlätta 
denna process där individers förmåga att agera kan ske antingen internt inom
företaget eller med den externa omgivningen.

3.4 Leda kunskap/Knowledge management
Det är lätt att se att kunskapsperspektivet är centralt vid en diskussion om 
företagets förmågor. Grant (1996) pekar på att förmågor inte kan integreras med
varandra direkt. Ett medel för att åstadkomma en sådan integration är istället att 
fokusera på en integrering av individers kunskap. Detta kan i sin tur utgöra en bas 
och möjligheten för att lyckas med att integrera förmågor. Det är själva ledning av 
kunskap, knowledge management, som är den huvudsakliga drivande faktorn 
bakom alla företagets kompetenser och förmågor. Kunskapsledning i sig kan 
anses vara den främsta dynamiska förmågan för företaget. Men hur leder man då
kunskap?

En stor del av litteraturen om Knowledge management rör frågan om hur kunskap 
skall kunna ledas (styras). Kristian Kreiner har i flera arbeten (Kreiner, 2002; 
Kreiner & Tryggestad, 2002; Kreiner & Mouritsen, 2003) diskuterat både 
ledningen (styrningen) av tyst kunskap och en tyst ansats till knowledge
management. Detta går emot det traditionella synsättet att tyst kunskap måste
övergå till uttalad kunskap samtidigt som den då separeras från individen, för att 
göras ledningsbar. Att göra företaget så oberoende som möjligt av tyst kunskap, 
vilket är det traditionella synsättets huvudargument, anser de är ett ironiskt 
program, då detta medför att företagets resurspool minskar i samband med att den 
blir kontrollerbar för företagsledningen. 

Ett första steg för att kunna göra kunskap ledningsbar är att säkerställa 
äganderätten till den, vilket traditionell ledning eftersträvar (Kreiner, 2002). Men 
som Drucker (1999: 54) hävdar “in knowledge work, the means of production is 
now owned by the knowledge worker". Sålunda bör kunskap antingen byta ägare 
eller ledas på ett okonventionellt sätt. Medan Kreiner (2002) sonderar den senare
möjligheten, så är knowledge managementlitteraturen inriktad på att hävda
äganderätten över intellektuellt kapital samt kunskapstillgångar via en 
transformation av tyst kunskap till kapital och tillgångar genom att göra den till 
uttalad kunskap. 

Det är emellertid inte lätt att hävda ägande till kunskap då denna är något man inte
kan ta på. Kunskap är också svårt att lagra, fördela, sprida och dela i 
organisationer (Kreiner, 2002; Kreiner & Mouritsen, 2003). Idén om att hantera 
kunskap som kapital eller en tillgång har sitt ursprung i chefers önskan om att äga 
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och kontrollera de resurser som påverkar företagets framtida utveckling. Denna 
önskan om att kontrollera samt äga viktiga resurser är ett legitimt mål för chefer,
men knowledge management får inte enligt Kriener (2002) reduceras till en fråga 
om att bara omvandla kunskap från tyst till uttalad kunskap och därigenom göra 
den kontrollerbar. Det legitima intresset att skydda företagets tillgångar måste
balanseras mot det lika legitima intresset att skapa nya saker som kommer att ge 
framtida intäkter (Ibid). Kreiner menar att information som mobiliseras och görs
relevant samt användbar av några aktörer blir kunskapsresurser. Fokus för 
Knowledge management bör i princip vara på de två huvudbeståndsdelarna, det 
vill säga den uttalade kunskapen eller den tysta processen med mobilisering,
tolkning och användning. Den förstnämnda kan ägas och lagras som kunskap eller 
information och är då möjlig att sprida i organisationen. Den sistnämnda kan inte
separeras från sitt sammanhang och kan inte ledas på ett konventionellt sätt 
(Kreiner, 2001; Kreiner, 2002; Kreiner & Mouritsen, 2003). 

3.4.1 Lärande och kunskapsskapande 
Kunskap har, som konstaterats, fått ett ökat erkännande som företagets viktigaste 
och mest varaktiga konkurrensfördel. Men nyckeln till en långvarig framgång
ligger inte i att enbart administrera kunskap utan i förmågan att kontinuerligt 
skapa ny kunskap och utveckla nya produkter och tjänster (Seufert, von Krogh & 
Bach, 1999). Den syn på lärande som präglar denna studie har sin utgångspunkt i 
att det är individer i nätverket som lär genom sina erfarenheter (Grant, 1996, 
Stacey, 2001). För att individen skall lära krävs det någon förändring hos 
individen av inre och yttre beteenden, föreställningar, kunskaper och intellektuella 
färdigheter (Docherty, 1996). Organisationen kan skapa förutsättningar för 
lärande genom att stödja och vägleda det individuella lärandet samt dessutom
genom att se till att de individuella lärdomarna sprids i organisationen (Grant, 
1996, Docherty, 1996). Kunskap lagras därefter hos individer samt i 
organisatoriska rutiner; repetitiva aktivitetsmönster som regler, handlingsmönster
och teknologier (Levitt & March, 1988). 

Att kunna lagra alla de individuella lärdomarna i organisatoriska rutiner och 
individer, kan verka utopiskt och så är också fallet. Detta eftersom det 
organisatoriska minnet är begränsat och kräver att lärdomarna förmedlas och
brukas kontinuerligt. Vägen från individuellt lärande till organisatoriskt lärande 
kan därför ses som ett filter där viss kunskap blir organisatorisk. Denna syn
sammanfaller med Nonaka & Takeuchi, (1995): 

“An organization cannot create knowledge without individuals. The organization supports
creative individuals or provides context for them to create knowledge. Organizational
knowledge creation, therefore, should be understood as a process that ’organizationally’
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amplifies the knowledge created by individuals and crystallizes it as a part of the knowledge
network of a organization” (Nonaka & Takeuchi, 1995: 59)

Ikujiro Nonaka (Nonaka, 1991, Nonaka & Takeuchi, 1995), beskriver 
kunskapsskapande som en utkomst av samspelet mellan tyst och uttalad kunskap 
på olika organisatoriska nivåer. Nonakas teori om kunskapsskapande identifierar 
en process där kunskap omvandlas från tyst till uttalad (explicit) kunskap och från 
individuell till organisatorisk kunskap. Detta är en social process mellan individer
där kunskap skapas genom interaktionen mellan individer med olika kunskaper. 
Denna omvandling av kunskap mellan olika typer av kunskap (epistemologisk 
dimension) och kunskapsnivåer (ontologisk dimension) formar en spiral i vilken 
kunskapsmassan ökar. (figur 3.4)

Figur 3.4 Kunskapsspiralen (Nonaka & Takeuchi, 1995: 73) 

Nonaka & Takeuchis (1995) modell för kunskapsskapande, kan beskrivas som en 
länk mellan det individuella lärandet och det organisatoriska lärandet där 
kunskapsskapande sker genom en kontinuerlig växelverkan mellan tyst och 
uttalad kunskap. 

”Tacit knowledge is personal, context-specific, and therefore hard to formalize and
communicate. Explicit or ’codified’ knowledge, on the other hand, refers to knowledge that is 
transmittable in formal, systematic language.” (Nonaka & Takeuchi, 1995: 59)

Nonaka delar upp kunskapsskapandet i fyra olika processer där kunskap 
omvandlas. Dessa processer är socialisering, externalisering, kombination samt
internalisering. Dessa processer beskriver hur kunskapsomvandling sker i en 
organisation och bidrar till att skapa värde för företaget. Själva omvandlingen från
en typ av kunskap till en annan typ är det centrala i skapandet av ny kunskap. 
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Kunskap skapas således enligt Nonaka & Takeuchis (1995) i en process där 
kollektiv erfarenhet och intelligens tillvaratas och används för att fostra ett 
organisatoriskt lärande: När individen lär sig skapas initialt tyst personlig
kunskap. För att denna kunskap skall kunna spridas krävs socialisering genom
vilken erfarenheter kan utbytas. Eftersom kunskapen är tyst, och därmed svår att 
överföra aktualiseras överföringsmekanismer som observation, imitation samt
praktiskt arbete. Till stor del handlar det om att göra den individuella erfarenheten 
eller lärdomen till en gemensam sådan. Nonaka pekar på att denna
kunskapsomvandling är svår att leda i ett företag då det just är tyst kunskap som 
avses, men pekar på att företagets kultur och skapandet av gemensamma mentala
modeller, möjliggör en överföring från individen till organisationsnivå och vice
versa. Denna form av kunskapsomvandling är viktig då tyst kunskap ofta är en bas 
för långsiktiga konkurrensfördelar samtidigt som kunskapsskapandet i 
organisationen blir begränsad då tyst kunskap är svår att överföra till andra. Den 
gemensamma tysta kunskapen görs sedan uttalad genom externalisering vilket
innebär att den tysta kunskapen artikuleras till explicita metaforer, koncept och
modeller. Nonaka beskriver det som att hitta sätt för att uttrycka det icke
uttryckbara.  Användandet av analogier och metaforer är här betydelsefulla, som 
redskap för att kunna skapa symbolik kring vad som önskas uttryckas.
Överföringsmekanismer som stödjer externalisering är kollektiv reflektion och 
dialog. När kunskapen har externaliserats krävs det att den kombineras med annan 
uttalad kunskap för att helhetsmodeller skall kunna skapas. För den 
externaliserade kunskapen skall få någon innebörd krävs det att den bryts ned och 
sätts i sammanhang. Kombination är en benämning på hur uttalad kunskap kan 
överföras mellan individnivå och organisatorisk nivå. Kombinationsprocessen
stöds genom överföringsmekanismer som formella möten och databaser samt
sammansällningar i rapportform. Det sista steget i modellen för 
kunskapsspridning är när den uttalade kunskapen internaliseras till individuell 
tyst kunskap hos medarbetarna i organisationen, vilket sker genom att 
medarbetarna använder den uttalade kunskapen. Nonaka & Takeuchi (1995) 
menar därför att den organisatoriska kunskapen lagras hos individerna. Detta 
skiljer sig mot Levitt & March (1988) syn som går ut på att den organisatoriska 
kunskapen inte lagras hos individerna utan i organisatoriska rutiner. Jag tror att 
sanningen ligger mitt emellan och att både Nonaka & Takeuchi och Levitt & 
March har rätt då min uppfattning är att organisatorisk kunskap bildas i 
interaktion mellan individernas kunskap och organisationens rutiner.

3.4.2 Kunskapsbasens utseende och uppbyggnad
Ett företag har alltid begränsade resurser och uppbyggnaden av företagets 
kunskapsbas är en strategisk fråga som kan vara delikat. Ett alternativ som ofta 
ses som fördelaktigt är att kraftsamla sina resurser på specifika kunskapsdomäner
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och bli starkast inom dessa områden av kärnkompetenser (Prahalad & Hamel,
1990). Samtidigt ger å andra sidan en bredare kunskapsbas företaget möjligheten
att kombinera relaterade teknologier och kunskaper på ett mer komplext sätt 
(Bierly & Chakarabarti, 1996). En för smal kunskap riskerar att ge en stelhet åt 
företaget då företaget saknar förmågan att anpassa sig till andra men relaterade
områden. En bredare kunskapsbas kan anses resultera i ökad strategisk flexibilitet
anpassningsbarhet till förändringar i omvärlden (Powell, 1996).

Dierickx & Cool (1989) ser kunskapsflöden som strömmar av kunskap in i 
företag, vilka företag kan tillgodogöra sig och lagra i kunskapslager, vilka utgörs 
av företagets ackumulerade kunskapstillgångar. De påpekar att det inte bara är 
själva kunskapslagret som är betydelsefullt utan även flödet av kunskap som finns 
i organisationen. Anledningen till detta är att kunskapsflödet inom en organisation 
kan justeras, det vill säga ökas eller minskas på väldigt kort sikt, medan
kunskapslagret är mer svårjusterat. Anledningen till att kunskapslagret är mer
svårjusterad är tidsaspekten då lagen om avtagande avkastning och dess ’time
compression diseconomies’. Ett empiriskt exempel som Dierickx & Cool bygger 
sitt resonemang på är att det är mer lönsamt att kontinuerligt satsa på forskning
och utveckling över en given tidsperiod än att halvera tiden och samtidigt
dubblera de resterande resurserna.

3.5 Individuellt, organisatoriskt och interorganisatoriskt lärande 
Det organisatoriska lärandet sker då en individ utgår ifrån sin egen uppfattning 
och jämför denna med den bild som organisationen förmedlar. Skiljer sig den 
individuella bilden från den organisatoriska bilden kan individerna ”justera” till 
dessa. För att detta skall kunna ske måste de bakomliggande strategierna till 
organisationens nuvarande agerande identifieras och ersättas med nya. Därigenom
kan ett organisatorisk lärande sägas ske då individerna fungerar som en form av 
förmedlare av lärandet. Individens roll är mycket betydelsefull då de delar med
sig av sina upptäckter, utvärderingar och uppfattningar till övriga i organisationen 
(Argyris & Schön, 1978). Individuellt lärande kan ses som en förutsättning för
organisatoriskt lärande. Men det organisatoriska lärandet kan inte ses som 
summan av det individuella lärandet, då det organisatoriska lärandet är en följd av 
att lärande kan överföras mellan individer i organisationen och att denna 
överföring sker genom organisationens normer och organisationens historia (Fiol 
& Lyels, 1985). 

Ett företag står inför det strategiska valet att balansera graden av internt respektive
externt lärande som bäst stämmer överens med dess behov och resurser. Internt 
lärande sker när organisationens medlemmar genererar och distribuerar ny 
kunskap inom organisationen. Externt lärande äger rum då kunskap tas in utifrån 
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antingen genom förvärv eller genom imitation och därefter sprids inom 
organisationen. Lärande i samarbeten kan ses som ett mellanting av de två typerna 
Bierly & Chakrabarti (1996). 

Lane och Lubatkin (1998) nämner tre metoder för att en organisation skall lära ny 
extern kunskap; passiv, aktiv och interaktiv. Passivt lärande sker då ett företag 
förvärvar kunskap från källor som journaler, seminarier och konsulter. Mer aktiva 
former av lärande såsom benchmarking kan ge en bredare bild av andra företags
kunskap och förmågor. Denna form begränsas dock av att parterna är distanserade 
ifrån varandra, vilket innebär att lärande bara kan ske utifrån den kunskap och de 
förmågor som går att observera (Ibid.). Hursomhelst har både passivt och aktivt 
lärande begränsade möjligheter att genera nya värdefulla förmågor, då kunskapen 
är observerbar och därmed möjlig att uttala, vilket gör att den inte längre är
sällsynt eller kostsam att imitera och därmed inte längre unik (Spender, 1996). 
Detta kan leda till konsultdrivna kokbokslösningar som gör att det möjligt för 
många företag att ta del av samma lärande och utveckla liknande förmågor och 
det är därmed inte möjligt att skapa ett unikt värde kring denna typ av lärande. I
ett interaktivt lärande mellan två eller flera företag, ges däremot möjligheten att
skapa unika förmågor. Då företagen kommer nära varandra ges möjlighet att 
överföra och lära kring tyst kunskap och inte bara en möjlighet att lära via 
observation. Den tysta kunskapen är mer unik och därmed svårare att imitera
vilket innebär att den har förutsättningar att skapa ett större värde för det företag
som innehar den. Personliga möten mellan befattningshavare från de olika 
företagen är en förutsättning för denna typ av lärande (Spender, 1996).

I fallstudiealliansen kommer jag att möta både ett individuellt lärande och ett 
organisatoriskt lärande som kan beskrivas som interaktivt lärande mellan
alliansföretagen.  Min grundsyn är att organisatorisk kunskap bildas i interaktion 
mellan individernas kunskap och organisationens rutiner. Denna process innebär 
att de individuella lärdomarna hos en medarbetare överförs till övriga medarbetare
via praktiskt arbete och kommunikation för att sedan internaliseras hos
individerna samtidigt som den lagras i organisationens rutiner.

3. 6 Absorptionsförmåga 
Tsang (1999) använder sig av det resursbaserade perspektivet för att förklara hur 
strategiska allianser uppkommer. Ett av de motiv han föreslår är imitation av
resurser, det vill säga att företag som går in i alliansen försöker imitera en eller
flera av sina partners resurser. Om företaget lyckas med detta är i hög grad 
beroende av om de besitter förmågan att imitera andras resurser. Denna förmåga
har av Cohen och Levinthal (1990) kallats ”absorptive capacity”, vilket skulle 
kunna översättas till svenska som absorptionsförmåga. Begreppet är centralt för 
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att förstå hur företag som samverkar med andra företag lär av varandra då den en 
länk mellan företagets interna förmåga till lärande och den kunskap som skapas i 
samverkan med andra företag. Cohen & Levinthal (1990) definierar ett företags 
absorptionsförmåga som en förmåga att inse värdet av ny kunskap, införliva den
och använda den för att nå kommersiella mål. De menar att denna förmåga är 
avgörande för företagets förmåga att skapa nya innovationer. Definitionen bygger 
på antagandet att förmågan att utvärdera och använda extern kunskap är beroende 
av den befintliga kunskapen som redan finns i företaget. Detta kan förklaras med
att ett företag som har grundkunskaper inom ett område får det lättare att se vilken 
extern information inom detta område som är värdefull. Således påverkas därmed
ett företags absorptionsförmåga i hög utsträckning av en tidigare förvärvade 
kunskap. Cohen & Levinthal (1990) menar därför att mångfald i kunskapsbasen 
spelar en viktig roll och argumenterar för detta på följande vis: 

In a setting in which there is uncertainty about the knowledge domains from which potentially
useful information may emerge, a diverse background provides a more robust basis for
learning because it increases the prospect that incoming information will relate to what is
already known (Cohen & Levinthal, 1990: 131).

Den kunskap som är nödvändig för att öka ett företags absorptionsförmåga är inte 
bara ren praktisk kunskap. Det krävs även medvetenhet om var användbar 
komplementär expertis kan återfinnas inom och utom organisationen. Ett företag 
som utvecklar ett brett och aktivt nätverk av interna och externa relationer ökar de
anställdas medvetenhet om andras kompetenser och kunskap, vilket i sin tur 
stärker företagets absorptionsförmåga. Cohen och Levinthal (1990) pekar på här 
på vikten av att veta var kunskapen finns, vem som innehar den eller vem som kan 
utnyttja viss information. Med andra ord betonas betydelsen av ett medvetande
om andra aktörers kunskap. 

Organisationens medlemmar påverkar starkt en organisations absorptionsförmåga.
Det blir därför viktigt att utveckla individernas enskilda förmåga att inhämta
kunskap för att på detta sätt stärka organisationen som helhet. Men, ett företags 
absorptionsförmåga är inte bara summan av de anställdas absorptionsförmåga
utan det gäller att hela företaget har förmågan att utnyttja den information som 
inhämtats. En organisations absorptionsförmåga har således inte bara att göra med
organisationens kontaktyta mot den omgivande miljön utan omfattar även hur 
kunskap hanteras inom organisationen. 

Enligt Lane & Lubatkin (1998) finns det dock en svaghet i Cohen & Levinthals
(1990) teori avseende ett företags absorptionsförmåga eftersom den tar för givet 
att företag har en lika god förmåga att lära från alla sorters organisationer. För att 
komma till rätta med denna brist omformulerar de begreppet till relativ
absorptionsförmåga och understryker vilka faktorer som påverkar denna förmåga.
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Först och främst tycks det som att företag har störst chans att lära sig från andra 
företag med samma typ av grundläggande kunskap, men med annorlunda 
specialiserad kunskap. Denna grundläggande kunskap hjälper företag att
värdesätta extern kunskap, men ytterligare krav ställs när företag skall
internalisera denna. Processen underlättas om företag som samarbetar med
varandra har organisationsstrukturer som liknar varandras och även om företagens 
sätt att använda sig av kunskap för att nå sina kommersiella mål överensstämmer.

Då absorptionsförmåga är beroende av tidigare kunskap är det även en förmåga
som företaget kan utveckla med tiden genom att bygga upp sin kunskapsbas. 
Förmågan att tillvarata kunskap kan därmed anses vara beroende av vilka 
historiska erfarenheter företaget gjort vid förvärvandet av extern kunskap tidigare. 
Investeringar i företagets förmåga att absorbera ny kunskap är alltså möjlig.
Cohen och Levinthal (1990) pekar på att forskning och utveckling fyller två 
funktioner för företag, dels att generera ny kunskap, dels utveckla dess 
absorptionsförmåga. De menar vidare att utvecklingen av absorptionsförmågan
kan utveckla en form av självförstärkande mekanism från aktiviteter som 
involverar kunskapsområden relaterad till tidigare kunskap som gör att 
absorptionsförmågan ökar ytterliggare. Denna typ av självförstärkning sker inte 
när företaget går in i nya kunskapsområden utan då måste företaget aktivt 
investera i absorptionsförmågan genom att utveckla nya grundkunskaper. Sveibys 
(2001) exempel på att när du använder ett främmande språk så ökar dina 
kunskaper i detta språk och om du inte använder dina språkkunskaper under ett 
tag så minskar dina språkkunskaper, är ett exempel på en sådan självförstärkning. 
Att kunskap inte förbrukas då den används, utan tvärtom ökar i värde då den 
används och minskar i värde då den inte används är något som gör kunskap till en 
unik resurs.

Detta resonemang om absorptionsförmågan ser jag som relevant då det kan ge 
vägledning i hur alliansen av samverkande verkstadsföretag kan utveckla sin 
förmåga att ta till sig och använda ny kunskap. Men detta resonemang kan även 
användas för att förklara varför alliansen valde att fokusera på gamla eller nya 
kunskapsområden.

3.7 Kombinera kunskap 
Van den Bosch m fl. (1999) delar Cohen och Levinthal (1990) syn på tidigare 
kunskapers betydelse.  Därutöver menar de att företagets organisationsform har 
betydelse för hur kunskap kan förvärvas och användas av företag, samt att 
företagets kombinatoriska förmåga bidrar till i vilken utsträckning ny kunskap kan 
komma företaget till godo. Med det senare begreppet avser de företagets förmåga
att kunna föra samman och kombinera olika kunskapsmassor. Företagets förmåga
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att förvärva kunskap beror till stor utsträckning på individers samverkan och 
därför hävdar de att den övergripande förmågan att förvärva kunskapen är 
beroende av hur företag integrerar individers kunskap internt.

Cohen och Levinthal (1990) för ett liknande resonemang om individens betydelse 
då de pekar på betydelsen av tvärfunktionella gränssnitt inom en organisation. 
Som exempel pekar de på att kontakt mellan personer från olika funktioner inom 
ett företag kan stärka förmågan att förvärva extern kunskap samt att jobbrotation 
är ett medel att för att skapa fler kombinationsmöjligheter och gränssnitt. 

3.8 Strategiska resurser
Vilka resurser är då strategiska? För att svara på det kan vi använda de av Grant 
(1991) redovisade resurserna vilka kan användas av företag för att stärka sin 
konkurrenskraft och de av Barney (1991) redovisade kriterierna som avgör om en 
resurs är strategisk eller inte. 

Det första av Barneys kriterier att en resurs ska vara värdefull besvaras egentligen
av Grant själv då han i sin redovisning endast tar upp resurser som utgör grunden 
för lönsamhet. Jag kommer här att försöka besvara frågan, om vilka av Grants 
resurser som kan vara värdefull, unik, svårimiterad samt svårsubstituerad och
därmed uppfyller Barneys kriterier för att kunna vara en strategisk resurs, utifrån 
min kunskap och erfarenhet samt med stöd från angivna källor. Resultatet av detta 
resonemang kommer sedan att återges i tabell 3.1 i form av ja- eller nej-form där
gränsdragningen mellan ett ja eller ett nej är delvis en subjektiv bedömning som 
inte alltid är lätt att göra.

Patent
Patent är ett juridiskt skydd för tekniska lösningar och uppfinningar. Det är själva 
idéns utformning och användning som ges skydd, det betyder att inte bara 
produkter utan även metoder och användningar kan patenteras. Genom ett patent 
får patentinnehavaren ensamrätt att använda patentet i 20 år. 

Patentet kan vara värdefullt då det ger innehavaren ett skydd mot kopiering under 
patentets löptid. En teknisk lösning eller en uppfinning måste vara unik då det är 
ett krav för att komma i fråga vid registrering som patent. Att kopiera ett patent 
under dess giltighetstid är olagligt och den som utnyttjar uppfinningen utan
tillåtelse gör patentintrång och kan stämmas inför domstol av patenthavaren, 
därför kan patentet ses som svårimiterad under i alla fall patentets löptid. Funktion 
av den tjänst som patentet erbjuder kan dock substitueras. Ett tydligt exempel är 
att både en blyertspenna och en kulspetspenna erbjuder en liknande tjänst 
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nämligen skrift på ett papper. Detta resonemang som stöds av Markman, Espina & 
Phan (2004) som menar att patent enligt definition är värdefulla och unika. De har 
även testat om patent i läkemedelsindustrin är svårimiterade och 
svårsubstituerade. Deras resultat pekade på att själva imiteringen kan vara svår
men att substitueringen ofta är genomförbar.

Varumärke
Ett varumärke kan beskrivas som de kännetecken i form av namn, term, tecken, 
symbol eller design eller en kombination av dessa som är avsedd att identifiera
varor eller tjänster från en eller flera tillverkare och för att differentiera dem från 
konkurrenternas varor och tjänster. Ett varumärke har en grundläggande betydelse 
för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring.
Märket blir härigenom bärare av produktens image och goodwill (Aaker, 2002) 

Varumärket kan beskrivas som värdefullt då de kan ge varumärkesägaren en 
fördel i form av högre återköpsfrekvenser samtidigt som marginalerna kan öka då 
kunderna blir mindre känsliga för högt pris. Varumärket kan av kunden upplevas 
som unikt då den förmedlar värden och attribut som inte andra varumärken kan 
förmedla. Det är ofta möjligt att kopiera den fysiska produkten (till exempel en 
motorcykel), men det är alltid svårare att imitera varumärket (till exempel Harley
Davidsson) då varumärket har egna inbyggda kärnvärden. Resultatet av en 
imitation blir ofta en blek kopia där användaren inte får full valuta för sin insats, 
vilket i sig kan ses som ett tecken på att varumärken fungerar och är 
svårsubstituerade (Aaker, 2002). 

Vedergällningsförmågan
Vedergällningsförmågan, eller förmågan att använda sig av defensiva strategier 
som Porter (1985) beskriver dem, omfattar de möjligheter ett företag har att möta
en ny konkurrent på en marknad som företaget i princip kontrollerar. Den 
vanligaste aktiviteten torde vara priskrig genom radikala rabatter eller 
prissänkningar som gör att konkurrenten ej får möjlighet att etablera sig på 
marknaden.

Vedergällningsförmågan kan vara värdefull för ett företag som besitter denna
förmåga då den möjliggör för företaget att försvåra eller stoppa en konkurrent som
vill in på samma marknad. Denna position och förmåga kan ses som unik då bara
ett fåtal, mycket stora företag besitter och användandet av den medför stora risker. 
Vidare så innebär användandet av denna förmåga en stor ekonomisk risk då 
kostnaden för priskrig kan vara betydande (Porter, 1985).  Företag med denna 
unika förmåga kan ses som exceptionella och att imitera förmågan eller
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substituera denna förmåga kan ses som både svårt och tidskrävande då 
konkurrenter måste skaffa sig stora ekonomiska resurser samt en position i 
branschen att agera ifrån (Porter, 1985).

Marknadsandel
Marknadsandel beskriver den relativa försäljningen ett företag har i en industri 
eller på en marknad. Begreppet marknadsandel är viktig i en marknadsekonomi då 
den kan kopplas till bland annat skalekonomi som har en positiv korrelation med
företagets lönsamhet. Med skalekonomi menas att en reducering av kostnader sker 
i den ökade produktionen, genom effektivitetsförbättringar i tillverkningen. Detta 
yttrar sig genom att produktionskostnaderna för varje ytterligare enhet som
produceras minskar (Sloman, 2003). Företagets marknadsandel kan vara unik som 
ett resultat av företagets teknologiska, finansiella eller affärsmässiga försprång 
(Porter, 1998b). Marknadsandel går att imitera då ett företag med hög 
marknadsandel ständigt utmanas av konkurrenter med nya teknologiska, 
finansiella eller affärsmässiga lösningar vilka ofta tar marknadsandelar på den 
gamla marknadsledarens bekostnad. Marknadsandel i sig är viktig och 
svårsubstituerad men den viktiga fördelen som marknadsandelen ger upphov till 
är skalekonomi. Företaget kan dock söka skalekonomiska fördelar på andrasätt än 
genom marknadsandelar, ett sätt kan vara lego-produktion åt andra tillverkare, ett 
annat kan vara investeringar i produktionssystemet som sänker 
produktionskostnaderna (Porter, 1998b).

Företaget storlek 
Även företagets storlek kan vara viktig för att uppnå skalekonomiska fördelar 
eller samordningsfördelar (economies of scope) som båda kan vara viktiga för att 
sänka företagets kostnader och därmed öka företagets lönsamhet. Dessa 
samordningsfördelar kan nås genom att nå synergier mellan olika
produktområden, affärsområden eller enheter i företaget genom att dela tekniskt 
eller affärsmässigt kunnande kan överlappande aktiviteter reduceras vilket sänker 
kostnader samtidigt som företaget kan nå kunskapsmässiga synergier vilket kan 
öka dess konkurrenskraft. Dessa samordningsfördelar kan ses som ett resultat från 
företagets diversifiering i form av kompletterande förvärv eller från egen tillväxt 
(Helfat & Eisenhardt, 2004). Företagets storlek är dock inget som är unikt eller 
svårsubstituerat, förvärv och sammanslagningar av företag i de flesta branscher
sker just som en följd av att företag vill bli större och uppnå bland annat 
kostnadsmässiga fördelar. Inte heller är företagets storlek svårsubstituerad då 
företag kan uppnå samma fördelar som en större företagsstorlek skulle ha gett 
genom samarbete med andra företag i allianser och nätverk (Drucker, 1993). 
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Finansiella resurser 
Utan finansiella resurser kan företag svårligen förverkliga sina idéer, därför kan 
man enkelt uttrycka att finansiella resurser är en värdefull tillgång för företag.
Tillgång till finansiella resurser är dock inget som är unikt för ett företag eller
svårt att imitera då banker, riskkapitalister, offentligt stöd samt möjligheten att 
anskaffa kapital via aktiemarknaden finns som en option för samtliga företag.
Finansiella resurser kan därför inte heller ses som svårsubstituerat för företag då
de har en mängd olika finansieringsformer att välja mellan samtidigt som de har
en möjlighet att internt finansiera sin egen tillväxt med egna medel (Drucker, 
1993).

Processteknologi
Utformningen av produktionssystemet kan ha stor betydelse för produktiviteten i 
ett företag och kan ge upphov till unika och svårimiterade konkurrensfördelar
vilket bland annat Toyota med sitt Toyota Production Systems visar (Inkpen,
2005). En förklaring till detta kan vara att företagets förmåga att producera till stor 
del bygger på hur människor i organisationen interagerar med varandra, deras 
kunskaper och färdigheter, samt de organisatoriska rutinerna, vilka alla har 
utvecklats under lång i en och samma organisatoriska miljö. (Prahalad & Hamel,
1990, Louma, 2000) Detta leder till att processteknologin är svår att kopiera, men
även svår att förändra i ett företag. Alla företag kan förbättra sin processteknologi 
men processteknologi går i princip inte att substituera då ansträngningar för att 
öka produktiviteten i ett företag förutsätter förändringar i företagets rådande 
produktionssystem.

Fabriksstorlek
Skalekonomiska fördelar kan även komma från den enskilda 
produktionsanläggningens storlek. Storleken på en enskild fabrik är dock inget 
som är unikt eller svårsubstituerat. Andra företag i branschen har även de en 
möjlighet att samordna sin produktionsstruktur till färre men större fabriker.
Vidare kan en fabriksstorlek gynnas av outsourcing-trenden vilket kan leda till 
utbyggnad av eller ökad beläggning på befintlig produktionsanläggning, vilka 
båda kan leda till skalekonomiska fördelar. Som resonemanget visar så är inte 
heller fabriksstorlek svårsubstituerad då andra företag kan uppnå samma fördelar 
genom samordning av produktionsstruktur eller genom att utföra produktion åt 
andra företag i befintliga fabriker (Drucker, 1993). 
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Tillgång till billiga insatsvaror 
Insatsvaror är de varor som används i produktionen för at sammanställa en 
produkt. Att det är lönsamt att transportera bauxit från Brasilien till Island för 
smältning, för att därefter exportera aluminiumgöt vidare till kunder i Europa och 
USA för att slutligen pressa aluminiumprofiler är ett exempel som visar att
tillgången till billiga insatsvaror, i detta fall elektricitet, är värdefull för företag.
Tillgången på billiga insatsvaror kan även vara unik på så sätt att den är knuten till 
en viss plats eller region där företagen får en fördel genom att vara lokaliserade.
Men tillgången på billiga insatsvaror kan påverkas genom tillexempel
klusterbildningar som ökar antalet företag verksamma i produktion av sådana 
varor eller genom infrastruktursatsningar som ger lägre transportkostnader. 
Internationella avregleringar kan även leda till att utbudet av insatsvaror ökar på 
världsmarknaden. Möjligheten att substituera en billig insatsvara mot en annan
billig insatsvara, är ofta stor, vilket leder till att företaget kan uppnå samma
kostnadsfördel oavsett val av insatsvara (Porter, 1998a). 

Produktteknologi
Företagets produktteknologi handlar om den teknologi som företagets produkter 
innehåller och ger den dess funktion. Företagets produktteknologi kan vara 
värdefull för företaget då den kan ge upphov till upplevda användarvärden som
konkurrenterna ej kan möta med sin produktteknologi. Vidare kan ett innovativt 
användande av befintlig teknologi i produktutveckling leda till 
samordningsvinster (economies of scope) då befintlig teknik kan användas i nya
produkter (Prahalad & Hamel, 1990). 

Företagets förmåga att bedriva forskning och produktutveckling kan ha stor 
betydelse för hur produktteknologin i ett företag utvecklas, och kan ge upphov till 
unika och svårimiterade konkurrensfördelar vilket bland annat Canon med sitt 
kunnande inom precisionsmekanik, finoptik och mikroelektronik visar. En 
förklaring till detta kan vara att företagets förmåga att utveckla sina 
produktteknologier till stor del bygger på hur människor i organisationen 
interagerar med varandra, deras kunskaper och färdigheter, de organisatoriska 
rutiner vilka har utvecklats tillsammans i företaget under lång tid (Prahalad & 
Hamel, 1990). 

Detta leder till att ett företags produktteknologi är svår att kopiera, men även svår
att förändra, då ett skifte i produktteknologi kräver nya kunskaper och ett nytt 
tänkande (Prahalad & Hamel, 1990; Louma, 2000). Att substituera en 
produktteknologi mot en annan produktteknologi kan vara svårt då de ger upphov 
till olika upplevda användarvärden samtidigt som kostnadsbilden för de olika
teknologierna kan variera starkt, något som både påverkar kundens pris och 
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företagets lönsamhet. Substitueringsmöjligheterna kan nog ses som små och 
medan forskning och utveckling i företag snarare leder till skiften i 
produktteknologi än substituering mellan två likvärdiga produktteknologier.

Marknadsföring, distribution och service 
Att förmågan att marknadsföra och distribuera varor och tjänster samt att 
komplettera det med service kan vara av stor betydelse för ett företags 
värdeskapande behöver nog inte påpekas. Ett företagets medvetna marknadsföring
som byggts upp under flera år kan vara en betydande tillång, vilken i sig kan vara 
unik och svår att kopiera för konkurrenterna (Gummesson, 2002). Coca-Cola är 
ett bra exempel på detta då deras företagsnamn och produktnamn har namngett
produktkategorin för denna typ av dryck, vilket lett till att Coca-Cola framstår
som originalet och konkurrenterna som kopior.

Företagets logistiklösningar kan även de ge upphov till stora fördelar och kan 
tillsammans med företagets distributionskanaler samt försäljningsställen vara
unika (Gummesson, 2002). I detta område kan IKEA vara ett gott exempel då de i
egna produktionsanläggningar producerar artiklar som sedan packas samman i 
platta paket som distribueras ut till lagercentraler för att sedan säljas via ett eget 
återförsäljarnät. Detta gäller också för den service som företaget erbjuder och
utför vilket Volvo kan vara ett exempel på då de erbjuder utbildningstjänster, 
finansiering, försäkringar samt förebyggande underhåll och reparationer som en 
service till sina kunder. 

Marknadsföring, distribution och service kan var för sig eller tillsammans vara
svåra att imitera för en konkurrent. Detta förstärks genom att kunden blir 
emotionellt eller finansiellt eller tekniskt uppbunden i det första företagets system,
vilket kan fungera som ett hinder för kunden vid ett eventuellt byte av leverantör 
(Gummesson, 2002).

Strategiska resurser 
Barneys fyra kriterier vilka avgör om en resurs kan vara av strategisk betydelse 
har nu applicerats på samtliga av Grants redovisade resurser och tabell 3.1 nedan 
återger ovanstående resonemang:
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Tabell 3.1 Resursernas bedömda möjlighet att vara av strategisk betydelse. 
RESURS Kan vara

värdefull
Kan vara

unik
Kan vara

Svårimiterad
Kan vara

Svår
substituerad

Patent Ja
 (Grant, 1991) 

Ja
(Markman  mfl,

2004)

Ja
(Markman  mfl,

2004)

Nej
(Markman  mfl,

2004)
Varumärke Ja

(Grant, 1991)
Ja

(Aaker, 2002) 
Ja

(Aaker, 2002) 
Ja

(Aaker, 2002) 
Vedergällningsförmåga Ja

 (Grant, 1991)
Ja

(Porter, 1985)
Ja

(Porter, 1985)
Ja

(Porter, 1985)
Marknadsandel Ja

 (Grant, 1991) 
Ja

(Grant, 1991) 
Nej

(Porter, 1998b)
Nej

(Porter, 1998b)
Företagets storlek Ja

(Grant, 1991) 
Nej

(Drucker, 1993)
Nej

(Drucker, 1993)
Nej

(Drucker, 1993)
Finansiella resurser Ja

(Grant, 1991) 
Nej

(Drucker, 1993)
Nej

(Drucker, 1993)
Nej

(Drucker, 1993)
Processteknologi Ja

 (Grant, 1991)
Ja

(Inkpen,2005;
Prahalad &

Hamel, 1990)

Ja
(Inkpen, 2005; 

Prahalad &
Hamel, 1990)

Ja
(Prahalad & 

Hamel, 1990)

Fabriksstorlek Ja
(Grant, 1991) 

Nej
(Drucker, 1993)

Nej
(Drucker, 1993)

Nej
(Drucker, 1993)

Tillgång till billiga
insatsvaror

Ja
 (Grant, 1991) 

Ja
(Porter, 1998a)

Nej
(Porter, 1998a)

Nej
(Porter, 1998a)

Produktteknologi Ja
 (Grant, 1991)

Ja
(Prahalad & 

Hamel, 1990)

Ja
(Prahalad & 

Hamel, 1990)

Ja
(Prahalad & 

Hamel, 1990)
Marknadsföring,
distribution samt 
service

Ja
(Grant, 1991)

Ja
(Gummesson,

2002)

Ja
(Gummesson,

2002)

Ja
(Gummesson,

2002)

Denna jämförelse visar att de flesta av Grants resurser inte är att betrakta som
strategiska då de ej uppfyller Barneys kriterier för att vara strategiska. Vi kan
dock från jämförelsen utläsa att a) varumärke, b) vedergällningsförmåga, c)
processteknologi, d) produktteknologi och e) marknadsföring, distribution samt
service, uppfyller samtliga av Barneys kriterier.

Dock så är det nog så att en av dessa resurser ska ses som exceptionell och inte 
relevant för ett mindre företag, nämligen vedergällningsförmågan.
Vedergällningsförmågan, eller förmågan att använda sig av defensiva strategier 
(Porter, 1985) omfattar de möjligheter ett företag har att möta en ny konkurrent på 
en marknad som företaget i princip kontrollerar. Denna position och förmåga kan 
bara ett fåtal, mycket stora företag besitta och användandet av den medför stora 
risker. Ett företag som besitter denna förmåga kan svårligen beskrivas som ett 
mindre företag (Hultman, 2006; Julien, 1998; Storey, 1994), då de varken har 
marknadspositionen eller resurserna att genomföra priskrig som gör att 
konkurrenten ej får möjlighet att etablera sig på marknaden.
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3.9 Sammanfattning 
Syftet med denna sammanfattning är att tydliggöra de definitioner jag gör samt
visa vilka delar av teorin som jag avser att ta med mig till den kommande
analysen, antingen i som en del i den kommande analysmodellen eller som en 
komponent som skall ge bakgrund och förståelse och därmed bidra till helheten.

Kapitlet har gett en inblick i det resursbaserade synsättet, vilket hävdar att ett
företag är unikt och består av tre huvudteman: valet av strategi ska ske utifrån 
företagets resurser och förmågor; vilka sedan skall användas optimalt. Företagets 
vinstpotential maximeras sedan genom att upprätthålla företagets existerande 
resurser och genom investering i nya resurser. Resurser beskrevs av Grant (1991) 
som insatser i produktionsprocessen, vilket ligger väl i linje med denna studies 
definition på resurser som de materiella och immateriella tillgångarna som
används av företag för att konkurrera på en marknadsplats.

I kapitlet visades även att kunskap inte kan definieras i abstrakta termer utan 
endast i sin praktiska användning, då kunskap är osynlig och endast visar sig när
den används. Polanyi beskrev att kunskap finns på ett spektrum, där den ena 
ytterligheten utgörs av nästan helt tyst kunskap och den andra av nästan enbart 
uttalad kunskap. Den mesta kunskapen kan dock anses existera någonstans mitt
emellan. En naturlig slutsats från detta resonemang var att all kunskap har en tyst 
dimension och denna tysta del är en nödvändig beståndsdel i all kunskap. Utifrån 
bland annat detta definierade Sveiby kunskap som en förmåga att agera, medveten
eller omedveten. Betoningen i definition ligger på handlandet: en förmåga att 
agera kan bara synas i agerandet. Varje individ måste återskapa sin förmåga att 
agera, i realiteten via erfarenhet.

Sveibys perspektiv på värdeskapande i ett företag, där kunskap ökar när kunskap 
möter kunskap, visar på ett överskådligt sätt de kunskapsöverföringar som är 
möjliga mellan de tre domänerna benämnda den externa strukturen, den interna
strukturen och den individuella kompetensen. Detta synsätt som bygger på att 
företags kunskapsstrategi skall utgå från medarbetarnas kompetens kommer att 
användas som en pedagogisk utgångspunkt tillsammans med analysmodellen i 
denna studie då detta perspektiv är användbart då man studerar hur kunskap sprids 
mellan företag som samarbetar med varandra. Den pedagogiska utgångspunkten 
och analysmodellen presenteras närmare i kapitel 5.

Jag kunde också konstatera att kunskap är svårt att leda, i alla fall på ett 
traditionellt sätt då det är svårt att äga, lagra, fördela, sprida och dela på kunskap. 
Knowledge management bör därför fokusera på de två huvudbeståndsdelarna det 
vill säga den uttalade kunskapen eller den tysta processen med mobilisering,
tolkning och användning. Den förstnämnda kan ägas och lagras som kunskap eller 
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information och är då möjlig att sprida i organisationen. Den sistnämnda kan inte
separeras från sitt sammanhang och kan därmed inte ledas på ett konventionellt 
sätt.

Nonakas modell för kunskapsskapande, där kunskap omvandlas från tyst till 
uttalad kunskap och från individuell till organisatorisk kunskap presenterades. 
Detta är en social process mellan individer där kunskap skapas genom
interaktionen mellan individer med olika kunskaper. Nonakas modell fungerar i 
denna studie som en bakomliggande beskrivning av hur kunskapsgenerering sker. 
Med bakomliggande menas att spiralen inte direkt kommer att användas för att 
beskriva kunskapsgenereringen mellan parter som samarbetar med varandra. 
En diskussion om organisatoriskt lärande fördes och denna studie kommer att 
förhålla sig till begreppet som företagets förmåga att kunna generera och tillämpa
kunskap, där ny kunskap vid behov skall leda fram till ett förändrat agerande från
organisationen. De aspekter på kunskap som i denna studie kommer att lyftas 
fram är de som berör hur kunskap hanteras inom ett företag och mellan aktörer 
som samarbetar med varandra.

Genom att använda de av Grant (1991) redovisade resurserna vilka företag kan 
använda för att stärka sin konkurrenskraft och de av Barney (1991) redovisade 
kriterierna som avgör om en resurs är strategisk eller inte kom jag fram till att 
varumärke, vedergällningsförmåga, processteknologi, produktteknologi, och 
marknadsföring, distribution samt service, uppfyllde samtliga av Barneys kriterier 
för att vara strategiska. Av dessa fem strategiska resurserna ansågs 
vedergällningsförmågan inte vara relevant för ett litet företag att besitta, vilket
leder till att jag endast kommer att fokusera på de övriga fyra strategiska 
resurserna i analysen.
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4 Samarbete
I detta kapitel kommer inledningsvis strategiska allianser och logiken bakom 
samarbete mellan mindre företag att diskuteras. Därefter kommer val av 
samarbetspartner och det faktum att samarbete grundar sig i konkurrens att 
avhandlas. Slutligen presenteras en relationsbaserad nätverksmodell lämpad för 
att studera samarbeten mellan företag.

4.1 Strategiska allianser
Genom förändringarna av företags konkurrenssituation har det resursbaserade 
synsättet mer och mer kommit att framstå som ett alternativ till traditionell
produktbaserad eller ”competitive advantage” teori under de senaste decennierna 
(Sveiby, 2001; Blackler, 1995; Wernerfelt, 1995). Detta har ökat insikten om att 
inget enskilt företag har alla förmågor och resurser som behövs för att det ska 
uppnå sina mål (Gebrekidan & Awuah, 2002; Håkansson & Snehota, 1995).
Prahalad & Ramaswany (2000) beskriver det som ett skifte från ett fokus på 
företagets inre  kompetenser  till ett fokus på kompetens där företagets interaktion 
med andra verkar ha betydelse för företagets konkurrenskraft genom att externa 
resurser och då framför allt extern kunskap blir tillgänglig för företaget. Allee 
(2000) beskriver samma utveckling och hävdar att synen på värdekedjan havererar 
i samband med detta fokusskifte och att värdeskapande istället bör ses som
kunskapsöverföringar som sker i ett ”value network”.  Båda författarna visar att 
företag engagerar sig i samverkan med andra och engagerar sig i olika typer av 
nätverk och enligt Prahalad & Ramaswany (2000) är det viktigt för företag att 
”tänka utanför företaget” och använda sig av den tillgängliga kunskapen som 
finns i företagets omgivning. Företagets nätverk kan då ses som summan av de 
relationer företaget har med alla externa parter. Webster (1992) ser ett företags 
nätverk som resultatet av flera multipla strategiska allianser.

En strategisk allians är ett sätt att uppnå strategiska mål genom samarbete med
andra företag. Konkret innebär det ett partnerskap mellan två eller flera företag 
som går samman kring en specifik uppgift, i syfte att uppnå någon form av 
definierat mål genom att kombinera varandras resurser och respektive företags
konkurrensfördelar. Långsiktigt ligger en önskan om att förbättra företagets 
konkurrensförmåga (Bengtsson m fl 1998).

Strategiska allianser kan ses som ett samlingsnamn för olika typer av samarbeten
mellan fristående aktörer. Dessa allianser kan vara horisontella samarbeten mellan
företag inom samma led i värdekedjan eller vertikala samarbeten organiserade 
längs med värdekedjan exempelvis mellan en underleverantör, en tillverkare och 
en distributör. De mest breda definitionerna spänner från traditionella 
samarbetsavtal till företagsuppköp och fusioner. Yoshino & Rangan (1995)
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presenterar en mängd olika typer av samarbetsformer mellan företag som kan vara 
av både horisontell eller vertikal karaktär, vilket återges i figur 4.1 

Interfirm links

Contractual agreements Equity agreements

Figur 4.1 Olika typer av strategiska allianser (modifierad från Yoshino & Rangan, 1995:8) 

Yoshino & Rangan (1995) väljer att inte se traditionella kontrakt som ingående i 
begreppet strategiska allianser då de inblandade parterna kan ha olika syften med
samarbetet. Denna syn delas inte av Bengtsson et al, (1998) vilka ser samarbetet i 
alliansen som strategiskt för bägge parterna vid användandet av denna 
samarbetsform. Företagsuppköp och fusioner är svårare att kategorisera som då
Yoshino & Rangan (1995) å ena sidan ser det som slutet på en strategisk allians 
då den ena partnern helt går upp i den andre. Bengtsson mfl, (1998) ser å andra 
sidan det som den ultimata alliansen då inter- övergår till intra-organisatoriskt
samarbete. Men, ett förvärv leder ofta till att man köper mer beståndsdelar än det 
man egentligen behöver, vilket därmed ökar priset. Därför är förvärv av företag
ofta ett trubbigt verktyg och en snabb avyttring av de ej önskvärda 
beståndsdelarna av förvärvet är ofta nödvändigt för att frigöra medel så att 
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företagets strategiska mål kan nås (Doz & Hamel, 1998). Vi kan också från 
Yoshino & Rangans (1995) klassificering av samarbeten se att olika 
samarbetsformer ger upphov till olika flexibilitets- och kontrollmöjligheter för de 
deltagande företagen. Då de traditionella kontrakten är förhandlingsbara och 
relativt lätta att bryta, medan det längs kontinuumet blir mer och mer trögrörligt 
samtidigt som kontrollmöjligheterna ökar med graden av ägande.

4.2 Samarbetets logik 
Logiken bakom strategiska allianser är, enligt det resursbaserade synsättet, att
potentialen för att skapa värde kan tänkas öka då två eller flera företags resurser 
kan användas tillsammans (Das & Teng, 2000). Företag kan ha olika skäl till att 
engagera sig i samverkan med andra och tekniska och ekonomiska förändringar är 
starka drivkrafter, de upplevda fördelarna med allianser kan grovt delas in i två
kategorier. De som handlar om att bygga nya affärer eller nya produkter och de 
som handlar om att förbättra den nuvarande affären.  Vanliga skäl citerade i 
litteraturen för att engagera sig i en strategisk allians är att: nå ekonomiska
skalfördelar, få tillgång till andra företags tillgångar (som produktionskapacitet, 
teknik, distribution, produkter, kapital och arbetskraft mm) och att reducera risken 
genom att dela på investeringar i produktutveckling, nå nya marknader, kunna 
utnyttja ”first mover advantage” genom att minska ”time to market” och genom 
att nå synergier genom processrationalisering, systemutveckling och nå andra 
fördelar som kan nås via lärande (Taylor, 2005; Ireland mfl, 2002; Beeby & 
Booth, 2000). Med hjälp av strategiska allianser kan ett företags strategiska 
position på en konkurrensutsatt marknad förbättras, då företaget ges tillgång till 
andra företags resurser. Detta möjliggör för de deltagande parterna att dela 
kostnader och risker. En ytterligare fördel av en strategisk allians är att parternas
förhandlingsstyrka kan komma att öka då distributionskanaler och köpkraft kan 
kombineras (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996). Vi kan alltså se följande orsaker 
till att företagen samarbetar med andra företag i strategiska allianser:

Riskdelning; vissa projekt kan vara alltför stora eller allt för riskabla för ett 
ensamt företag att hantera. Genom samarbete reduceras risken till en mer hanterlig 
nivå.
Komplementära resurser; ett företag kan ha förmågan att uppfinna produkter men
inte ha kompetensen att ta dem till marknaden, medan ett annat företag inte har 
möjligheten att ägna sig åt innovation men är bra på att sälja. Dessa företag kan 
därmed upprätta ett samarbete där de kan utnyttja varandras kompetenser.
Marknadsbarriärer; företag som vill etablera sig på nya marknader kan med
fördel använda sig av inhemska företag för att utnyttja deras lokala kännedom och 
för att komma runt statliga regler. Men Badaracco (1991) pekar även på att 
företag samverkar för att reducera konkurrensen i branschen i syfte att uppnå 
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högre vinst eller för att tjäna andra syften. Kartellbildning kan således även vara 
ett motiv till deltagandet i strategiska allianser

De ovan nämnda orsakerna till strategiska allianser är inte felaktiga, men de är
inte kompletta enligt Badaracco (1991) då de fokuserar på de omedelbara gripbara 
motiven för samarbete och lämnar därmed många frågor obesvarade. För att 
verkligen kunna förklara samarbeten som suddar ut gränserna mellan företag 
måste man ta ett vidare strategiskt perspektiv. Ett strategiskt perspektiv på 
samarbete efterfrågar inte bara de direkta taktiska orsakerna till varför ett 
samarbete uppkommer. Med andra ord efterfrågar det inte bara om syftet med
samarbetet var att bygga kartell, dela risk, ena komplementära resurser eller ta sig 
över barriärer, utan ett strategiskt perspektiv efterfrågar också det övergripande 
mönstret och syftet för ett företags samarbete med andra företag och 
organisationer. I en svensk enkätstudie visar Ylinenpää & Westerberg (2004) att 
svenska småföretags främsta motiv till samverkan med andra är att få tillgång till 
kunskap som sedan kan användas för att stärka företagets konkurrenssituation och 
även att flexibilitet, dvs förmågan att anpassa sig i en föränderlig marknad är ett 
starkt motiv. Enligt Badaracco (1991) bör det övergripande mönstret och syftet 
med ett företags samarbeten vara att skapa kunskapslänkar som kan hjälpa 
aktörerna att lära och skapa nya förmågor. 

Interorganisatoriskt samarbete kan ses som en respons på trenden att företag ska 
fokusera på sina kärnkompetenser (Prahalad & Hamel, 1990). Detta innebär att
företag primärt bör välja att fokusera sin verksamhet på den eller de 
kärnkompetenser de besitter, snarare än att fokusera sin verksamhet på de 
funktioner som företag traditionellt består av (Quinn, 1999; Grant 1991).
Undertonen i både Prahalad & Hamel (1990) och Quinn (1999) är att få företag 
bör ha samtliga delar av sin verksamhet i intern regi såvida de inte är av stor
strategisk betydelse.  En direkt följd av detta blir att den verksamhet som faller
utanför ramen och inte bedöms som kärnkompetens bör läggas ut till andra aktörer 
som besitter den aktuella kompetensen. Detta kan ses som en av förklaringarna till 
att företag i allt högre grad engagerar sig i interorganisatoriska samarbeten.

I ett Knowledge management sammanhang kan interorganisatoriska samarbeten
ge flera fördelar då det i de flesta fall sker ett utbyte av kunskap som berör 
företagens överlappande kärnkompetenser. Medvetenheten om detta skapar 
förutsättningar för företagen att förbättra sina kärnkompetenser genom lärande i 
samarbeten. De interorganisatoriska samarbetena gör även att företagen kommer i 
kontakt med andra företag som är uppbyggda och som nyttjar andra rutiner. Detta 
utgör en möjlighet för företag att av andras erfarenheter ta till sig nya sätt att
bedriva och organisera verksamheten.  Syftet för ett enskilt företag att engagera 
sig i ett interorganisatoriskt samarbete ur ett knowledge managementperspektiv
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kan således vara att utveckla kärnkompetenser och/eller att utveckla sättet att
bedriva sin verksamhet. Resonemanget kan med fördel kopplas till begreppet 
effektivitet där yttre effektivitet, det vill säga göra rätt saker, kan kopplas till att 
utveckla kärnkompetenser, och inre effektivitet, det vill säga göra saker rätt, kan
kopplas till sättet verksamheten bedrivs på.

4.3 Val av samarbetspartner
Efter att ha diskuterat frågan om varför företag knyter strategiska allianser bör 
frågan om hur företag knyter strategiska allianser behandlas. Gulati (1998) bidrar 
med en infallsvinkel genom att utveckla ett socialt nätverksperspektiv på 
strategiska allianser. Utifrån detta perspektiv är det till stor del ett företags sociala
kontakter som bestämmer vilket intresse det finns för strategiska allianser, samt
vilken möjlighet företaget har att realisera detta intresse. Företaget presenteras för
nya möjligheter till allianser via sina redan existerande allianspartners och har 
möjligheten att inhämta referenser hos dessa gällande nya potentiella partners. 
Detta innebär att det inte bara är företagets eget sociala nätverk, bestående av
främst företagsledningens men även av andra befattningshavares professionella 
nätverk, som influerar dess strategiska allianser utan även dess tidigare
allianspartners sociala nätverk har en påverkan.

Ett socialt nätverksperspektiv på strategiska allianser motsäger inte de
ekonomiska motiven för allianser. Företag går inte in i allianser som en symbolisk 
bekräftelse på sitt sociala nätverk, utan baserar enligt Gulati (1998) besluten på de 
konkreta strategiska komplementära resurser som företagen har att erbjuda 
varandra. Det är dock ett företags sociala kontakter som hjälper till att identifiera
nya möjligheter till att forma allianser och att välja partners. Sociala nätverk kan
också anses dynamiska till sin struktur – de påverkar alltså organisationen samt
påverkas också själva i processen. 

4.4 Samarbete eller konkurrens

Collaboration is competition in a different form (Hamel, Doz & Prahalad, 1989: 134).

Alla samarbeten grundar sig i konkurrens vilket ovanstående citat visar. 
Kännetecknande för samarbeten är att företag är beräknande samt utnyttjar sin 
eventuella maktposition gentemot sina samarbetspartners. I ett samarbete finns
alltid motivet, för en part, att lära så mycket som möjligt från en annan partner
och samtidigt som denne ej får samma möjlighet att lära av en själv, och 
därigenom skapas möjligheten att företaget i framtiden skall befinna sig i en bättre 
position än samarbetspartnern. Det blir därmed inte bara genom synergieffekter
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och minskade kostnader som företag kan vinna på samarbete utan även genom att 
lära sig av sin partner och därigenom stärka sin konkurrenssituation (Hamel,
1991).

Ett allianssökande företag agerar enligt Yashino & Rangan, (1995) i två 
dimensioner samarbete och konkurrens, vilka ofta yttrar sig som samarbete och 
konflikt. Framgångsrika allianser söker optimering mellan båda dimensionerna.
Vilken av dimensionerna som betonas mest beror på partnerföretagens bakgrund 
samt hur mycket interaktion mellan företagen som krävs för att nå målen. Figur 
4.2 visar hur allianser kan beskrivas med hjälp av dessa dimensioner.

Pre-Competetive
Alliances

Competetive
AlliancesHigh

Figur 4.2 Typologi över allianser utifrån samarbete och konkurrens (Yoshino & Rangan,
1995:19)

Pro-competetive alliances är vanligen vertikala relationer organiserade utmed
värdekedjan som exempelvis mellan en tillverkare och en distributör. Rivaliteten
företagen emellan är låg och de lägger inte så mycket energi på att skydda sina 
kärnkompetenser. Istället fokuserar företagen på att tillföra så mycket värde som 
möjligt i ett gemensamt värdeskapande.

Non-competetive alliances är samarbeten mellan icke konkurrerande företag inom
samma led i värdekedjan. Exempel är två företag som gemensamt utvecklar en 
produkt som båda parter kommer att sälja. Interaktionen mellan företagen blir i 
den här alliansformen hög, konfliktrisken är låg och företagen fokuserar på 
lärande mellan organisationerna. 

Competetive alliances är allianser där företagen är direkta konkurrenter på
marknaden, medan samarbetets utformning medför att företagens interaktion är 
hög. Exempel är när två företag har gemensam produktion men säljer produkter 
under sina egna varumärken. Formen av allians riskerar att medföra spänningar 
mellan företagen och att parterna inte bidrar med all sin kompetens. Eftersom 
parterna är direkta konkurrenter är det viktigt att de enskilda företagen skyddar 
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sina kärnkompetenser eller strategiska fördelar, vilket i förlängningen riskerar att 
hämma alliansens framgång.

Pre-competetive alliances är allianser som är tydligt definierade med begränsad
interaktion mellan parterna. Typfallet är två företag som ursprungligen kommer
från två skilda branscher och som ingår väldefinierade samarbeten inom
teknikutveckling. Då teknikutveckling ofta sker efter flera spår är det vanligt att 
företagen för att bibehålla sin strategiska flexibilitet ingår i flera olika allianser, 
vilket medför att en långvarig allians blir svår att upprätthålla. 

Genom att bjuda in konkurrenter och potentiella konkurrenter till ett samarbete i 
en allians neutraliseras hotet från dessa samtidigt som de tillför samarbetet viktig
kunskap (Doz & Hamel, 1998). Rivalitet mellan parterna i en allians komplicerar 
samarbetet då de kan vara konkurrenter på samma marknad. Maktbalansen mellan
parterna kan även den skifta över tiden, då olika kompetenser som respektive 
partner bidrar med kommer att väga olika tungt under olika skeden av alliansen. 
Fördelningen av kostnader och hur värdet av framtida intäkter skall fördelas är 
också en källa till konflikt. Doz & Hamel, (1998) pekar på att detta ofta 
omförhandlas under alliansens livstid och att det ofta är den part som bidrar med
den sista pusselbiten som lyckas bäst i en sådan förhandling. 

Instabilitet är inneboende i alla allianser som försöker skapa värde. Det är mer
naturligt att alliansen faller isär än att den håller ihop. Enligt Doz & Hamel (1998) 
så är det företagens förmåga att lära och deras förmåga att hantera förändringar 
som avgör om alliansen kommer att leva vidare.  I förhållande till andra
organisationsformer så balanserar alliansen ideligen mellan för mycket
organisatorisk stelhet och för mycket flexibilitet, vilket kan medföra att riktningen 
eller balansen tappas. För att lyckas med att hantera allianser måste ledare kunna 
hantera denna svåra balansakt genom att: (1) utveckla processer för att ”skjuta
mot rörliga mål”, (2) periodvis omförhandla affärsuppgörelsen mellan parterna, 
och (3) omvärdera värdet av de möjligheter som samarbetet i allians skapat.

Samarbeten kan också ses som ett svaghetstecken då, som Hamel Doz, & 
Prahalad (1989) hävdar, att sammanslagningar av företag endast sker vid vissa 
tillfällen för att bilda maktblock då enskilda företag inte är inflytelserika nog. 
Sådana sammanslagningar ses dock som det näst bästa alternativet till att hantera
konkurrens på egen hand. Skälet för att samarbeta utgår från företagets enskilda 
svagheter.

Samarbete kan som redan påpekats ses som konkurrens i en annan form då
samarbetsparterna kommer att försöka styra och manipulera samarbetet i en 
riktning som gynnar dem. Således finns det risker med att samarbeta med andra
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och dessutom påpekar Porter (1990) att samarbetsrelationer riskerar att försämra
och hämma företagens förmåga att förbättra sig och vara innovativa. Det är starka 
motståndare, inte samarbete, som pressar företag till att vara konkurrensraftiga 
och innovationskraftiga.

Hamel m fl (1989) ser dock samarbete som en framkomlig väg för att förbättra 
företagets konkurrensförmåga då de menar att samarbetet trots ovan nämnda
risker kan stärka företaget. Det är dock viktigt för företaget att komma ihåg det 
bakomliggande syftet med alliansen och att det är en affärsuppgörelse där 
företaget ska försöka lära sig så mycket som möjligt samtidigt som man försöker
skydda sina egna tillgångar. Det finns således likheter mellan Hamel m fl (1989)
och Porter (1990). 

4.5 Förtroende och beroende 
Begreppet förtroende är mångfacetterat och Rosseau, Sitkin, Burt och Camerer
(1998) föreslår att man kan se förtroende som ett psykologiskt tillstånd och inte 
som ett beteende. För bättre förstå begreppet har de från tidigare forskning 
identifierat fyra olika former av förtroende: 

Förtroende baserat på sanktioner för svek bygger på att det finns mekanismer
som avskräcker motparten från att inte samarbeta. Vitesbelopp och andra 
överenskomna sanktioner är exempel på sådana mekanismer. Till denna kategori 
hör också andra typer av kostnader som är förknippade med att byta 
utbytespartner, som till exempel kostnader för att finna ny partner, flyttkostnader 
eller kostnader för att lära upp personal och anpassa rutiner. 

Kalkylbaserat förtroende baseras på en medveten och rationell bedömning, av 
skäl som talar för och emot att hysa förtroende för en motpart. Sanktioner och 
annat som avskräcker från svek kan ingå i sådana rationella bedömningar, men
också trovärdig information om vilka intentioner eller vilken kompetens
motparten besitter. Denna form av förtroende bestäms alltså av den 
incitamentsstruktur som omger en parts intressen, tillsammans med den 
tillgängliga information som finns om motparten.

Relationsbaserat förtroende uppstår efter upprepade kontakter mellan samma
parter. Förtroende baseras då på direkt information och personliga erfarenheter, 
där goda erfarenheter ger upphov till positiva förväntningar och tvärtom. Ett 
utbyte från början starkt reglerat via formella kontrakt kan över tiden utvecklas till 
ett samarbete baserat på förtroende. Känslor får ofta en stor betydelse för de beslut 
som fattas och informella, psykologiska kontrakt utvecklas mellan de personer 
som interagerar.  Rosseau, Sitkin, Burt och Camerer (1998) påpekar att medan
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kalkylbaserat förtroende är ömtåligt och lättflyktigt om förväntningarna inte
infrias, så är relationsbaserat förtroende mer motståndskraftigt genom att de 
medverkande ofta anstränger sig för att reparera skadan.

Den fjärde kategorin är institutionsbaserat förtroende. Samhälleliga institutioner
kan stödja eller motverka uppkomsten av förtroende. Finns en tilltro till att 
rättsväsendet bestraffar kontraktsbrott ökar exempelvis benägenheten att ingå 
affärsmässiga avtal. Det grundläggande förtroende olika grupper av aktörer 
tenderar att hysa för varandra påverkas alltså även av institutionella förhållanden.
Till detta kommer att allmänna kulturella regler till viss del bestämmer vilket 
beteende vi förväntar oss av andra människor. Detta tillsammans gör att det finns 
anledning för ett företag att undvika svek för att vårda sitt rykte. 

Förtroende är sålunda inget entydigt begrepp, utan i varje situation påverkas 
förtroendet av både rationella kalkyler och av intuitiva känslor. Kramer (1999) 
påpekar att det finns tre faktorer som styr graden av förtroende: egenskaperna hos
den som är föremål för förtroende, egenskaperna hos den som hyser förtroende,
samt situationens karakteristika. Lewicki, McAllister och Bies (1998) poängterar
att vi sällan litar på en kollega eller affärspartner fullt ut och villkorslöst, utan att 
förtroendet är bundet till en viss situation. Om incitamentsstrukturen eller kraven 
förändras, omprövas också förtroendet. Detta innebär att förtroende inte skall ses
som ett permanent tillstånd, utan att bedömningar av en annan parts trovärdighet 
fortlöpande revideras då ny information tillkommer. 

Förtroende betyder dessutom olika saker för olika människor. För vissa så betyder 
det att lägga sina egna intressen i händerna på en partner, övertygad om att 
partnern kommer att göra sitt bästa för att uppfylla dessa intressen. I en strategisk 
allians mellan företag så kan förtroende vara att ge ett annat företag sina bästa
resurser, med en tillit att detta företag använder resurserna på ett sätt som gynnar
alliansen (Gulati, Khanna, & Nohria, 1994). För andra kan förtroende vara en 
funktion av beroende: att man kan lita på den andre partnern eftersom denne är så 
beroende av relationen, att denne inte kommer att hitta på några dumheter (Doz & 
Hamel, 1998). Seyed-Mohamed (1995) beskriver förtroende som en av två 
mekanismer i en utbytesrelation. Förtroendet är av intresse då aktörerna måste
förlita sig på att motparten använder sig av de resurser man tillhandahållit på ett 
för båda parter lämpligt sätt. Genom att motparten manifesterar detta skapas ett
ömsesidigt förtroende, som ligger till grund för djupare och komplexare utbyten.

Trots att det finns mycket som talar för att samarbete och förtroende leder till 
bättre resultat än en kontrollbaserad relationsstrategi baserad på detaljerande 
specifikationer och priskonkurrens samt sanktionsmöjligheter, ses en 
förtroendebaserad samverkan som mer riskfylld av många företag. Detta leder till 
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att många strategiska allianser misslyckas som en följd av att tilltron till 
motpartens samarbetsförmåga är låg (Das & Teng, 1998). Förtroende i en relation 
minskar den förväntade risken för ett opportunistiskt beteende och möjliggör för 
en aktör att känna att dennes behov kommer att tillgodoses av den andre aktörens 
handlingar i framtiden. En viktig förutsättning för att det ska finnas förtroende 
mellan parterna i ett samarbete är att de kontinuerligt kommunicerar och löser 
problem innan det uppstår konflikter, som kan rasera förtroendet eller tilliten till 
den andres förmåga att samarbeta (Tomkins, 2001; Zaheer, McEvily & Perrone, 
1998; Sanner, 1997) 

Den andra av de två mekanismer i en utbytesrelation som Seyed-Mohamed (1995) 
beskriver är beroende. Beroendet är en följd av att aktörerna är i behov av 
varandras resurser och aktiviteter, vilket skapar ett styrkeförhållande mellan
parterna. Styrkeförhållandet mellan aktörerna avgörs av i vilken omfattning 
parterna värderar motpartens resurser på likvärdigt sätt, och påverkar 
maktbalansen i förhållandet. I takt med att beroendet och förtroendet ökar mellan
parterna skapas möjligheten att genomföra ett mer komplext utbyte mellan
aktörerna. Med komplext utbyte menas utbyten mellan aktörerna som kräver en 
högre grad av koordinering, men som innebär en högre potential i relationerna. 
För att detta ska komma till stånd krävs dock att anpassningar sker mellan
aktörerna, där resurserna anpassas ytterligare till varandra och informationsutbytet
förstärks.

Cousins (2002) hävdar att det finns fyra distinkta kategorier av beroenden: 
historiskt, ekonomiskt, tekniskt eller politiskt. Det historiska beroendet är en följd 
av att företagen har handlat eller samarbetat med varandra under en längre tid. 
Relationen är etablerad då de känner varandra väl och har lärt sig att förutsäga 
varandras agerande. Det ekonomiska beroendet syftar till de ekonomiska
transaktionerna som sker mellan företagen. Ett företags storlek eller
marknadsandel kan påverka beroendeförhållandet emellan företag. Det 
ekonomiska beroendet påverkas även av de investeringar företagen gjort i 
relationen, till exempel anpassningar av rutiner eller produkter. Det tekniska 
beroendet finns när ena parten har en långt utvecklad process- eller 
produktionsteknologi och därför blir en viktig del i den andres verksamhet.
Politiskt beroende innebär att lagar och förordningar som till exempel
konkurrenslagstiftning eller embargon riktade mot ett specifikt land kan inverka 
på vilken motpart företaget kan välja att samarbeta med.

4.6 Relationsbaserad nätverksmodell 
Vid studier av företag som samarbetar med varandra kan man ta en 
undersökningsmodell till sin hjälp. Håkan Håkansson (1989, 1990, 1993, 1995) 
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har med ett antal medförfattare utvecklat en relationsbaserad nätverksmodell. Den 
ser på ett företags förhållande till externa aktörer och modellen fokuserar på 
samarbete mellan flera företag som ger varaktiga och stabila utbyten då de genom
sina relationer länkar samman och anpassar resurser och aktiviteter till varandra. 
Det konceptuella ramverket utgörs av tre huvudbeståndsdelar: aktörer, resurser 
och aktiviteter. Aktörer kan vara företag men också organisationer eller individer 
som är relevanta för att förstå nätverket. Resurser utgörs av fysiska, finansiella 
och personliga tillgångar. Vad som är specifikt för ett nätverkstänkande är att 
resurserna betraktas som heterogena, det vill säga värdet av en resurs antas vara
beroende av hur den kombineras med andra resurser. Ett viktigt begrepp är de 
värdeskapande aktiviteterna genom vilka nätverket producerar värde för 
aktörerna, särskilt slutkunden. Nätverksbeteende och företagsbeteende är således 
ömsesidigt beroende av varandra. 

Håkansson och Snehota (1989) sammanfattar den relationsbaserade
nätverksmodellens grunder på följande sätt: 

1. Företag agerar i en kontext med ett begränsat antal aktörer, som alla har 
egna mål de styrs av. 

2. Företaget är engagerat i en kontinuerlig interaktion med dessa aktörer, som 
utgör grunden för utbytesprocessen dem emellan. Relationerna som skapas
gör det möjligt för parterna att utnyttja den andra aktörens resurser och att 
länka ihop parternas aktiviteter. 

3. De förmågor företag har skapas genom interaktionerna i relationerna med 
andra aktörer. På detta sätt skapas organisationens identitet genom 
relationen.

4. Företagets prestation är beroende av nätverket som helhet: Alltså påverkas
företaget även av sina relationspartners bindningar med andra aktörer som
företaget ej har någon direkt relation med.

I nätverket har företaget relationer till andra aktörer som skapats genom 
interaktions- och utbytesprocesser dem emellan. Genom interaktionerna utvecklas 
bl.a. kunskaper om motpartens resurser, och aktiviteter som gör att dessa kan 
länkas ihop och anpassas till varandra. På detta sätt skapas en effektiv samordning 
av aktiviteter mellan aktörerna samt en för båda parterna värdefull kombinering
av varandras resurser. Samtidigt innebär relationerna ett beroendeförhållande mot
de externa aktörerna. Detta kommer sig av att värdet av en resurs i vissa fall 
endast kan realiseras genom en aktivitet som en annan part utför. Indirekt är 
beroendet därmed även relaterad till den kunskap som ligger till grund för 
skapandet av aktiviteten; en kunskap som endast kan utvecklas i en relation. Figur 
4.3 nedan visualiserar nätverksmodellen.
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Aktörer
Vilka på olika nivåer, från individer till grupper
av företag, avser öka sin kontroll av nätverket

Aktörer kontrollerar resurser, vissa
enskilt, andra gemensamt samt har 
specifik kunskap om resurserna. 

Aktiviteter utformas av aktörerna,
vilka har specifika kunskaper om

aktiviteterna.

Resurser

Figur 4.3 Nätverksmodellen (Håkansson, Laage-Hellman, Lundgren & Waluzewski,
1993:15)

I nätverket besitter inte bara aktörerna resurser och kunskaper som de länkar till 
varandra. Genom samspelet i relationerna utvecklar och ökar organisationerna sin 
kunskap om varandra. Denna kunskap möjliggör att aktiviteter kan koordineras på 
ett sätt som skapar helt nya förmågor. Dessa förmågor blir dock värdefulla endast 
genom den aktuella relationen. Orsaken är att förmågorna är baserade på en 
kombination av båda aktörernas kunskap, resurser och koordinerade aktiviteter. I 
och med att förmågorna uppstår som en kombination av de två aktörerna blir den 
även unik, då inga kombinationer av två företag är likadana (Håkansson & 
Snehota, 1989). 

Relationer kan ses som resurskanaler, där resurser kan vara både materiella och
immateriella. En viktig egenskap hos relationer är att de fungerar som bindningar. 
Dessa bindningar håller samman de samverkande företagen och kan vara teknisk, 
ekonomisk, juridisk, tidsmässig, kunskapsmässig eller social art. Håkansson, 
Laage-Hellman, Lundgren & Waluzewski (1993) beskriver vidare dessa 
bindningar:

Tekniska bindningar är de anpassningar som sker mellan två företags tekniska 
relationer. Det kan gå ut på att leverantören av material till en viss produkt 
anpassar sin produkt till den produktionsutrustning som köparen har. Detta 

Aktiviteter
Bestående av transformations-

och transaktionsaktiviteter
samt aktivitetskedjor

Aktiviteter länkar resurserna till varandra. Aktiviteter
förändrar eller byter ut resurser genom användandet

av andra resurser.

Vilka är heterogen, human
och fysiska samt beroende

av varandra

Nätverk
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innebär att leverantören binder upp sig till en viss teknisk princip som denne på 
kort sikt har svårt att ändra på. 

Ekonomiska och juridiska bindningar förekommer i många former som tex
långsiktiga samarbetsavtal eller ägarinflytande. De ekonomiska bindningarna följs 
ofta av en juridisk bindning och de juridiska bindningarna kan ses ett komplement
till samtliga typer av bindningar.

Tidsmässiga bindningar är till exempel ett avtal mellan företag om att koordinera 
produktion tidsmässigt. Just in Time produktion kan minimera kostnaderna för 
kapitalbindning då synkroniseringen av produktion bland annat minskar lager hos 
tillverkaren.
Kunskapsmässiga bindningar omfattar den kunskap som företag utvecklar under 
en viss tid gällande varandras styrkor och svagheter. I en vertikal relation lär
köparen sig utnyttja leverantörens förmåga medan säljaren lär sig på vilket sätt
kunden använder produkten. 

Sociala bindningar är det utbyte som sker företag emellan i form av personliga 
kontakter Det sociala inslaget i relationen mellan två företag har till uppgift att 
komplettera de juridiska avtal som tecknas, då förtroende minskar risken i 
relationen.

I nätverksmodellen besitter inte bara aktörerna resurser och kunskaper som de 
länkar till varandra. Genom samspelet i relationerna ökar företagen även sin
kunskap om varandra. Denna kunskap om varandra möjliggör att aktiviteterna kan 
koordineras på ett sätt som skapar nya förmågor baserade på en kombination av 
alla aktörernas kunskap, resurser och koordinerade aktiviteter. Detta fördjupade 
samspel i relation mellan aktörerna skapar möjligheten att genomföra ett mer
komplext utbyte mellan aktörerna. Men för att denna djupare komplexitet ska 
komma till stånd krävs dock som Seyed-Mohamed (1995) påpekade att 
anpassningar sker mellan aktörerna där resurserna anpassas ytterligare till
varandra och informationsutbytet mellan aktörerna stärks.

4.7 Sammanfattning 
Syftet med denna sammanfattning är som i föregående kapitel att tydliggöra de 
definitioner jag gör samt visa vilka delar av teorin som jag avser att ta med mig
till den kommande analysen, antingen som en del i den kommande
analysmodellen eller som en komponent som skall öka förståelsen och därigenom
bidra till helheten. En strategisk allians är ett sätt att uppnå strategiska mål genom 
samarbete med andra företag och denna studie har tidigare definierat strategiska 
allianser som ett frivilligt samarbete mellan två eller fler självständiga företag som 
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syftar till att förbättra deras konkurrenssituation och produktivitet genom ett 
gemensamt nyttjande av varandras resurser. Orsaken till att företagen samarbetar
med varandra kan skifta, men bör ha som övergripande syftet att skapa 
kunskapslänkar som kan hjälpa aktörerna att lära och skapa nya förmågor.

Valet av samarbetspartner påverkas av företagets sociala nätverk, bestående av
främst företagsledningens men även andra befattningshavares professionella 
nätverk, och där ett allianssökande företag agerar i två dimensioner: samarbete
och konkurrens. Instabilitet är därför inneboende i alla allianser som försöker 
skapa värde. Det är mer naturligt att alliansen faller isär än att den håller ihop. 
Därför är valet av samarbetsform en avvägning påverkat av företagens flexibilitet 
och kontrollbehov. Motivet finns alltid för en part, att lära så mycket som möjligt
från en partner och samtidigt försvåra den andres möjlighet att lära av en själv, 
och därigenom skapa en bättre framtida position än samarbetspartnern. Det blir 
därmed inte bara genom synergieffekter och minskade kostnader som företag kan 
vinna på samarbete utan även genom att lära sig av sin partner och därigenom
stärka sin konkurrenssituation. 

Förtroende och beroende är två viktiga komponenter att ha i åtanke vid analysen 
av empirin då förtroende möjliggör ett djupare utbyte och beroendet skapar ett 
styrkeförhållande mellan parterna. Under förutsättning att dessa två komponenter 
ökar i omfattning mellan parterna skapas möjligheten att genomföra ett mer
komplext utbyte mellan aktörerna som kräver att anpassningar sker mellan
parterna, där resurser anpassas ytterligare till varandra och informationsutbytet
förstärks. Detta leder till ett ökande beroende mellan parterna samtidigt som
parternas trovärdighet fortlöpande revideras då ny information tillkommer.

Den relationsbaserade nätverksmodellens grunder verkar lämplig att använda i 
denna studie då företag agerar i en kontext med ett begränsat antal aktörer, i detta 
fall en allians. Alla medverkande företag styrs främst av sina egna mål, men även 
av de gemensamma målen för alliansen. I alliansen är företagen engagerade i en 
kontinuerlig interaktion med varandra där utbytesprocesser sker. Denna 
interaktion stärker bindningar och beroenden mellan företagen och håller samman
de i alliansen samverkande företagen. Relationerna och förtroendet mellan
parterna som skapas gör det möjligt för parterna att utnyttja den andra aktörens
resurser för att bygga upp förmågor samtidigt som företagen prestationer är 
beroende av nätverket som helhet, alltså även av de relationer som andra 
allianspartner har. Som en följd av detta resonemang kommer därför den 
relationsbaserade nätverksmodellen att utgöra basen i den kommande
analysmodellen vilken presenteras i nästkommande kapitel. 
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5. Analysmodell 
Det övergripande syftet med studien är att skapa en bättre förståelse för hur 
kunskapsrelaterade strategiska resurser överförs mellan företag i en strategisk
allians.  För att förenkla och strukturera analysen kommer en pedagogisk 
utgångspunkt och en analysmodell i detta kapitel att presenteras.

5.1 Pedagogisk utgångspunkt 
Jag kommer i denna studie att använda mig av det av Sveiby (2001) formulerade 
perspektivet på ett företags värdeskapande, där kunskap ökar när kunskap möter
kunskap, som en pedagogisk utgångspunkt. Det främsta motivet till detta val är att
Sveibys modell är en av få som har fokus på kunskapsspridning samt att denna 
modell enkelt beskriver hur denna spridning kan ske. Den bakomliggande idén 
med en pedagogisk utgångspunkt är att skapa en mental karta som samtidigt
visualiserar de inbäddade analysenheterna mer operationellt. Den pedagogiska 
utgångspunktens syfte i detta fall är att ge en bakgrund och en förståelse för det 
som avses studeras. I detta fall anger Sveibys perspektiv på värdeskapande, den 
spelplan där företagen kan agera för att sprida och erhålla resurser främst i form 
av kunskap genom samarbete. Modellen nedan som sammanfattar perspektivet 
illustrerar på ett överskådligt sätt via de infogade pilarna de överföringar av
kunskapsrelaterade resurser som är möjliga genom olika aktiviteter mellan de tre 
domänerna benämnda den externa strukturen, den interna strukturen och den 
individuella kompetensen. Den förstnämnda domänen överensstämmer med den 
inbäddade analysenheten allianspartnerna, den andra med företaget och den 
tredje med medarbetarna i företaget.

Indiv iduell
kom petens

Extern
Struktur

Intern
Struktur

€

Figur 5.1  Sveibys kunskapsbaserade perspektivet på företagets värdeskapande utgör 
studiens pedagogiska utgångspunkt (Översatt från Sveiby 2001:347)

60



I Sveibys modell så interagerar individer i olika roller och i förhållanden med
varandra. Denna interaktion ger upphov till nya idéer, ny kunskap samt viktig 
feedback.  Han föreslår en förändrad syn på företaget och dess värdeskapande
som bygger på att företags kunskapsstrategi skall utgå från medarbetarnas
kompetens. Den förändrade synen leder till att man utgår från att värde skapas via 
kunskapsöverföringar mellan företaget och dess externa partners. Därför är detta 
perspektiv även användbart då man studerar hur kunskaps relaterade resurser 
sprids mellan företag som samarbetar med varandra, vilket är syftet med
föreliggande studie. 

Denna studie har valt att se på de tre domänerna på samma sätt som Sveiby 
ursprungligen gjort. Den externa strukturen består av de relationer som företaget 
har med kunder, leverantörer, alliansmedlemmar och även andra externa 
intressenter. Den interna strukturen består dels av administrativa stödsystem,
rutiner, patent och modeller, vilka är utvecklade av personalen men ägs av 
företaget och dels av företagets kultur och företagets samlade kompetens inom 
områden som IT, HRM och redovisning. Den individuella kompetensen består av
kompetensen hos de individer som jobbar med produktion, marknadsföring,
inköp, forskning och utveckling. 

Studiens forskningsfrågor täcks väl upp i Sveibys modell där pilarna ger en 
indikation på hur strategiska resurser överförs och även vad som överförs, 
samtidigt som domänerna ger en indikation på vilka aktörerna är i denna 
överföring.  Förhoppningen är att den pedagogiska utgångspunkten som i detta 
fall anger spelplanen för hur resurser och då främst kunskap kan spridas, skall 
tjäna som en mental karta genom analysen och de resterande delarna av studien. 

5.2 Övergripande analysmodell
Syftet med att använda en analysmodell är främst att strukturera och förenkla den
kommande analysen av den insamlade empirin. Själva analysmodellen i denna 
studie utgörs av Håkanssons relationsbaserade nätverksmodell vilken är flitigt
använd i studier av interorganisatoriska samarbeten (t.ex. Karlsson, 2003). Denna 
modell kommer att användas då den är ett lämpligt verktyg att använda i denna
studie då företagen i modellen agerar i en kontext med ett begränsat antal aktörer,
det vill säga i en allians. Alla företag styrs främst av sina egna mål, men även av
de gemensamma målen för alliansen. Företagen är genom en mängd olika 
aktiviteter engagerade i en kontinuerlig interaktion med varandra där 
utbytesprocesser sker. Relationerna som skapas gör det möjligt för parterna att
utnyttja den andra aktörens resurser för att bygga upp förmågor. Företagens 
prestationer är beroende av nätverket som helhet, alltså påverkas företaget även av 
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sina relationspartners bindningar med andra aktörer som företaget ej har någon 
direkt relation med.

Nätverk
AktiviteterResurser

Aktörer

Figur 5.2 Övergripande analysmodell (förenklad version av nätverksmodellen
presenterad av Håkansson, Laage-Hellman, Lundgren & Waluzewski, 1993:15)

Håkanssons modell ser på ett företags förhållande till externa aktörer och
modellen fokuserar på samarbete mellan flera företag som ger varaktiga och 
stabila utbyten då de genom sina relationer länkar samman och anpassar resurser
och aktiviteter till varandra. Det konceptuella ramverket utgörs av de tre 
huvudbeståndsdelar: aktörer, resurser och aktiviteter. Aktörer i denna studie är de 
i alliansen som är inblandade i en utbytesrelation med andra i alliansen. När det 
gäller resurser, så är denna studie främst fokuserad på att studera uppbyggnaden 
av de materiella och immateriella tillgångarna i vilka kunskap är en vital del och 
som används av företag för att konkurrera på en marknadsplats. De resurser som 
är av särskilt intresse är de som kan klassificeras som strategiska och som därmed
kan ge upphov till långvariga konkurrensfördelar. Av särskilt intresse är de 
värdeskapande aktiviteterna inom alliansen genom vilka samarbetet producerar 
värde för aktörerna. 

Den övergripande analysmodellen täcker väl in studiens forskningsfrågor, då 
modellens huvudbeståndsdelar: resurser, aktörer och aktiviteter i tur och ordning 
avhandlar studiens tre forskningsfrågor. Analysmodellen kommer att användas 
genom hela analysen, men för att svara på de individuella forskningsfrågorna 
behövs dock i vissa fall mer teoretiska utgångspunkter. Till den första 
forskningsfrågan som fokuserade på vilken typ av strategiska resurser som
överförs, så kommer de av Grant (1991) föreslagna resurserna, som uppfyller
Barney (1991) krav för att vara strategiska, att vara av särskilt intresse. När det 
gäller den andra forskningsfrågan som handlade om vilka aktörerna i denna 
överföring är, och den tredje forskningsfrågan som handlade om hur dessa 
resurser överförs, så kommer enbart den övergripande analysmodellen att 
användas.
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6. Evonet Industrial Partners 
I detta kapitel kommer empiri och analys att presenteras. Inledningsvis kommer
den studerade alliansen; Evonet Industrial Partners, att beskrivas närmare. 
Därefter presenteras empiri från studien som kommer att analyseras med hjälp av 
den i kapitel sex presenterade analysmodellen. 

6.1 Presentation
Evonet Industrial Partners är en strategisk allians bestående av verkstadsföretag i 
Norrbotten med ambitionen att bli en etablerad leverantör till bilindustri i Europa 
och USA. Tillsammans skall företagen tillfredställa de flesta förekommande
kundkrav på leveranser, allt från komplicerad enstycksproduktion till 
kundorderstyrd serieproduktion. 

Det var Ferruform, ett dotterbolag till Scania, som tog initiativet till att alliansen
bildades. Motivet från deras sida att starta Evonet var att stärka Ferruforms
underleverantörsstruktur i Norrbotten då ungefär 15 % av deras inköp kom från 
leverantörer i närområdet och resten kom från södra Sverige och Tyskland. 
Ferruforms strategi var att stärka sin egen konkurrenskraft och därmed
förutsättningar för att vara kvar och verka i Norrbotten. Receptet var att stärka de 
existerande underleverantörerna och skapa potentiella leverantörer av mer
komplexa produkter i regionen. Peter Norman, dåvarande VD för Ferruform och 
initiativtagaren till alliansen, uttryckte följande:

Att transportera grejor upp 200 mil för att sedan skicka tillbaka dem är ohållbart, det inser
alla. Genom att skapa en fungerande allians av underleverantörer kan ena vägen tas bort eller i 
alla fall reduceras.

Ett annat motiv var att möta den trend där stora kunder väljer att minimera antalet 
underleverantörer samtidigt som de strävar efter ett mer integrerat och långvarigt 
samarbete med de leverantörer som blir kvar. Kraven på dessa leverantörer 
kommer att öka inom en mängd områden då kunderna mer och mer vill köpa 
färdiga system i stället för enbart komponenter. Detta gör att efterfrågan förskjuts 
mot mera komplexa leveranser och produkter samt större volymer för de
kvarvarande underleverantörerna. För att klara av detta måste de kunna erbjuda 
totala systemlösningar, vilket i många fall innebär samverkan med andra företag 
samt efterfrågan på ökad kompetens inom en mängd olika områden. Ytterligare ett 
bakomliggande motiv var att genom samarbete kunna ta in större orders och sedan 
dela arbetet i alliansen beroende på respektive företags kompetens och kapacitet. 
På det sättet kan regionen och dess verkstadsföretag stärkas. 
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Ferruform bjöd in vad de ansåg lämpliga företag till en diskussion om deras 
framtida gemensamma utveckling. De företagen som önskade gå med i alliansen 
fick underteckna en avsiktsförklaring och förpliktade sig därmed att genomföra
vissa åtaganden. En av grundtankarna var att företagen ej skulle konkurrera med
varandra om produkter eller kunder utan istället komplettera varandra i 
erbjudandet mot kunden. Tabell 6.1 visar de företag som valde att samarbeta:

Tabell 6.1 Evonets medlemmar
Företag  och 
verksamhetsinriktning

Antal
anställda
2001

Omsättning
MSEK
2001

Antal
anställda
2002

Omsättning
MSEK
2002

Antal
anställda
2003

Omsättning
MSEK
2003

NORDTOOL AB
Verktygstillverkning

38 24 38 25 39 24

TOOLTECH AB
Verktygstillverkning

11 7,6 12 7,3 12 10

BERGLUNDS ROSTFRIA
AB
Svetsning och 
maskinbearbetning i 
korrosionsbeständiga
material

28 19 28 16,6 30 22

ERLANDSSONS
VERKSTADS AB
Tillverkning och svetsning i 
rostfritt stål, laser och
vattenskärning

23 14,5 23 16 23 23

HT-SVARV AB
Maskinbearbetning av 
rotationssymetriska
komponenter

72 81 71 74 64 81

FERRUFORM AB
Maskinbearbetning,
pressning, rullformning och 
svetsning

581 651 592 675 641 790

ACCRA TEKNIK AB 
 Rullformning, härdning,
formfixturhärdning,
formblåsning

19 16 22 21,6 29* 28*

Totalt Evonet 762 813 786 819 809 950
Källa: respektive företags årsredovisning
* Accra Teknik lämnade samarbetet under 2003.

De flesta av de mindre företagen har en stor del av sin omsättning från andra 
kunder än Ferruform. Men, Evonet kan i huvudsak beskrivas som en Pro-
competetive alliances (Yashino & Rangan, 1995) där majoriteten av företagen är 
en del i en värdekedja, då de är underleverantörer till Ferruform. Rivaliteten 
företagen emellan är låg då de tillför värde sekventiellt i värdekedjan samt att de
inte är direkta konkurrenter om de andra kunderna som respektive företag har. Det 
finns dock undantag, och det är de två verktygsföretagen Nordtool och Tooltech 
vilka är direkta konkurrenter. Just detta att de är direkta konkurrenter bygger in en 
spänning i alliansen. Yashino & Rangan, 1995 hävdar att om sådana förhållande 
råder kommer de att lägga mycket energi på att skydda sina kärnkompetenser och 
strategiska fördelar, vilket riskerar att hämma alliansens utveckling. 
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6.1.1 Gemensamma mål 
Ganska snart så enades företagen om att den övergripande målsättningen för 
Evonet var att inom tre år bygga upp ett konkurrenskraftigt 
”medleverantörsnätverk”. De medverkande företagen i alliansen skulle genom 
processutveckling, praktikutbyte, produktförflyttning och marknadsföring uppnå 
världsklass inom kvalitet, produktutveckling, leveransprecision och 
produktivitetsutveckling. Detta skapar de nödvändiga förutsättningarna för att 
uppnå de kvalitativa och kvantitativa målen:

Tabell 6.2 Evonets målsättningar
Kvalitativa mål Kvantitativa mål
Ett starkt varumärke och därmed beständighet Minst tio företag i Evonet
Nya marknader och tillväxt WCP skall förbättra effektivitetstal kopplade till

maskiners utnyttjandegrad med minst 50 procent, från
50 till 75 procent

Ökad konkurrenskraft Alla företag skall uppnå certifiering inom WCP steg 1
och 2 

Nya och intressantare arbetstillfällen även för
kvinnor

Minst fem företag skall uppnå certifiering inom WCP
steg 3 

Nya arbetstillfällen utanför Evonet Minst tre seminarier med inriktning mot att öka 
intresset hos kvinnor att arbeta inom verkstadsindustrin
skall genomföras

Större och stabilare företag Minst tre avtal med externa leverantörer skall upprättas
Genom effektivare logistik och utnyttjandegrad av 
anläggningar skapas en bättre miljö 

Antalet anställda kvinnor inom Evonet sysselsatta
inom produktion skall fördubblas, från 11 till 22

Kommunal och regional tillväxt Öka sysselsättning inom Evonet med minst 50
personer varav hälften kvinnor inom produktion och
administration.
Inom tre år samarbeta om minst tre leveranser
Inom tre år marknadsföra gemensam produkt 

Formuleringarna av målsättningarna är dels anpassade efter vad de deltagande 
företagen vill uppnå under samarbetet men även av taktiska skäl då externa 
finansiärer måste blidkas. Tidsramen tre år är starkt kopplad till finansieringen, 
likaså kopplingen mot att öka antalet kvinnor i branschen samt fokuseringen på 
regional tillväxt. Min uppfattning är dock att huvuddelen av företagsledarna starkt 
sympatiserar med och vill förverkliga tanken om regional tillväxt, medan det 
endast var en minoritet av företagsledarna som uppriktigt såg fördelarna med fler
kvinnor i branschen och vilka effekter det kunde få för deras företags kultur och 
chefers framtida ledarstil.

För att nå de gemensamt uppsatta målen beslöts det att fem olika delprojekt skulle 
genomföras ute i företagen. De delprojekt som inledningsvis identifierades och
beslutades var: (1) kvalitetsförbättringsarbetet WCP, (2) IT förfrågningar, (3)
marknadsföring, (4) praktik och (5) inköp. Ytterligare ett projekt, 
lärlingsprojektet, tillkom senare under alliansens andra levnadsår. 
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6.1.2 Finansiering
Evonet har 12, 9 miljoner i finansiering under en treårsperiod för att uppnå de 
ovan nämnda målen. Huvuddelen av medlen kommer från offentliga finansiärer 
som stödjer delprojekten för att stimulera regional utveckling. Resterande medel
kommer från företagen i alliansen i form av insatt kapital och eget arbete. Efter 
den inledande treårsperioden är målsättningen att samarbetet i Evonet skall 
finansieras genom till exempel provisioner på intäkter från affärer som företagen
fått som resultat av samarbetet inom Evonet.

Tabell 6.3 Evonets finansiering

Finansiering i 3 år
Nationell offentlig finansiering
Längmanska Företagarfonden 2 500 000 SEK
Luleå kommun 750 000 SEK
Kalix kommun Näringslivsstiftelse 300 000 SEK
Boden kommun Näringslivsstiftelse 300 000 SEK
IUC Barents 300 000 SEK
Länsstyrelsen i Norrbotten 750 000 SEK
Summa nationell offentlig finansiering 4 900 000 SEK
EG:s Strukturfond 3 814 000 SEK
Totalt offentlig finansiering 8 714 000 SEK
Privat finansiering + projektintäkter
Projektintäkter 1 000 000 SEK
Evonetföretagens insatser 500 000 SEK
Eget arbete 2 725 000 SEK
Summa privat finansiering + projektintäkter 4 225 000 SEK
TOTAL FINANSIERING 12 939 000 SEK

6.1.3 Organisation 
I januari 2001 bildade företagen i alliansen Fe Industri Ekonomiska förening som
en kort tid därefter ändrade namn till Evonet Ekonomiska förening. De deltagande
företagen i alliansen hade god kännedom om varandra då de antingen haft
gemensamma affärer ihop tidigare eller genom att företagsledarna var bekanta 
med varandra sedan tidigare. I stadgarna för Evonet kan man läsa följande: 

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
erbjuda tjänster som utvecklar dem. Medlemmarna begagnar sig av de tjänster föreningen
erbjuder som syftar till: – ökad effektivitet genom processutveckling inom medlemsföretagen,
– att förbättra medlemsföretagens kompetensförsörjning genom praktikutbyten, – en
förbättrad marknad genom gemensam marknadsföring, – att i föreningen bygga upp ett
konkurrenskraftigt leverantörsnätverk med eget varumärke, – att medlemsföretagen skall
uppnå världsklass inom kvalitet, produktutveckling, leveransprecision och produktutveckling
(ur Evonets stadgar).
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Valet att organisera samarbetet i en ekonomisk förening var demokratiskt då varje 
medlem fick en röst vardera samtidigt som organisationsformen relativt lätt
medger förändringar av antalet medlemmar. Ett annat skäl var att finansieringen 
av delprojekten gentemot offentliga finansiärer skulle underlättas om det fanns en 
sammanhållande motpart.

Varje företag undertecknade en avsiktsförklaring som återspeglar stadgarna för 
den ekonomiska föreningen som de blivit medlemmar i varvid de förband sig till 
vissa åtaganden. Årsmöte sker en gång per år och därutöver träffas styrelsen 
inofficiellt varje vecka, och officiellt varannan månad. Dessutom ordnas ett 
alliansmöte varannan månad där samtliga företagsledare deltar.

Föreningens firma tecknas av dess styrelse där representanter från
medlemsföretagen sitter och de gemensamma projekten leds och samordnas av 
föreningens anställda projektledare. Föreningen har även knutit en referensgrupp
till sig med representanter från bland annat Luleå tekniska universitet och Luleå 
kommun och dessutom har avdelningen för industriell organisation vid Luleå 
tekniska universitet genomfört löpande utvärderingar av arbetet i alliansen under 
de tre första verksamhetsåren.

Till varje delprojekt finns en projektledare som skall driva och samordna
projektet, enligt den projektplan och den budget som föreligger, och som
avrapporterar till styrelse och finansiärer. I varje företag finns 
funktionsföreträdare utsedda, vilka benämns ambassadörer. De är i sin tur 
ansvariga delprojektledare inom respektive företag. Alla ambassadörer inom 
samma delprojekt deltar i gemensamma projektmöten på regelbunden basis. 

Den ursprungliga planen på att driva fem delprojekt mellan företagen havererade 
relativt tidigt, då de mindre företagen inte hade personal att avdela till alla projekt,
samtidigt som de insåg att tre projekt var viktigare och mer arbetskrävande än 
övriga. Detta ledde till att praktikprojektet, baserad på kompetensutveckling via 
praktik hos varandra samt IT- förfrågningsprojektet lades i malpåse.

6.2 Överföring av strategiska resurser mellan företag i ett strategiskt 
samarbete
Den första forskningsfrågan handlade om vilken typ av strategiska resurser som 
överförs i ett strategiskt samarbete. I Evonet genomfördes tre delprojekt som rörde 
kvalitetsförbättringar, inköp och marknadsföring. Projekten, som närmare
presenteras nedan, har i olika grad involverat medarbetarna i samtliga företag som 
ingår i Evonet, och därmed har även företagen i olika omfattning påverkats av 
projekten och dess resultat.
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6.2.1 Kvalitetsförbättringsprogrammet WCP 
World Class Process (WCP) är det största och mest omfattande delprojektet inom 
Evonet då det omfattar hela företaget och alla dess funktioner. WCP är ett 
kvalitetsförbättringsprogram genom ständiga förbättringar med ursprung i 
fordonstillverkaren Scania, som i sin tur har inspirerats av japanska 
kvalitetskoncept. Ferruform hade vid starten av Evonet redan stor erfarenhet av att 
jobba enligt detta kvalitetsförbättringsprogram som de själva varit med om att
utforma. Grundidén är att genom sina interna processer ständigt förbättra sin 
förmåga att tillfredsställa sina kunder. Det är en delegerad process som testats
inom hela Ferruform, och då inte bara i produktionen utan även inom andra
funktioner, och efter varje utvecklingssteg sker en intern certifiering.

Eftersom WCP var utvecklat inom Scania utifrån deras behov och sätt att 
producera på, så insåg projektledningen att WCP måste anpassas till de mindre
företagen, då det inte längre är det stora företagets förutsättningar och möjligheter
att producera på som är i fokus. Att omvandla WCP till de mindre företagens
förutsättningar var en utmaning som Evonet planerade och mötte genom att WCP
introduceras av ”ambassadörer” från respektive företag.  Dessa ambassadörer
inom WCP skulle helst vara kollektivanställda som jobbade inom produktionen 
och där önskemålet var att dessa innehade en informell ställning i företaget, som
innebar att de hade ett anseende om att vara duktiga i sin profession, vilket gav 
dem en roll som förebilder då de hade ett positivt inflytande över andra anställda 
på arbetsplatsen. Idén var att de ska kunna påverka sina arbetskamrater och öka 
deras engagemang och deltagande i projektet. Dessa ambassadörer fick en 
inledande utbildning hos Ferruform.  Införandet av WCP var indelat i olika faser:

Introduktionsfas
Introduktionsfasen förberedde respektive företag för att de skulle kunna ta till sig 
WCP’s budskap. Inledningsvis skedde en introduktionsutbildning för 
företagsledningarna, därefter utbildades ambassadörerna och slutligen fick alla 
inom företagen, för att få förståelsen för hur processen fungerar, en 
introduktionsutbildning. Ordningsföljden på introduktionsutbildningen betonades 
med att det var av stor vikt att ledarskapet fungerade väl för att införandet skulle
bli lyckat.

Steg 1: Ordning och reda
Onödigt material sorterades bort och material eller verktyg som behövdes
skaffades fram, arbetsplatsen strukturerades och rutiner skapades för att 
upprätthålla de förändringar som gjorts. Steg 1 anpassades till alliansens företag 
och följande aktiviteter ingick: 

Processuppföljningssystem där störningar och fel i processen registrerades 
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Fungerande förbättringsgrupper med regelbundna möten.
Dokumentering av planerade, pågående och genomförda aktiviteter

Steg 2: Ordna utrustningen
Steg 2 syftade till att minska antalet systematiska fel i de olika processerna. Man
började med en grundlig rengörning av produktionsutrustningen som skulle 
återställa utrustningen till nästan ”nyskick”. Därefter genomfördes åtgärder mot
nedsmutsning, där tänkbara orsaker för detta genomsöktes och förebyggdes. Ett
enklare underhåll, ett så kallat integrerat underhåll, där inspektioner delegeras ut 
till arbetslaget, infördes. Steg 2 utvecklades och anpassade efter företagen, och där 
ingick följande punkter: 

Reducering av systematiska fel genom prioritering samt åtgärdande av de i 
steg 1 identifierade störningarna och felen. 
Kvalitetssäkrad process genom att kapabilitetsmätning används.
Nyckeltal och styrparametrar för processen definierades.
Ständiga förbättringar säkerställs genom organiserade forum för 
uppföljningen av förbättringsarbetet. 
Standardiserad problemlösningsmetod skall finnas och användas. 
Utrustningens status och arbetslagets underhållsarbete visualiseras med
hjälp av nyckeltal och styrparametrar.

Steg 3: Hela företaget
Steg 3 handlade om att befästa erfarenheterna från steg 1 och 2 samt effektivisera 
företagets processer. Efter steg 3 skall hela företaget vara processtyrt, inte bara
produktion utan även inköp, logistik, ekonomi och marknadsföring. Alla delar i 
företaget skall stödja varandra och ge helheten.

I varje steg genomfördes revideringar på varje företag av projektledaren 
tillsammans med ambassadörer från andra företag. Revideringarna innebar en 
granskning och dokumentation av att företagen uppfyller de krav på ständig 
förbättring som ställts i varje steg.  De ambassadörer som är med vid revideringen 
kan komma från vilket företag som helst men det är önskvärt om någon av dessa 
kommer från ett företag som liknar det reviderade, så att bedömningen kan ske 
utifrån det reviderade företagets förutsättningar och särskilda krav. Granskningen 
sker helt internt inom alliansen utan att extern hjälp i form av konsulter tas in.
Övergripande syfte vid revideringarna är att hjälpa det reviderade företaget genom
att sätta fokus på saker som kan förbättras, inte att hitta fel.

Kvalitetsförbättringsprojektet WCP är det delprojekt som har haft störst inverkan
på de deltagande företagen och dess medarbetare. Alla deltagande företagen har 
vid de årliga intervjuerna framfört att WCP gett dem bättre ordning och reda samt
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arbetsrutiner som påverkat produktionsprocessen i positiv riktning. 
Kvalitetsförbättringsprojektet har bedrivits i hela de deltagande företagens
organisation och de positiva effekterna säger sig företagen ha uppnått i både
verkstädernas och administrationens produktionsprocesser. Stödet från 
projektledningen och inte minst de andra företagen i alliansen har varit av mycket
stor betydelse för de deltagande företagen i deras strävan att uppnå de uppsatta 
målen i projektet. De största framstegen verkar de mindre företagen i alliansen ha 
nått, då de alla nått steg 3. Medan de större företagen har haft mer modesta
framgångar med införandet av WCP vilket troligen kan bero på just storleken, 
men också på ledarskap och kultur inom respektive företag.

6.2.2 Inköp 
Företagen i Evonet är stora inköpare av insatsvaror till produktionen och diverse 
förnödenheter. Ambitionen inom detta projekt var att sänka företagens kostnader
genom samordnade inköp. Denna kostnadssänkning skall åstadkommas genom 
gemensamma avtal då företagen tillsammans får större förhandlingsmakt och 
genom den samordningseffekt i form av enklare rutiner och mindre personalinsats 
som uppstår då de gemensamma avtalen är upprättade. Deltagare i projektet, vilka 
benämns ambassadörer, är de ansvariga för inköp i respektive företag. Arbetet 
började med en inventering i företagen av vilka varor som förbrukades mest.
Därefter sammanställdes de varor som lämpade sig för gemensamma inköp. Ett av 
kriterierna var att så många företag som möjligt använde sig av varan men även 
att kvantiteten var betydande. Slutligen upphandlades nya gemensamma
inköpsavtal för dessa varor. Totalt har ett 15-20 avtal tecknats, varav några, redan 
är föremål för omförhandling, då avtalstiden gått ut. 

Inköpsprojektet har främst påverkat den funktion i företagen som hanterar 
inköpsprocesser och dem som är verksamma i denna. Men ändrade inköpsrutiner 
och avtal med nya leverantörer påverkar även de i produktionen verksamma
genom att deras rutiner ändras och nya fabrikat på produkter används. De 
nytecknade avtalen har varit varierande framgångar, då vissa gett betydande 
rabatter och andra inte. Samtliga företag försöker styra sina inköp gemensamt mer
än tidigare men de flesta upplever svårigheter med att byta leverantör. En 
svårighet kan vara den personliga relationen till en säljare eller att den nya 
leverantören finns på en annan ort, vilket försvårar leveranser.

Flera ambassadörer och företagsledare är av uppfattningen att inköpsarbetet har
varit en svår och segdragen process, som dock har fungerat tillfredställande. Två 
företagsledare menar att man skall ha i åtanke att inköpsarbetet är något som sker
ganska långt in i hjärtat på ett företag och att inköp handlar om både relationer
och kultur, vilket tar tid att ändra på.
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Det är därför viktigt att bryta mot gamla strukturer inom företagen när man har
nått ett gemensamt avtal. Lojalitet måste visas mot de andra i alliansen och även
mot leverantören som ställt upp och trott på samarbetet i alliansen.  Om man inte 
är lojal med de avtal som tecknats utan fortsätter att handla i de gamla
inköpskanalerna, så sviks de nya leverantörerna och alliansens förutsättningar att 
kunna förnya avtalet samt teckna nya avtal på andra produktområden minskar.
Trovärdighet på marknaden är viktigt även i inköpssammanhang.

Det gemensamma arbetet med inköp kan beskrivas som början på en 
inköpskartell. Denna kartell har leverantörer vid ett flertal tillfällen försökt splittra 
genom att individuellt ge kartellens medlemmar bättre villkor än de som erbjudits 
dem som kollektiv. Detta har lett till att stämningen och samarbetsandan i vissa 
upphandlingar varit ett problem.

Det är ju så att när några av de stora leverantörerna tecknar ett sådant här avtal med oss så 
är det ju inget som går omärkt förbi bland deras konkurrenter. Vi måste också vara på det
klara med att varje gång som det kommer ett dumpat pris mot en av oss medlemmar från den
stora leverantören (som vi kanske har gruppavtal med) så är deras syfte att spräcka vår
inköpskartell (Företagsledare, mars 2003).

I princip samtliga ambassadörer och företagsledare är av uppfattningen att de 
framförhandlade avtalen har varit gynnsamma för Evonet då detta har lett till att 
företagen har fått bra rabatter. Dock så är uppfattningen att det är främst de andra 
företagen som har kunnat dra fördel av dessa avtal, då deras eget företag bara har
en ringa förbrukning av just den aktuella varan. 

6.2.3 Marknadsföring
Marknadsföringsprojektet går ut på att skapa mer affärer som gynnar Evonet och 
dess medlemmar. Evonet Industrial Partner skall bli ett etablerat varumärke som 
borgar för kvalitet och industriell kompetens. Målsättningen är att varumärket
skall bli känt bland industriella kunder inom landet och speciellt bland kunder 
inom fordonsindustrin i Europa. Arbetet med varumärket syftar även till att
förändra synen på verkstadsindustrin i Norrbotten och på så sätt attrahera nya 
medarbetare. Utöver byggandet av ett gemensamt varumärke fokuserar 
marknadsföringsarbetet inom Evonet på att möta nya och gamla kunder på mässor
och på kundevents som Evonet själv anordnar. Deltagare i projektet är de 
ansvariga för marknadsföringen i respektive företag, vilket ofta är den 
verkställande direktören. 

Varumärke
Företagen i Evonet har gjort stora satsningar på att bygga upp ett gemensamt
varumärke. Tanken bakom varumärket är att det ska fungera som ett Second
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Brand och därmed visa att det enskilda företaget finns i ett större sammanhang 
med flera företag vars resurser kan utnyttjas. Företrädare för företagen vill att 
varumärket ska uppfattas som att Evonet är en framtidsinriktad och kompetent
industriell partner som kan erbjuda en gemensam plattform för produktion. I 
uppbyggandet av varumärket så har jinglar använts i lokalradion för att ge 
uppmärksamhet på att Evonet finns och vad det står för, men även för att ändra 
synsättet på verkstadsindustrin på den lokala arbetsmarknaden och samtidigt
marknadsföra det lärlingsprojekt som Evonet initierade. 

Varumärket består av en logotyp med namnet Evonet Industrial Partners. 
Varumärket finns enligt alla företag med på dess fakturor och trycksaker. Dock så 
är det endast tre företag, varav ett företag som lämnat alliansen, som hösten 2004 
har logotypen på sin webbsida. 

   INDUSTRIAL PARTNERS

Figur 6.1 Evonets logotype

Syftet med ett eget varumärke för alliansen är att man vill visa en enhetlig front 
utåt. Men uppbyggnaden har inte varit bekymmersfri. Företagsledare har uttryckt 
farhågan att deras eget varumärke ska hamna i bakgrunden, vilket följande citat 
visar:

Jag tror inte att våra kunder hjälps av det varumärket. Vårt eget är mer värt och det är det
tekniska kunnandet vi besitter de vill åt. Vi använder inte alltid Evonet- varumärket
konsekvent, det blir liksom fel mot vissa av våra kunder (Företagsledare, maj 2004).

Det fanns även en rädsla för att en kunds dåliga erfarenhet av ett företag i Evonet 
skulle smitta av sig på de andra företagen och därför valde de att inte skylta med
Evonet så tydligt.

Det finns en risk när man på ett möte hos en stor kund marknadsför Evonet att någon av
mötesdeltagarna har en dålig erfarenhet av ett företag och att man då måste stå tillsvars för
nått man inte gjort och inte känner till.  Om jag håller mig till mitt företag när jag träffar
kunder så kan jag svara på varför vi gjort det ena och det andra med bra
motiv.(Företagsledare, mars 2003)

Detta till trots så har Evonets varumärke numera blivit så pass välkänt att det 
blivit intressant att vårda väl för företagen i alliansen. Samtliga tillfrågade anger
våren 2004 att varumärket och vad det står för är etablerat i regionen och välkänt i 
Sverige och relativt känt i fordonsbranschen. En sökning i Patent- och 
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registreringsverkets varumärkesregister visar dock att Evonets styrelse och dess 
projektledning ej har registrerat Evonet som varumärke, då sökningen ej gav 
utslag på namnet Evonet eller Evonet Industrial Partners. Detta innebär att 
varumärket saknar rättsligt skydd inom Sverige men även internationellt enligt 
Madridprotokollet. Namnet Evonet är däremot skyddat som firmanamn inom 
Sverige i och med sin registrering som ekonomisk förening hos Bolagsverket. 

Mässor
I marknadsföringsarbetet har företagen gemensamt under Evonets flagg varit 
representerade vid flera stora mässor, där de bland annat på fordonsmässan i
Hannover 2003 fick bra respons från kunder. Största fördelen som företagen 
upplever med att vara med på mässor är att kunderna ser att företagen vill 
utvecklas och har förutsättningar för att kunna ta order från större kunder. 
Deltagandet i mässor har varit en viktig komponent i uppbyggandet av Evonet 
som varumärke. Utöver deltagande i mässor så har Evonet gemensamt bjudit in 
kunder till Norrbotten för att där kunna visa upp sin kompetens och sina 
förutsättningar för en rationell produktion med hög kvalité samt få en möjlighet
att bygga relationer med kunderna.

Dessa arrangemang har enligt några företagsledare varit av stor vikt ”då vi fått 
lämna ankdammen som vi är vana vid och se hur andra resonerar och vad som 
händer i branschen” Deras samstämmiga bild är att de dragna lärdomarna från 
dessa resor och aktiviteter kommer att leda till resultat i form av en bättre
affärsmognad längre fram.

Gemensamma affärer
Många av företagsledarna är av uppfattningen att de får ett kraftigare säljargument
då företagen i Evonet marknadsför sig som en enhet, som kan ge kunderna ett 
bättre erbjudande än vad företagen var för sig kan erbjuda.

Företagen i Evonet har pratat om att göra affärer, gemensamma affärer. Hittills
har det mest bestått i att man lagt ut jobb hos varandra baserade på order man
tidigare haft och som inte genererats via Evonet. Ett fåtal jobb har inkommit
genom nya orders och inga gemensamma produkter har utvecklats och 
marknadsförts av Evonet. Ferruform har under ett uppbyggnadsskede av 
samarbetet i Evonet gett stöd till enskilda företag genom att lägga ut order, vilket 
möjliggjort att dessa företag fått resurser, mer framtidstro och förutsättningar för
att börjar investera och nå ut till nya kunder.

Just detta att lägga ut jobb hos varandra är en av grundidéerna i samarbetet men
den är inte okontroversiell och kritik har förekommit. En företagsledare uttrycker 
det som att: ”kakan blir inte större hur man än delar den”. Han menar vidare att 
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nya gemensamma affärer är ett måste för Evonet, men då krävs mycket högre 
kompetens om hur man gör affärer internationellt som till exempel joint ventures
och contract manufacturing. Idag är inte företagen i alliansen rustade för sådana
affärer då denna kompetens är högst bristfällig, och därför bör den långsiktiga
målsättningen vara att bygga ett affärsmannaskap så att alliansen och dess 
medlemmar når ut på marknaden, avslutar han.

6.2.4 Strategiska resurser 
Resurser utgör enligt det resursbaserade synsättet grunden för lönsamhet och 
samarbetet i alliansen bygger på logiken att gemensamt skapa sådana resurser som
företagen var för sig ej har möjlighet att uppnå. Utöver det fåtal sporadiska
affärerna som vissa företag har med varandra så är det de gemensamma projekten 
i Evonet som är de aktiviteter som skapar beröringspunkter mellan företagen. 
Projekten fyller en viktig roll då de involverar deltagare från alla företag. Efter en 
genomgång av projekten kan jag konstatera att en stor mängd information flyter 
mellan företagen och att möjligheterna till att lära av varandra och att lära
tillsammans är stora.

De största möjligheterna till att individuellt eller gemensamt utnyttja denna
möjlighet finns i kvalitetsförbättringsprojektet WCP som går ut på att utveckla 
företagets interna processer genom ständiga förbättringar. Själva införandet av 
WCP hade varit svårt eller till och med omöjligt för ett enskilt mindre företag utan 
stöd från projektledningen och de andra företagen. WCP handlar om att utveckla 
det som Grant (1991) beskriver som processteknologi, där företagen i alliansen 
aktivt har sett över sina arbetsrutiner inom samtliga områden för att kunna höja 
effektiviteten. Fokus är på att göra saker rätt och på att göra rätt saker. Förutom en 
höjd kvalité på produkterna så handlar det mycket om att kapa kostnader genom
att öka effektiviteten och med lägre kostnader så kan antingen marginalen öka, 
vilket kan främja investeringar, eller så kan priset sänkas, vilket kan främja
marknadsandelar. I kapitel tre så visades det att processteknologi kan vara en 
strategisk resurs då den uppfyller de av Barney (1991) föreslagna kriterierna. I 
Evonet-företagen är det svårt att uttala sig om WCP-projektets effekt på 
företagens processteknologi i nuläget kan beskrivas som strategisk utifrån Barney 
(1991). Man kan dock konstatera att vissa företag har större förutsättningar än 
andra att dra nytta av den förbättrade processteknologin och att den förvärvade 
kunskapen om processteknologi tillsammans med sättet att nå hög kvalité genom 
bland annat revideringar ökar förutsättningarna för att denna resurs skall bli av
strategisk karaktär.

Även inköpsprojektet ger stora möjligheter till ett lärande från varandra om 
inköpsrutiner. Diskret skvaller om leverantörer ger viktig information och ett sorts 
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”best practice” sprids informellt mellan alliansens inköpsambassadörer. Detta gör
att de som jobbar med inköp i respektive företag blir mer kompetenta i sina 
arbetsuppgifter samtidigt som nätverket mellan inköparna gör att tid sparas då det 
alltid finns ”någon att fråga”. Inköpsprojektets stora bidrag förutom att den höjer 
kompetensen hos inköparna är att företagen tillsammans bildar en inköpskartell 
(Eisenhardt & Schoonhoven, 1996) Den samlade bilden från intervjuerna 
genomförda mellan 2002 till 2004 ger ett intryck av att företagen uppmärksammat
inköpskartellens effekter i form av lägre inköpspriser, men samtidigt visar 
intervjuerna att effekterna av inköparnas ökade kompetens och den framtida
potential som denna medför inte uppmärksammas i någon större omfattning.
Skälet till detta kan vara att effekterna av sänkta priser snabbt blir synliga medan
effekterna av höjd inköpskompetens hos inköparna synliggörs långt senare då den 
tar mer tid att bygga upp. Hursomhelst leder både inköpskartellen och ökade 
inköpskompetens till att kostnaden för inköpta varor reduceras, vilket ger 
företagen i alliansen en kostnadsfördel. Resursen eller förmågan som företagen
bygger upp via inköpsprojektet kan liknas vid den resurs som Grant (1991) 
benämner tillgång till billiga insatsvaror. Den kan dock inte beskrivas som 
strategisk då den bara uppfyller en del av Barneys (1991) kriterier, då den ej kan 
ses som svårimiterad, då till exempel skapandet av en inköpskartell även kan ske 
av konkurrenter. Den uppbyggda resursbasen kan även till en del substitueras då 
andra liknande varor eller samarbeten kan användas av konkurrenterna. Det som
däremot kan vara både värdefullt, unikt, svårimiterat och svårsubstituerat är den
ökade kompetensen hos inköparna och det informella samspelet dem emellan i 
inköpsgruppen.

Marknadsföringsprojektets målsättningar har varit högt ställda där bland annat ett 
gemensamt starkt gemensamt varumärke skulle skapas och nya kunder skulle nås 
på gamla och nya marknader. Varumärket har efter tre år etablerats inom
fordonsbranschen i Sverige och till viss del även i Europa. Styrkan i varumärket är
idag svårbedömd, då det fortfarande är i en uppbyggnadsfas. Nyttan av 
varumärket idag består i att kunder känner igen varumärket och vet att det 
symboliserar ett antal norrbottniska verkstadsföretag med ambitionen att bli en 
ledande leverantör till fordonsindustrin. Enligt Grant (1991) kan varumärket tjäna 
som en resurs då det dels ökar inträdesbarriärerna för en konkurrent samtidigt som
den möjliggör en differentiering från konkurrenterna. Användandet av ett tydligt 
varumärke har även positiva effekter på företagens personalförsörjning (Backhaus 
& Tikoo, 2004) Som en källa till långsiktiga konkurrensfördelar så är ett 
varumärke en av de få resurser som har möjligheten att besitta alla kriterier för att 
vara av strategisk karaktär (Barney, 1991). Evonets gemensamma varumärke har 
utvecklats väl och är nu relativt välkänt såväl inom som utom branschen, vilket är 
ett tecken på att varumärket har goda förutsättningar att utvecklas till att bli av 
strategisk karaktär för alliansen. Det faktum att varumärket idag saknar rättsligt 

75



skydd samt vissa av företagsledarnas tveksamma inställning till användandet 
varumärket försvårar dock utvecklingen av denna för alliansen möjliga framtida
strategiska resurs.

Att utveckla och marknadsföra gemensamma produkter inom tre år var ett mål vid 
starten för alliansen. Inget projekt har fokuserat på produktutveckling och detta 
mål har därmed haft en låg prioritet inom samarbetet. Detta har lett till att ingen 
påverkan på företagens produktteknologi har skett då ansträngningar inom detta 
område har uteblivit bland företagen. Fokus har istället varit på att använda sig av 
befintlig produktteknologi i produktionen av företagens nuvarande 
produktsortiment.

Arbetet med varumärket, deltagandet i mässor och de gemensamma affärer som
genomförts har bidragit till att företagsledarna fått nya impulser och att de fått en
lektion i konsten att samarbeta. Just kunskapen om att samarbeta och hur man
bygger vertikala och horisontella relationer med företag i branschen har varit 
nyttiga erfarenheter för de flesta företagsledarna. Denna insikt i hur man bygger 
sådana relationer och förståelsen för att det tar tid och är resurskrävande är i sig en 
möjlig resurskälla som företagen kan använda i framtida allianser av olika slag. 

6.3 Aktörerna i överföringen av strategiska resurser i ett strategiskt 
samarbete
Den andra forskningsfrågan fokuserade på vilka aktörerna är i överföringen av 
strategiska resurser. I nästkommande stycken kommer aktörerna i alliansen och
deras roll samt agerande att presenteras närmare.

6.3.1 Aktörerna i alliansen 
I alliansen Evonet kan följande aktörer identifieras och delas in enligt följande: 
anställda, ambassadörerna, företagsledare, företagen och Evonets projektledning. 

Anställda
Alla anställda i företagen har varit involverade i kvalitetsförbättringsprojektet
WCP, där de själva har varit ansvariga för att förverkliga WCP i sina
arbetsuppgifter och på sin arbetsplats med stöd av ambassadörerna. Normalt har 
en vanlig anställd inte haft någon kontakt med andra företag i alliansen utan all 
information från eller till dem har gått via en intermediär. De anställdas roll i 
överföringen mellan företagen kan beskrivas som en startpunkt eller som en 
ändpunkt, antingen föds idén i företagets verksamhet av de anställda eller så tar de 
till sig av någon utomståendes erfarenheter.
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Ambassadörerna
Ambassadörerna har en viktig funktion då de fungerar som intermediär i 
överföringen av resurser genom att de leder utvecklingen i sitt projekt inom
företaget och genom att de är de som har kontakt med ambassadörer i de andra 
företagen och med Evonets projektledning. Samtliga intervjuade ambassadörer
har varit positivt inställda till sitt uppdrag som de upplevt stimulerande för dem 
och viktigt för företagets framtida utveckling. Ambassadörerna har med stöd av 
varandra och projektledningen samt med företagsledningens välsignelse 
självständigt lagt upp arbetet i respektive projekt. 

Företagsledare
Evonet består främst av små företag där ägaren även är dess företagsledare. Alla 
större beslut tas av företagsledaren och de har genom sin position haft insyn eller 
varit direkt inblandade i alla projekt. Det projekt i vilka de direkt har medverkat i 
är marknadsföringsprojektet där övriga anställda inom företagen har haft liten
eller ingen insyn eller inblandning i detta projekt. Ytterst har företagsledaren i
respektive företag haft ansvaret för samtliga projekt medan de direkta
aktiviteterna normalt har bedrivits av ambassadören.

Företagen
Även företagen kan ses som en aktör då dess storlek, betydelse som kund eller 
leverantör kan påverka andras beteende. Företagets möjligheter att agera påverkas 
av företagets resurser och dess medarbetare och framförallt av
företagsledaren/ägaren då denne, förutom att kontrollera sitt eget företag, har 
inflytande i alliansen genom sitt deltagande i alliansmötena där alla företagsledare
är representerade.

Evonets projektledning
Evonets projektledning har varit en aktiv aktör i alla projekt. Dess betydelse har 
varit stor och i WCP-projektet så menar samtliga ambassadörer och huvuddelen
av företagsledarna att projektledningens kunskap och engagemang varit 
avgörande för att ro projektet i land. Dess betydelse skall dock inte överdrivas, 
projektledningens roll har varit initierarens, stödjarens och vägvisarens, då 
huvuddelen av aktiviteterna i projekten har genomförts av ambassadörerna.
Förväntningar på projektledningen är stora och de får både beröm och kritik för 
sitt agerande. Många alliansmedlemmar för fram kritik mot att projektledningen
inte är tillräckligt ”aktiv och synlig” ute i företagen. Men projektledningen har 
arbetat både inom och utom alliansen. Arbetet utåt har skett via kontakt med
finansiärer och de ansökningar om externt stöd som skett. Deltagande i 
paneldebatter och presentationer vid lokala och regionala näringslivsevenemang
har även varit en av projektledningens uppgifter.
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6.3.2 Företagens agerande 

Om alla blir för beroende av Ferruform, så föds ett sorts socialt ansvar som går ut på att
Ferruform ska ta ansvar för enskilda företag och till sist står de inte på egna meriter, vilket är
skadligt för alla. (Företagsledare, mars 2003)

Tidigt ringde varningsklockorna angående Ferruforms dominans som citatet ovan 
visar. Dominansen bestod av ett övertag i storlek, resurser, kompetens och det 
faktum att många var beroende av dem som kund. Men även på grund av det 
faktum att Ferruform tog initiativet till alliansen och satte dess dagordning. Många 
av projektledarna och de sammankallande i projektgrupperna härstammade från 
Ferruform. Men samme företagsledare som varnade för deras dominans
försvarade även den: 

Dock så kan det vara av nytta att Ferruform nu under ett uppbyggnadsskede stödjer enskilda
företag i nätverket så de får luft och mod under vingarna. Initialt så är det viktigt att
Ferruform lägger mycket order ut ibland företagen i alliansen så att de får resurser, 
framtidstro och börjar investera och gå ut till andra kunder (Företagsledare, mars 2003).

Relationen mellan det stora och de mindre företagen har inte lyckats riktigt, då de
mindre företagen tycker att de inte har lyckats påvisa det sunda för det stora 
företaget att engagera sig i samarbetet. Och det stora företaget tycker att de 
mindre företagen själva måste ta initiativet och inte bara vänta på att det stora 
företaget ska ta initativet. För att få svar på hur det kunde bli så här måste vi gå 
tillbaka till när alliansen bildades.

I Evonets stadgar så ges varje företag en röst, demokratiskt kan tyckas då det ger 
en bild av att alla företag har lika stort inflytande i alliansen. Men bilden ovan 
visar just på att Ferruform hade ett särskilt inflytande över alliansen dels på grund 
av att de tog initiativet till alliansen men dels även genom sin storlek och sina 
affärsrelationer med de andra. På frågan till företagsledarna om varför de valde att 
delta i alliansen, var svaret ofta detsamma: Ferruform frågade om vi ville vara
med! Att bli tillfrågad var smickrande för företagsledarna då det var ett tecken på
att deras företag var välskött och hade en framtida potential. Men samtidigt så
innebar frågeställningen att de som företagsledare hade ryggen mot väggen, vad 
skulle hända om de sa nej till att samarbeta. Skulle det betyda att de distanserade
sig bort från Ferruform? För ett företag som redan var leverantör till Ferruform 
var ett ”ja”, oundvikligt, och för de som inte hade affärer med dem var ett ”ja” 
väldigt lockande. Att svara ”nej” på inbjudan framstod inte som ett alternativ för
företagen.  Ferruform tog i samband med inbjudan till samarbete således på sig en 
ledarroll med ett medföljande ansvar. 
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Förtroendet mellan företagen i Evonet kan främst beskrivas som ett 
relationsbaserat förtroende (Rosseau, Sitkin, Burt och Camerer, 1998), då 
företagsledarna sedan tidigare kände varandra samtidigt som vissa företag redan 
hade en affärsrelation. Detta möjliggjorde att utbytet inom alliansen kunde ske 
relativt informellt med få formella kontrakt i ett klimat som var förhållandevis
öppet mellan företagen. Men som diskussionen ovan visade så var beslutet att 
delta i Evonet även en medveten och rationell bedömning av de mindre företagen. 
Eventuella sanktioner från Ferruform vid ett negativt svar och de potentiella 
fördelar ett samarbete kunde ge vägdes in i beslutet, vilket leder till att förtroendet 
även kan beskrivas som kalkylbaserat. 

Beroendet mellan företagen i alliansen kan med stöd i Cousins (2002) främst
beskrivas som historiskt och ekonomiskt. Det historiska beroendet fanns sedan 
tidigare mellan vissa företag som en följd av att de sedan tidigare hade ett 
samarbete med varandra. Det ekonomiska beroendet var dels en följd av de 
tidigare samarbetena men även av de nya samarbetena inom alliansen vilka ledde
till nya ekonomiska transaktioner mellan företagen. Alla företag var redan 
certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9000 och investeringen i 
kvalitetsförbättringssystemet WCP leder förhoppningsvis till bättre lönsamhet och 
nya uppdrag för alliansen och de medverkande företagen. Denna investering är 
starkt förknippad med samarbetet och ökar det ekonomiska beroendet mellan
företagen då den framtida ekonomiska nyttan av WCP minskar för en 
allianspartner som väljer att lämna alliansen, samtidigt som denne fortfarande har
kvar kostnaderna för investeringen.

Under perioden 2001- 2004 har två företag lämnat samarbetet. Först ut var Accra 
Teknik som lämnade samarbetet i praktiken redan 2002 då ägarna prioriterade 
annat än vad Evonet- samarbetet kunde erbjuda. Det andra företaget som lämnade
Evonet var Ferruform som lämnade samarbetet under 2004. Ferruforms ägare 
Scania skickade redan våren 2003 signaler att Ferruform skulle knytas hårdare till 
Scania än tidigare och under hösten 2003 fattades formella beslut i den riktningen 
och en ny VD tillsattes med uppdraget att omvandla Ferruform till en
produktionsenhet inom Scania. Gradvis överfördes funktioner som till exempel
inköp från Ferruform till Scania. Chefsbytet i Ferruform kom som en följd av att 
den tidigare chefen valt att förvärva Erlandssons, ett av partnerföretagen i Evonet, 
från dess tidigare ägare.

Fler förvärv av företag inom alliansen har skett då Nordtools ägare i slutet av
2003 förvärvat Tooltech. Förvärvet medför att den inbyggda spänningen som två
direkta konkurrenter i en allians medför uteblir, vilket enligt Yashino & Rangan 
(1995) borde stärka samarbetet. Inledningsvis så har båda företagen kvarstått som 
självständiga enheter och förvärvet har inte lett till någon direkt sammanslagning.
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Andra företag samarbetar nu mera intimt än tidigare, som ett exempel så ”lånar”
nu Berglunds Rostfria och Tooltech arbetskraft av varandra vid behov.

6.4 Hur överförs strategiska resurser i ett strategiskt samarbete 
Den tredje och sista forskningsfrågan fokuserade på hur strategiska resurser 
överförs i ett strategiskt samarbete. De genomförda projekten och mötenas roll 
samt de i företagen genomförda revideringarnas roll kommer nedan att belysas. 

6.4.1 Projekten 
De olika delprojekten har lett till en mängd olika aktiviteter inom och mellan
företagen. WCP- arbetet har utgjort den största delen av samarbetet och samtidigt
den viktigaste då den har skapat engagemang inom och mellan företagen. Till 
skillnad från traditionella förändringsprojekt och kvalitetsförbättringsprojekt, som 
oftast leder till ”en ny pärm i bokhyllan”, så har WCP engagerat medarbetarna
runt om i företagen. En företagsledare uttryckte följande om projektets betydelse: 

WCP har hjälpt till att skapa grunden för samarbetet och gett medarbetarna tron på att andra
delar i samarbetet ska kunna lyckas. (Företagsledare, mars 2003)

Den samstämmiga bilden från alla respondenter är att själva införandet av 
kvalitetsförbättringsprogrammet har upplevts stimulerande och utmanande för alla 
deltagare, men det har inte varit oproblematiskt. Första hindret var att ”Ferruform-
mallen” inte riktigt passade. En anpassning av modellen till det lilla företaget som 
sysslar med enstyckesproduktion var nödvändig.  Det andra hindret var att 
företagsledarna inte riktigt förstod omfattningen av projektet inledningsvis. Men 
den avgörande faktorn till att projektet slog väl ut var att WCP byggdes underifrån 
och upp och inte tvärtom. 

Det första hindret, att anpassa WCP till det lilla företagets produktion och
organisation, löstes just genom att steg 1 gick ut på att ordna arbetsplatsen och att 
det var medarbetarna själva som skulle ta tag i och genomföra detta steg. Arbetet 
mellan företagen i WCP-gruppen där ambassadörerna deltog gick ut på att sätta 
upp en gemensam agenda för införandet av steg 1 och lära av varandras 
erfarenheter under själva införandet. Resultatet efter steg 1 var en mycket bättre 
ordning och reda i verkstäderna. Var sak hade nu sin plats, och onödiga föremål
hade avlägsnats från medarbetarnas arbetsplatser, vilket i sin tur gav
tidsbesparingar då man inte behövde leta verktyg eller andra saker på samma sätt 
som tidigare.
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Ett flertal ambassadörer är av uppfattningen att stödet från företagsledningen 
inledningsvis var halvhjärtat. De var inte fullt ut med på tankarna runt WCP, och 
de visade sin syn på projektet tydligt genom att inte ge ambassadörerna det stöd 
som de förväntade sig få. Detta, det andra hindret, att företagsledarna inte såg
omfattningen av projektet, berodde delvis på att projektet var så omfattande i både 
tid och omfattning då det spände över hela företaget. Alla steg i WCP och då 
särskilt steg 1, var kostsamma då de tog arbetstid i anspråk och krävde viss 
utbildning av de anställda. En företagare uttryckte följande:

Den stora avigsidan har varit kostnaderna för införandet av WCP. Som företagare måste man
vara oerhört stålsatt och se detta som en investering. Vi har varit tvungna att anställa tre till
fyra personer i produktionen för att orka med det arbete som införandet av WCP innebär i
form av omflyttningar, ändrade rutiner och nya arbetssätt. (Företagsledare, mars 2003).

Citaten visar att införandet av WCP är omfattande och kostsamt för ett litet
företag, men även att företagsledarna ser det som en nödvändig investering. 
Stödet till WCP ökade från företagsledarna när de började se effekter som det nya
arbetssättet medförde:

Jag förstod inte själv när vi började med WCP vad det här skulle innebära eller att vi skulle
få dessa enorma fördelar som vi hittills har fått. Men på väldigt kort tid, när jag började fatta
vart vi var på väg och jag såg medarbetarnas engagemang, då förstod jag att vi var på rätt
väg och att vi skulle satsa ordentligt på WCP (Företagsledare, mars 2003).

Företagsledarna har stor betydelse då de fungerar som förebilder, men även 
genom att de som ägare eller ägarrepresentanter sitter på makten. Ledarskapet är 
avgörande, menar samtliga ambassadörer, om man skall lyckas med en sån här 
satsning, och det handlar inte bara om att nå en viss nivå: Man skall kunna behålla 
den också. Det är ett kontinuerligt arbete. Ledarskap utövas inte bara av 
företagsledningen utan även av ambassadörerna och en ambassadör verksam på
ett företag som tidvis haft problem med införandet av WCP, sammanfattar sina 
erfarenheter:

Vi kunde ha jobbat mer från början med personalen. WCP handlar inte om maskiner och
verktyg främst utan om människor. Vi ska förändra deras sätt att tänka och göra saker, inte
flytta grejor kors och tvärs i verkstaden. Det kommer av sig själv bara vi får med 
människorna (Ambassadör, april 2004).

Mycket av WCP handlar om att förändra medarbetarnas inställningar och när väl 
företagsledarna förstod projektets omfattning och vikt så erhölls en tydlig struktur 
för hur WCP-arbetet skulle bedrivas i företagen både i företagsledningen, på 
kontoren och i verkstäderna. 
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Effekterna av WCP uttrycks av alla deltagande i nästan lyriska ordalag. Bättre 
ordning och reda, högre effektivitet och roliga samt motiverande projekt som lett 
till stort engagemang från medarbetarna. En företagsledare ropar glatt att två 
killar, som båda två var väldigt aktiva i WCP-arbetet, tog mod till sig och började 
på YTH, vilket var glädjande. Genom att de tog det steget i sin personliga 
utveckling hoppas företagsledaren att det leder till att han får tillbaka två duktiga 
arbetsledare. Två företagsledare hävdar att de verkligen har arbetat systematiskt
med WCP och att det har förändrat företaget och det sätt som de jobbar på.  De
har nu en bättre struktur, högre trivsel på jobbet och lägre sjukfrånvaro. I ett 
försök att förklara detta fenomen så beskriver den ene företagsledaren att: 

WCP har fört med sig en pedagogik och en arbetspsykologi för produktionsledet som gett
enorma effekter på verkstadsgubbarna. Nu trivs man bättre på jobbet, man är engagerad i
vad man gör på ett helt annat sätt än tidigare och det är inte arbetsledningen som driver
frågor om utvecklingen av arbetsplatsen framåt utan gubbarna själva. Just att gubbarna
driver frågorna gör att, ja jag vill hävda att det påverkar sjuktal och trivsel positiv.
(Företagsledare, mars 2003).

Mycket tyder på att den ökade motivationen och engagemanget beror på att 
medarbetarna nu är delaktiga och själva har inflytande över sina arbetsuppgifter 
på ett helt annat sätt än tidigare. Rollen som ledare har förändrats då delegering av 
ansvar och befogenheter har skett nedåt i organisationen. Omställningen av 
rollfördelningen har medfört vissa friktioner, vilket följande händelse vid ett 
besök i ett av företagen visar då en verkstadsarbetare kommer fram till 
företagsledaren:

Verkstadsarbetare: Hur ska jag göra med det här?
Företagsledare: Det ska du inte fråga mig om. Fråga din chef.
Verkstadsarbetare (med uppgiven ton): Men du är ju min chef! 
Företagsledare (med barsk stämma): Nej, jag är din chefs chef! 

Konversationen slutade där och en förbryllad verkstadsarbetare avlägsnades sig. 
På hans ansiktsuttryck kunde man utläsa: att om inte företagsledaren är min chef, 
han som har styrt och ställt under alla dessa år, vem är då min chef? På de allra
flesta företag gick denna omställning bra. De anställda ville ta mer ansvar än vad
de tidigare fått göra och de hade förmågan att klara av det. På vissa företag var 
denna omställning mindre framgångsrik, bland annat beroende på att chefer föll 
tillbaka i gammalt beteende när de inte såg framsteg, vilket i sin tur skapade 
frustration hos de anställda som tagit till sig nyordningen och trivdes med ett 
utökat ansvar.  Men huvudintrycket är ändå att ansvar och befogenheter har 
tryckts ut i organisationerna och att denna satsning varit uppskattad och gett 
positiva effekter. En ambassadör från ett mindre företag uttrycker följande.
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Det mest positiva är att tankesättet nu verkar vara befäst inom företaget. Det visade sig när vi
införlivade ett litet företag i vår organisation. Vi tänkte på WCP direkt när vi flyttade in deras
maskiner hos oss så att städning, ordning och reda skulle bli så enkelt som möjligt från 
början. Vårt tankesätt är mycket mer kritiskt nu än tidigare, vi ställer oss ofta frågan varför. 
Genom att göra detta så ser vi saker på ett annat sätt och kommer fram till nya lösningar
(Ambassadör, april 2004).

6.4.2. Möten 
De olika möten som skett mellan företagsledarna samt mellan ambassadörer från
de olika företagen har haft stor betydelse då de tjänat som ett forum för att utbyta
information och erfarenheter, ofta genom diskussioner. Men även genom att
deltagarna har fått respekt för varandras individuella kunskaper och den 
kompetens som deras företag besitter. Mötena var mest frekventa under Evonets 
första levnadsår för att sedan bli mer och mer sporadiska. Under dessa möten har 
öppenheten mellan företrädare från de olika företagen upplevts som stor och man
har haft en atmosfär av samhörighet och inga hemligheter har upplevts 
förekomma inom de områden som projekten har avhandlat.

Dessa personliga kontakter har stärkt relationen mellan många deltagare, både 
företagsledare och ambassadörer. De har i sin tur lett till att vissa företag
samarbetar mer intimt med varandra. Många ambassadörer upplever dock att 
mötena blivit för sporadiska under år 2003 och 2004. Regelbundenheten anses 
viktig för att hålla igång utvecklingen inom respektive område genom de
diskussioner och de utbyten av erfarenheter som sker. 

Tiden har varit ett problem för alla inblandade ambassadörer då de alla haft
ambassadörsskapet som en extrasyssla. Detta har lett till ett trixande med
arbetskamrater och prioritering av andra uppgifter så att de kunnat frigöra tid för 
att delta i projektmöten. Oftast har de varit ute i sista minuten med att ta fram
fakta om sitt eget företag eller om en leverantör inför dessa möten.

Evonet har haft ett nyhetsbrev som distribuerats via mejl, ett kostnadseffektivt sätt 
att sprida information om vad som händer inom alliansen och de olika projekten. 
Tyvärr så var genomslaget för nyhetsbrevet inte så stort, främst beroende på att 
den inte spreds vidare inom företagen. Samtliga ambassadörer framförde att de
sällan läste nyhetsbreven och att de saknade information om vad som hände i de 
andra delprojekten, framför allt från marknadsföringsprojektet och alliansmötena
där företagsledarna deltog. Behovet av information om samarbetet och de olika 
delprojekten var stort inom företagen, men informationsspridningen inom 
företagen fungerade dåligt. En vanlig kommentar från ambassadörer var att: 
Övergripande information om vad som beslutas och bestäms gemensamt av 
Evonets styrelse når aldrig eller sällan oss i företagen. Förståelsen för detta
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behov var även lågt hos vissa företagsledare. En svarade att alla anställda inte ska 
ha information om allt, en annan att var de anställda intresserade kunde de väl 
fråga honom.

6.4.3 Revideringar 
Revideringarna i WCP projektet har haft stor betydelse för hur WCP projektet har 
lyckats ute på företagen. En av anledningarna är att revideringarna satte press på 
den egna organisationen, ”man kan inte vara sämre än något annat företag i 
alliansen”. Tävlingsinstinkt har betytt mycket, men även en känsla av tillhörighet 
och en vilja till att vara stolt över sitt arbete och arbetsplats har varit en drivkraft,
vilket nedanstående citat visar: 

Revideringarna, både de som skett i företaget och de som skett på andra företag, har gett ett
positivt utfall för vårt företag. Vetskapen om revideringar gör att man blir mer medveten om
vikten att hålla ordning på sin arbetsplats. Det ställs krav på att regler och rutiner följs inom
företaget, ingen vill framstå i dålig dager. Det blir lite som en intern tävling då man ska visa 
andra inom förtaget och framförallt de utanför att vi kan det här med WCP (Ambassadör,
mars 2004).

Revideringarna medför också att andra får komma in och se på företagets
verksamhet med friska ögon. Möjligheten till bra feedback är stor och det har ofta 
under revideringarna blivit ett givande och tagande, där goda råd har delats om
hur processerna runt produktionen skall struktureras.  Ibland i dessa situationer 
har det reviderade företaget varit tvungen att argumentera för varför man gjort på 
det ena eller andra sättet i sitt upplägg. Detta har varit en nyttig erfarenhet som
ytterligare drivit på utvecklingen inom företaget samtidigt som det tjänat som 
inspiration för de andra deltagarna. Detta kan förklaras genom att själva 
revideringstillfället ger möjligeter till kombination av uttalad kunskap (Nonaka & 
Takeuchi, 1995) då deltagarna får ta del av andras exempel och att själva 
argumentationen kan tjäna som ett medel att omvandla tyst kunskap till uttalad 
kunskap, det vill säga vad Nonaka & Takeuchi (1995) benämnde externalisering. 

En företagsledare konstaterar att WCP revideringarna ger stora möjligheter att 
fånga upp nya idéer men att det idag inte finns något systematiskt sätt inom
företaget att tappa dem som deltagit på information och de erfarenheter de dragit 
under revideringsbesöket. ”Det är upp till dem, att själv ta tag i spridningen av 
denna kunskap i vårt företag.” Denna bild återkommer från de andra studerade
företagen och det verkar som om ovanstående person är den ende av 
företagsledarna som har reflekterat över frågan. Hur lärdomarna förvaltas och 
används inom företaget verkar alltså vara i händerna eller rättare sagt i huvudet på 
någon medarbetare och det är beroende på hur denne agerar som avgör om 
lärdomen skall komma företaget tillgodo eller ej. 
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6.4.4 Samarbetet 
Flera av företagen uttrycker sina motiv för att delta i samarbetet på liknande sätt 
som följande företagsledare gör: 

Vi är ett litet företag som har mycket på att vinna genom att samarbeta med andra små 
företag inom WCP, marknadsföring och inköp. Tillsammans blir vi en mer komplett
leverantör men samtidigt en mer kompetent leverantör. Vi får kraftigare säljargument då vi
marknadsför oss som en enhet och kan ge kunderna ett bättre erbjudande (Företagsledare,
juni 2004).

Och detta är ett motiv som har mognat fram med tiden, så var inledningsvis 
motivet från de mindre företagen att: ”Ferruform frågade oss om vi ville vara 
med!” Som tidigare nämnts så hade de flesta företagen inget annat alternativ än
att tacka ja till denna inbjudan då de var beroende av Ferruform som kund eller 
helt enkelt ville öka sina affärer med dem.

De mindre företagens skäl till att medverka i samarbetet grundar sig således på 
defensiva motiv. Även Ferruforms motiv kan ses som defensiva då de som företag 
reagerar på en förändring i omvärlden och försöker minska en svaghet istället för 
att utnyttja en befintlig styrka i företaget eller företagets nätverk. Ingen 
företagsledare hävdade att de hade några kunskapsmotiv när de gick med i
Evonet. En till och med sade att hans företag: ”redan hade den kompetens som vi
behöver, då vi har ett högt tekniskt kunnande med en utvecklad förmåga till 
problemlösning inom vårt område” där nya kunskaper ej var erforderliga. Samme
företagsledare menade att fokus istället vore att utnyttja den befintliga kunskapen
bättre, då kunskapsnivån och även kunskapsområdena skiljer sig åt mellan
företagen.

Samarbetet har som nämnts skapat goda kontakter mellan företagen och det har 
gjort att företagen har fått en bättre bild av varandra. Många medarbetare har nu 
personliga kontakter inom de andra företagen, vilket ger företaget en bättre 
förståelse för de andra företagens förmåga och hur deras produktionsresurser i 
form av tillexempel maskinpark och personalens kompetens kan användas i ett 
gemensamt värdeskapande.

Samarbetet i alliansen och de personliga kontakter vid de olika företagen som 
knyts i de olika projektgrupperna har även förändrat det sätt som personer jobbar 
på. Nu är till exempel inköparen eller den kvalitetsansvarige i det lilla företaget 
inte längre ensam, nu finns det kollegor i andra företag som kan rådfrågas. Har de 
prövat på en viss tillverkningsmetod, teknik, gjort affärer med en viss kund eller 
leverantör?  Liksom i projektmötena så anser de tillfrågade att företagen är 
öppenhjärtiga mellan varandra och inte nekar varandra information med
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hänvisning till att informationen är konfidentiell. Dessa kontakter har stor 
betydelse och underlättar det dagliga arbetet vilket följande citat visar: 

När vi skulle skriva avtal om renhållning och skrot, då kunde jag bara ringa runt ibland
företagen i Evonet och fråga hur deras avtal såg ut och vad de fick betalt för skrot etc. Detta
hade varit omöjligt om jag inte hade haft personliga kontakter i företagen (Ambassadör, mars
2004).

Tidigare gick mycket av denna kommunikation via företagsledaren, då det var 
denne som höll i företagets relationer med andra företag. Nu har fler kontaktytor 
etablerats mellan företagen, vilka utnyttjas mycket mer än tidigare av 
medarbetarna i företagen då det förenklar verksamheten när man utbyter tips om
saker man har prövat på eller borde pröva. 

Man kan därför säga att företagens absorptionsförmåga har ökat då samarbetet i 
alliansen har utvecklat medarbetarnas enskilda förmåga att inhämta kunskap för 
att på detta sätt stärka företaget som helhet, vilket är i linje med Cohen & 
Levinthal (1990). De hävdar även att ett företags absorptionsförmåga inte bara är
summan av de anställdas absorptionsförmåga utan det gäller att hela företaget har
förmågan att utnyttja den information som inhämtats. Medarbetarnas kontaktytor 
är således viktiga, men hur företaget utnyttjar dem är viktigare.

Samarbetet mellan företagen är överlag gott. Men man kan se att företag som har 
en liknande teknik eller kundbas eller produktionsstruktur har ett närmare
samarbete mellan varandra. Detta kan förklaras med att de har överlappande 
intressen vilket gör att de tydligt ser att samarbete lönar sig.  Det kan också 
förklaras genom vad Lane & Lubatkin (1998) benämner relativ 
absorptionsförmågan. Med relativ menas att företagen lättast lär sig från företag
som affärsmässigt, teknikmässigt organisationsmässigt liknar ens eget företags. 

De ökade kontaktytorna ökar möjligheterna för vad Sanchez (1996) benämner
”know-why”: en kunskap baserad på teoretisk förståelse om varför produktdesign 
fungerar. Denna kunskap handlar stor till stor del om att värdesätta extern 
kunskap som erhållits från samarbetspartners och kunder. De uppnådda effekterna 
i företagen visar att företagen har en förmåga att internalisera den i sin verksamhet
(know-how) och därmed öka sin inre effektivitet. Men företagen i alliansen saknar 
ännu förmågan att använda sig av denna externa kunskap för att nå kommersiella 
mål då de har britser i det som Sanchez (1996) kallar ”know-what”, detta visar sig 
ibland annat i oförmågan att ta fram egna gemensamma produkter. 
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7. Studiens resultat och bidrag samt förslag till fortsatt 
forskning
I detta avslutande kapitel kommer resultaten från detta forskningsprojekt att 
presenteras i form av slutsatser, därefter kommer ett utökat resonemang att föras. 
Slutligen presenteras studiens bidrag i form av tio propositioner och förslag till 
fortsatt forskning kommer att ges.

7.1 Studiens resultat 
Det övergripande syfte med denna forskning var att: skapa en bättre förståelse för 
hur kunskapsrelaterade strategiska resurser överförs mellan företag i ett strategiskt 
samarbete. Som en hjälp för att uppnå detta syfte formulerades tre 
forskningsfrågor och Håkanssons relationsbaserade nätverksmodell användes som 
analysmodell. Denna modell ser på ett företags förhållande till externa aktörer och
fokuserar på samarbete mellan flera företag som ger varaktiga och stabila utbyten 
då de genom sina relationer länkar samman samt anpassar resurser och aktiviteter
till varandra. Analysmodellen täckte väl in studiens forskningsfrågor, då 
modellens huvudbeståndsdelar: resurser, aktörer och aktiviteter i tur och ordning 
avhandlade studiens tre forskningsfrågor.

Forskningsfrågorna kommer inte att besvaras ordagrant, istället kommer resultatet 
från respektive frågeställning att presenteras. Detta är naturligtvis en avvägning,
då det ofta inte är svaret som är intressant utan skillnader från gängse teori,
etablerade sanningar och nya frågeställningar som är av intresse. 

Överförs några strategiska resurser?
När det gäller resurser, så var denna studie främst fokuserad på att studera 
uppbyggnaden av de materiella och immateriella tillgångarna i vilka kunskap är 
en vital del och som används av företag för att konkurrera på en marknadsplats.
Till den första forskningsfrågan som fokuserade på vilken typ av strategiska 
resurser som överförs så användes förutom analysmodellen även de av Grant
(1991) föreslagna resurserna, som uppfyllde Barneys (1991) krav för att vara 
strategiska, nämligen varumärke, processteknologi, produktteknologi samt
marknadsföring, distribution och service, för att besvara frågeställningen. 

Den första forskningsfrågan som löd: vilken typ av strategiska resurser överförs,
visade att de kunskapsrelaterade resurserna som överförs mellan företag i ett 
strategiskt samarbete i denna fallstudie inte kan beskrivas som strategiska, då de 
inte i nuläget är en källa till långsiktiga konkurrensfördelar. Resurserna är trots 
detta inte oviktiga för företagen i alliansen då de ökar deras kompetens inom för
dem viktiga områden samtidigt som den förbättrade processteknologin leder till 
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ett effektivare resursutnyttjande inom företagen. Många av de resurser som idag 
inte kan beskrivas som strategiska har dock förutsättningar att utvecklas till att bli 
av strategisk karaktär, till exempel satsningarna på förbättrad processteknologi 
(WCP) och det gemensamma varumärket, vilka båda utvecklats positivt under den 
tid som Evonet har studerats.

Det finns som Grant (2002) pekar på ett inbyggt problem med uttalad kunskap 
som strategisk resurs då den sällan är en källa för en långsiktig konkurrensfördel 
då den inte bara är överförbar inom företaget utan också lätt kan läcka till
konkurrenter. Uttalad kunskap kan därför svårligen ses som unik eller 
svårimiterad och uppfyller därför inte till fullo Barneys (1991) kriterier för att 
vara en strategisk resurs. Men den kan ändå ha strategisk betydelse då den via
juridiska skydd kan ge upphov till en långsiktig konkurrensfördel (Grant, 2002). 
Förklaringen till att inga resurser som kan beskrivas som strategiska överförs kan 
också förklaras med hjälp av Nonaka & Takeuchi’s (1995), beskrivning av 
kunskapsskapande som en utkomst av samspelet mellan tyst och uttalad kunskap 
på olika organisatoriska nivåer. De ser kunskapsskapande som en process där 
kunskap omvandlas från tyst till uttalad kunskap och från individuell till 
organisatorisk kunskap. Detta är en social process mellan individer där kunskap 
skapas genom interaktionen mellan individer med olika kunskaper. Avsaknaden 
av resurser som kan beskrivas som strategiska kan bero på de svårigheter man
möter då man studerar tyst kunskap som en individ i ett företag tillägnat sig 
genom samarbetet och som sedan skall omvandlas till organisatorisk kunskap, då 
tyst kunskap per definition inte är synlig.

Tyst kunskap är således en säkrare källa till långsiktiga konkurrensfördelar än 
uttalad kunskap, samtidigt som den är svårare att överföra från en individ till en
annan eller till företaget som helhet då det ofta krävs att den tysta kunskapen 
omvandlas till uttalad kunskap, vilket samtidigt innebär en risk att den kopieras 
eller läcker ut till konkurrenterna. Kunskaperna som överförs inom Evonet är av 
både tyst och uttalad karaktär och överföringen har främst skett mellan individer i 
de olika projekten som fungerat som spridningsmekanismer av information och 
kunskap mellan de olika företagen. Eftersom kunskapen ofta är tyst, och därmed
svår att överföra aktualiseras, observation, imitation samt praktiskt arbete som 
överföringsmekanismer enligt Nonaka & Takeuchi (1995), vilket är i linje med
hur Evonet har arbetat där ambassadörer från olika företag jobbat nära varandra 
och därmed fått möjligheten att lära av varandra. Detta arbetssätt har underlättat 
spridningen av uttalad kunskap mellan företagen men även av tyst kunskap som 
har omvandlats till i huvudsak tyst kunskap. Kunskapsspridningen har främst skett 
mellan ambassadörerna och mycket tyder på att kunskapsomvandlingsprocessen 
avstannade där då endast en liten del av den överförda tysta kunskapen har 
omvandlats till uttalad kunskap och därmed blivit möjlig att sprida vidare in i 
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företagen i form av regler och rutiner eller nya produkter. Denna överförda 
kunskap har som tidigare påpekats medfört positiva effekter inom vissa områden,
men det är idag för tidigt att säga att några kunskapsrelaterade resurser skapats. 
För att så ska ske krävs det enligt Nonaka & Takeuchis (1995) att den nu 
individuella kunskapen omvandlas till organisatorisk kunskap som tar sig uttryck i 
företagens arbetssätt i form av dess regler och rutiner.

Företagen i alliansen hade troligen kommit längre i sitt arbete med att gemensamt
skapa kunskapsrelaterade strategiska resurser om de arbetat med
överföringsmekanismer som kollektiv reflektion och dialog genom vilka den 
individuella tysta kunskapen omvandlas till uttalad kunskap. Den här typen av 
aktiviteter har dock varit sparsamt förekommande inom Evonet under den 
studerade tiden med undantag för arbetet med att införa 
kvalitetsförbättringssystemet WCP där företagen tillsammans omvandlat ett
storföretagskoncept till de mindre företagens speciella förutsättningar. Arbetet 
med WCP och då särskilt revideringstillfällena har inneburit att individuell tyst
kunskap har omvandlats till uttalad kunskap och även att uttalad kunskap har 
kunnat kombineras med annan uttalad kunskap, vilket har gynnat 
kunskapsspridningen inom alliansen och därmed underlättat införandet av
kvalitetsförbättringssystemet.

Mycket tyder på att uppbyggnaden av kunskapsrelaterade resurser av strategisk 
betydelse tar tid att genomföra i en strategisk allians, då Nonaka & Takeuchis 
(1995) kunskapsomvandlingar från en kunskapsform till en annan tar tid i anspråk
då gamla kunskaper och erfarenheter på individ- och företagsnivå måste omprövas 
samtidigt som införandet av nya rutiner och arbetssätt är tidskrävande.
Omvandlingen från en kunskapstyp till en annan och kombinationen av tyst 
kunskap som främst ägs av individen och uttalad kunskap som ägs av företaget 
ger en resurs som i sig är svårimiterad och kan enligt teorin ge upphov till 
konkurrensfördelar.   Erfarenheterna från denna fallstudie tyder på att denna 
process tar mer än tre år att genomföra i en allians bestående av främst mindre
företag verksamma i en mogen bransch som verkstadsindustrin.

Av framtida strategisk betydelse för företagen är även de erfarenheter som 
samarbetet mellan företagen i denna allians givit och de lärdomar som främst
företagsledarna dragit. Denna kunskap om hur man bygger upp ett fungerande 
samarbete i en allians är en viktig erfarenhet som har betydelse för alliansens
fortsatta utveckling samt för företagens deltagande i framtida allianser. 

Vilka är aktörerna i överföring av resurser?
När det gäller den andra forskningsfrågan som handlade om vilka aktörerna i 
denna överföring av kunskapsrelaterade strategiska resurser var, användes enbart 
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studiens analysmodell. Denna frågeställning var formulerad som: vilka är 
aktörerna i denna överföring, visade att det fanns flera olika kategorier av 
aktörerna och att ambassadörer, företagsledare och den gemensamma
projektledningen utgjorde de viktigaste.

Företagsledarnas roll kan beskrivas som legitimerare av beslut och handlingar 
inom företaget. Företagsledarna är betydelsefulla som aktörer dels därför att de
agerar som förebilder i sin ledarroll och dels därför att de som 
ägare/ägarrepresentanter sitter på den formella makten i företagen. Genom sitt 
agerande skickar de ut viktiga signaler till övriga i företaget om vilket beteende
som är eftersträvansvärt eller vilket projekt som är prioriterat.

Den gemensamma projektledningen i alliansen har fungerat som ett nav vilken har 
koordinerat de olika projekten på alliansnivå, men även som möjliggörare av 
projekten genom det arbete som skett med extern finansiering.  Projektledningens 
roll har varit att initiera projekt men även att stödja ambassadörer i genomförandet
genom att visa på goda exempel inom alliansen och skapa regelbundenhet i 
genomförandet via till exempel projektmöten inom alliansen.

Den mest betydelsefulla gruppen tycks dock vara ambassadörerna, vilka har haft 
en nyckelroll som intermediärer i överföringen av resurser mellan företagen och 
mellan individer i företagen. Denna position har ambassadörerna erhållit genom 
att de för det mesta har haft ett stort förtroende hos de anställda i sitt företag, samt
genom att det är de som leder utvecklingen av projektet i respektive företag, och
genom att de har kontakten med ambassadörer i andra företag samt med Evonets 
projektledning.

Namnet ambassadör är även intressant eftersom det signalerar så mycket mer än 
till exempel delprojektledare, vilket de i praktiken är i respektive företag.
Ambassadörstiteln visar på en särställning, att innehavaren är en auktoritet som
har både respekt och inflytande. Ambassadören har få eller inga resurser till sitt
förfogande utan är istället till mestadels förlitade till att utöva ett symboliskt
ledarskap.

Hur överförs dessa resurser?
I den tredje och sista forskningsfrågan som handlade om hur kunskapsrelaterade 
resurser överförs mellan företag i alliansen, så användes enbart studiens 
analysmodell för att besvara forskningsfrågan. Av särskilt intresse var de
värdeskapande aktiviteterna inom alliansen genom vilka samarbetet producerar 
värde för de deltagande företagen. 
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De gemensamma projekten har utgjort plattformen för överföring av resurser och 
då främst i form av kunskap mellan aktörerna i alliansen. Genomförandet av 
projekten har skett framgångsrikt då projekten har väckt medarbetarnas
engagemang och inbjudit till delaktighet och genom att de har getts inflytande 
över till exempel utformningen av sina egna arbetsuppgifter.

Tidigare så var det oftast endast företagsledaren, framför allt i de mindre
företagen, som hade kontakter med företagsledare i de andra företagen. 
Företagsledaren agerade som dörrvakt och styrde information till och från sitt eget
företag. Samarbetet i alliansen och de gemensamma projekten har ändrat på det 
förhållandet och nu flyter en stor mängd information mellan företagen. Detta som
en följd av att projekten ökar medarbetarnas nätverk, vilket resulterar i att
kontaktytorna mellan företagen blir större. 

De ökade kontaktytorna och informationsutbytet i medarbetarnas personliga 
relationer med medarbetare i de andra alliansföretagen medför att förtroende 
skapas dem emellan, då de måste ta hänsyn till varandras intressen samtidigt som
de måste lita på varandras kunskaper och färdigheter. De ökade kontaktytorna är 
av stor betydelse för företagen och på kort sikt tyder mycket på att den inre 
effektiviteten i företagen ökar, då de ökade kontaktytorna medför att information
blir tillgänglig och lätt åtkomlig. Man kan således vid problemlösning ta del av 
andras erfarenheter istället för att söka egna. Vilka effekter de ökade 
kontaktytorna kan bidra med på lång sikt återstår att se. 

Revideringarna som genomförts i kvalitetsförbättringsprojektet har varit viktiga
för spridningen av kunskap inom området processteknologi mellan företagen då 
revideringarna fungerat som en benchmark av företagets förmåga inom området.
Dessa revideringar medför också att företagets kunskap inom området men främst
den deltagande ambassadörens individuella kunskap blir explicit då de ställs inför 
faktum och måste motivera vidtagna åtgärder, vilket inte alltid är så lätt. Vidare så 
medför dessa revideringar att respekten för och relationen med andra 
ambassadörer i andra företag stärks. Företagen vill även vid revideringstillfällena
framstå som duktiga gentemot varandra, vilket troligen beror på att de vill visa att 
de är värdiga medlemmar i alliansen samtidigt som de är rädda för att tappa
ansiktet inför de andra företagen. Detta driver på utvecklingen inom företagen och 
föder ett stort engagemang bland de anställda. 

Denna vilja att visa sig duktig eller en rädsla för att tappa ansiktet ger upphov till 
en tävlingsinstinkt som verkar som en positiv drivkraft. Tävlingsinstinkten som
visade sig både i ute i verkstaden och inne på kontoret, fungerade som en 
sammanhållande kraft samtidigt som den stärkte identiteten inom företagen, vilket 
yttrade sig i uttryck som vi på Berglunds… etcetera. Denna tävlingsinstinkt kan 
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kopplas till Porters (1998a) resonemang om samverkan och rivalitet där rivaliteten 
har störst påverkan på företagens produktivitet.

Avslutningsvis tyder mycket på att projekt är viktiga för att skapa framgångsrika
allianser. Dessa projekt bör helst involvera alla företag i alliansen, samt involvera 
många anställda i varje företag. De bör vidare medföra en dialog mellan
företagen. Projekten bör vara av sådan karaktär att de skapar engagemang samt
berör medarbetarna i företagen, vidare så bör projektet ha koppling mot alliansens
och partnerföretagens långsiktiga konkurrenskraft samtidigt som det är av vikt att 
företagsledarna delegerar ner ansvar och befogenheter för att nå projektets mål till 
dem som är berörda och aktiva inom de arbetsområden som projektet omfattar.

7.2 Överföres överhuvudtaget några resurser? 
Syftet med denna studie var att skapa en bättre förståelse för hur 
kunskapsrelaterade resurser överförs mellan företag i en strategisk allians. Efter 
att ha besvarat de tre ställda forskningsfrågorna, kunde vi bland annat kunde se att 
de resurser som överfördes inte kunde ses som strategiska. Detta väcker 
naturligtvis frågeställningen om några resurser överhuvudtaget överföres eller om
de bara blir tillgängliga för företaget och visar på behovet av ett utökat 
resonemang om kunskapsformer och resurser i denna studie. 

Kunskap är en central tillgång i sig och en viktig komponent i de av Grant (1991) 
presenterade resurserna. Att överföra kunskap eller få tillgång till kunskap i en 
strategisk allians är två olika perspektiv. Det första perspektivet, överföring av 
kunskap i en strategisk allians, utgår från att företagets mål är att lära sig så 
mycket som möjligt av sina allianspartners och fokuserar på organisatoriskt
lärande då kunskap överförs från en partner till en annan. Det andra perspektivet, 
att få tillgång till kunskap, föreslår att strategiska allianser ska ses som ett sätt för 
företag att få tillgång till andras kunskaper och resurser. Logiken går ut på att öka 
värdet på sina egna resurser genom att kombinera dem med andras resurser, vilket 
leder till en specialisering i respektive företag.  Detta innebär att varje företag bör 
fokusera sin verksamhet på det företaget är bra på och att den verksamhet som
faller utanför denna ram bör utföras av andra företag. 

Ron Sanchez (1996) använder sig av förståelsenivåer för att beskriva olika former
av kunskap och hur de används i produktdesign. De tre olika kunskapsformerna,
vilka är hierarkiskt indelade, är know-how, know-why och know-what.  Den 
grundläggande kunskapsformen är know-how vilken ger företaget en praktisk 
förståelse för hur produkter fungerar. Denna förståelse resulterar i att företaget 
kan producera och förfina sina befintliga produkter. Den andra kunskapsformen,
know-why, ger företaget en teoretisk förståelse för varför produktdesign fungerar. 
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Denna insikt medger att företaget kan utveckla nya produkter. Den tredje 
kunskapsformen, know-what, ger företaget en strategisk förståelse för hur know-
why och know-how ska användas. Detta medför att företaget kan identifiera och
utveckla nya typer av produkter. 

De tre kunskapsformerna know-how, know-why och know-what är användbara, 
men inte tillräckliga för företag som i samarbete med andra företag försöker
bygga upp långsiktiga konkurrensfördelar. I ett samarbete mellan företag tyder 
mycket på att framgång handlar om att veta vilka företag i samarbetet som besitter
olika kunskaper, men även vilka individer i företagen som är kunskapsbärare. 
Personliga nätverk mellan befattningshavare i de olika företagen är betydelsefulla.
Att ha kunskap om vem som vet vad och vem som kan vad kan vara en betydande 
tillgång för företaget. Därför är en fjärde kunskapsform, know-who, betydelsefull 
för företag engagerade i ett samarbete mellan varandra (Lundvall & Johnson 
1994).  Indelningen i olika kunskapsformer ser då ut på följande sätt: 

Know-how möjliggör för ett företag att fortsätta med sin nuvarande verksamhet
och yttrar sig på individnivå främst som praktiska färdigheter som kan benämnas
yrkesskicklighet och på företagsnivå som dess förmåga att göra saker, det vill
säga producera, och kan beskrivas som företagets praktiska förståelse rörande det 
rådande produktionssystemet (Simon, 1962). Vidare kan det rådande 
produktionssystemet och dess rutiner ses som ett uttryck för organisationens 
know-how och därmed kan organisationens know-how beskrivas som företagets 
processteknologi (Grant, 1991).

Know-how skapas genom ‘learning-by-doing’ (Argote & Epple, 1990; Dutton & 
Thomas, 1985; Arrow, 1962). Learning-by-doing är en process där kunskap om 
hur arbetsmoment bör utföras ackumuleras över tiden och där tidigare erfarenheter 
ofta styr framtida inlärningsmöjligheter (Levitt & March, 1988). Både individuell 
och organisatorisk know-how kan ha den effekten att produktionskostnaden per 
producerad enhet minskar kumulativt då produktionen ökar. Denna minskning av 
produktionskostnaderna härrör från erfarenhetskurvan vilken ger företaget
avtagande skalekonomisk avkastning när den ackumulerade “stocken” av kunskap 
nått en viss nivå (Dutton & Thomas, 1985; Argote & Epple, 1990). 

Know-who handlar dels om att veta vilka företag i alliansen som besitter olika
kunskaper, men även vilka individer i dessa företag som är kunskapsbärare. 
Personliga nätverk mellan befattningshavare i de olika företagen är betydelsefulla.
Att ha kunskap om vem som vet vad och vem som kan vad kan vara en betydande 
tillgång för företaget (Lundvall & Johnson 1994; Cohen & Levintal, 1990). 
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Dessa personliga nätverk mellan befattningshavare i de olika företagen har stor 
betydelse då de ger tillträde till kunskap som finns i partnerföretagen. Detta gör 
know-who till en viktig resurs för den anställde då han/hon vid problemlösning
snabbt kan använda befintlig kunskap inom alliansen för att lösa problem. Detta 
tillträde till individuell eller organisatorisk kunskap som finns i ett partnerföretag
kan vara av stor betydelse särskilt för ett mindre företag med en begränsad 
kunskapsstock och i sin tur leda till ett kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt
att lösa problem relaterade till know-what, know-why eller know-how då de 
mindre företagen varken har resurser eller tid till att själva bygga upp denna 
kunskap.

Know-why handlar om en teoretisk förståelse för lagar och principer. Men även 
om förhållningssätt och attityder till lärande på både individ-, och företagsnivå 
(Ylinenpää 1997). Att veta varför bygger på den sammanlagda förförståelsen som 
företaget besitter. Dutton & Thomas (1985) benämnde denna process ”learning-
by-studying”. Learning-by-studying involverar kontrollerad experimentering och 
simulering för att kunna förstå de underliggande funktionerna av ett system. Detta
gör att know-why handlar om både explicit vetenskaplig kunskap och individuell 
eller organisatorisk erfarenhet samt intuition. Ett synsätt på denna process är att 
ackumuleringen av kunskap är kumulativ inom gränsen för ett rådande paradigm
(Kuhn, 1970). 

Enligt Sanchez (1996) är produktdesign det kritiska system som ett företag måste
kunna leda. Detta perspektiv fokuserar på varför delar i en produkt fungerar bra i
hop och hur delarna tillsammans skapar den övergripande funktionen som 
produkten bidrar med. Detta medför att ett företags know-why utgör en bas för 
företaget produktteknologi då det vanligen är befintliga produkter som förfinas
och vidareutvecklas inom företaget. Ett innovativt användande av befintlig
teknologi i produktutveckling leder till samordningsvinster (economies of scope) 
då befintlig teknik kan användas i nya produkter.

Know-what handlar om att veta vad marknaden faktisk efterfrågar eller kommer
att efterfråga. Detta vetande är inte absolut utan bygger på antaganden baserade på 
tidigare kunskap och erhållen information. Detta vetande skapas i samspel mellan
kund och leverantör och denna kunskap möjliggör enligt Sanchez (1996) för
chefer att göra bedömningar om vilka typer av produkter som företaget skall 
utveckla och hur marknaden kommer att mottaga dessa. Know-what kan därför 
beskrivas som företagens strategiska förståelse för hur och var samt när befintlig 
produktteknologi (know-why) och processteknologi (know-how) kan användas 
för att möta kundernas behov idag och i framtiden.
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En hierarkisk indelning av kunskapsformer är i sig problematisk och frågan väcks 
om kunskapsformer överhuvudtaget kan delas in på ett sådant sätt. Ett sekventiellt 
resonemang verkar vara nära till hands och en av fördelarna med ett samarbete är 
att lärande och tillgång till andras kunskap kan ge företag hävstångseffekter vilka
de ej enskilt skulle ha uppnått.  I ett sådant sekventiellt resonemang blir Know-
who särskilt viktigt i en värdeskapande strategisk allians, då know-who har en 
påverkan på know-why eftersom personliga nätverk underlättar och påskyndar 
lärandet på individnivå: Know-who kan därför ses som ett smörjmedel som
påskyndar förförståelsen i ett företag. På liknande sätt berörs know-what av både 
know-who och know why då de påverkar förmågan att få kännedom om vad 
marknaden faktiskt efterfrågar.  Resonemanget blir nästan cirkulärt eftersom 
know-what, det vill säga kunskapen om vad marknaden efterfrågar eller kommer
att efterfråga, påverkar kraven på företagets processteknologi och de anställdas 
yrkesskicklighet, det vill säga know-how. Kunskapsformerna know-how och 
know-who kan kopplas till utnyttjande av befintliga kunskaper/resurser, något 
som March (1991) benämner exploitation. Know-why och know-what kan å andra 
sidan kopplas till sökandet efter ny kunskap, något som March (1991) benämner
exploration. Kopplingen mellan know-who och exploitation motiveras med att 
kännedomen om vilka företag i alliansen som besitter olika kunskaper, samt vilka 
individer som är kunskapsbärare i företagen påverkar främst utnyttjandet av 
befintliga resurser. Detta resonemang åskådliggörs i figur 7.1 nedan: 

Figur 7.1 Relationen mellan olika kunskapsformer och dess strategiska
användning.

Know-how

Know-who

Know-why

EXPLOITATION:
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egna verksamheten

Know-what

EXPLORATION:
Användande av
allianspartners
kunskap som stödjer
utvecklandet av nya
produkter och affärer
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Majoriteten av ett företags kunskap är, som Polanyi (1966) påpekade, tyst 
kunskap. I alla kunskapsformer diskuterade här kan delar bli omvandlade till 
explicit kunskap, vilken kan bli lagrad i till exempel manualer eller
organisatoriska rutiner. Kunskap som relaterar till know-what och know-why är 
ofta lätt att omvandla från tyst till explicit kunskap vilket möjliggör en spridning
inom och mellan företagen i alliansen. Kunskapsformerna know-how samt know-
who är till sin natur mer bunden till företaget eller till särskilda individer som 
agerar som kunskapsbärare. 

Likaså verkar kunskapsformerna som företagen tar med sig in i alliansen ha 
betydelse, då mycket tyder på att i allianser där företagen har likadana kunskaper 
från början medför att alliansen mest kommer att gynnas av skalekonomiska
fördelar (economies of scale) i form av lägre kostnader per producerad enhet, då 
liknande kunskap snabbt möjliggör en ökad specialisering och befintliga 
kunskaper ge, synergier inom ett område. Detta torde speciellt gälla inom området
processteknologi där kunskapsmassorna bör stödja varandra.

I allianser där företagen har olika kunskaper från början, kommer alliansen mest
att gynnas av samordningsvinster (economies of scope) då kombinering av olika 
kunskaper ger upphov till förändrad användning av dessa eller att gemensam
användning av varandras kunskaper och uppbyggda resurser gör att respektive 
företags produkter kan tillverkas till en lägre kostnad än i en specialiserad 
produktion. I en sådan allians kommer troligen produktteknologin att stimuleras
då företagens möjlighet till produktutveckling ökar som en följd av möjligheterna
till att kombinera kunskaper ökar. Däremot kommer effekterna på företagens
processkunnande inte att stimuleras nämnvärt.

Denna kortfattade diskussion visar att kunskap kan erhållas i olika former och att 
den kan ge upphov till olika ekonomiska fördelar och kunskapsrelaterade 
resursbaser.  Lika kunskaper förväntas leda till förbättrad processteknologi då 
liknande kunskap ökar förutsättningarna för en ökad specialisering då befintliga
kunskaper ger synergier inom ett område. Inom kunskapsformen know-how finns 
det därför nog fog för att säga att kunskaper/resurser överförs mellan aktörerna,
medan själva begreppet know-who signalerar att det inte handlar om att lära från 
någon utan veta vem som besitter kunskaper och uppbyggda resurser.
Identifiering och att få tillgång till andras know-how är i fokus. För att kunna göra 
denna bedömning krävs det en förmåga att tolka och förstå de andra aktörernas 
kunskaper och resurser. En bedömning som baseras på individens egen 
förförståelse och dennes befintliga know-how. Överförandet av kunskap, eller 
rättare sagt bearbetningen av kunskap, är dock en av huvudaktiviteterna i 
kunskapsformen know-why där lärande är i fokus. Genom tolkandet av befintliga
kunskaper och erfarenheter medvetandegörs kunskapen. Att lära in ny know-how 
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eller att sprida know-what in i företagen verkar vara svårt då företagen har brister 
i sin absorptionsförmåga som ett resultat av att företaget har begränsad eller liten
kunskap inom det kunskapsområdet från början. 

7.3 Studiens bidrag - tio propositioner 
Genom samarbete i en strategisk allians kan mindre företag få tillgång till andra
företags resurser och förmågor, vilket bidrar till en ökad flexibilitet och en 
möjlighet att erbjuda kunden allt mer komplexa produkter. Det strategiska 
samarbetet i alliansen kan därmed fungera som en hävstång som möjliggör ett lyft 
uppåt till en högre nivå i värdekedjan. Studiens bidrag kan därför vara av intresse 
för företagare som vill utveckla sitt företag och för forskare verksamma inom
områdena strategi, entreprenörskap och organisation. Studiens longitudinella 
ansats och den insamlade empirin är i sig ett bidrag till akademin då den ger 
kunskap om hur en allians utvecklas över tiden och hur den gemensamma
uppbyggnaden av resurser kan ske i ett strategiskt samarbete. Ett bidrag till 
akademin är även att jag i denna studie tillämpar begrepp från 
kunskapslitteraturen och den resursbaserade teorin på mindre och medelstora 
företag i en traditionell bransch. Studiens bidrag sammanfattas i huvudsak av de
svar som erhölls då de ställda forskningsfrågorna. Ytterligare bidrag från denna 
studie ges i form av följande propositioner/påståenden som sedan kan verifieras
eller avvisas efter en ytterligare prövning: 

Proposition 1: Även traditionella mindre företag kan tillämpa ansatser och
metoder hämtade från Knowledge Management
Knowledge management är ett strategiskt synsätt där kunskap betraktas som 
organisationens viktigaste tillgång och resurs (Rastogi, 2002; Bukowitz & 
Williams, 1999). Majoriteten av forskningen inom detta område har skett i 
antingen multinationella företag (exempelvis: Tsang, 1999) eller i 
högteknologiska företag (exempelvis: Powell, 1998) eller hos 
managementkonsultfirmor (exempelvis: Lathi & Beyerlin, 2000) med fokus på
hur kunskap skall kunna delas internt inom företaget. En avigsida med denna 
koncentration av tidigare forskningsinsatser är att det indirekt framstått som om 
Knowledge Management inte är tillämpbart i mindre företag i traditionell industri 
(Rangone, 1999). 

Denna studie visar att även mindre företag verksamma i en mogen traditionell 
bransch som inte kan beskrivas som kunskapsintensiv ändå kan tillämpa
Knowledge Management. Genom denna studie ger jag ett exempel på hur det kan 
gå till i praktiken. Värt att notera är att de mindre företagen i denna studie är de 
som haft de största framgångarna, framför allt vad gäller utvecklingen av 
processteknologi, medan de större företagen uppvisar mer modesta framsteg.
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Förklaringen till detta har nog att göra med att de mindre företagen redan från 
början har en mer organisk organisationsstruktur medan de större har en mer
mekanistisk organisationsstruktur (Burns & Stalker, 1961), vilken de i 
kvalitetsförbättringsprojektet försöker omvandla till att bli av mer organisk 
karaktär. Detta underbygger också ett andra påstående baserat på tidigare 
forskning och studiens egna empiriska observationer: 

Proposition 2: Stora företag med en mer mekanistisk organisationsstruktur
möter större problem vid omvandlingen av organisationsstruktur mot en
mer organisk struktur än ett mindre företag 
Samarbetet i alliansen och framförallt införandet av kvalitetsförbättringssystemet
WCP innebär förändring i företagens strategi vilket, som Amburgey & Dacin 
(1994) påpekar, påverkar organisationsstrukturen såväl som ledarskapet inom
företagen. Ett resonemang som har sina rötter i Alfred Chandlers (1962) klassiska 
tes att struktur följer strategi.

Omvandling från en mekanistisk organisationsstruktur till en mer organisk
organisationsstruktur påverkar både chefer och medarbetares roller samtidigt som
den ställer stora krav på utveckling av ledarskapet i organisationen (Miller, 1987). 
Denna studie indikerar att de mindre företagen lättare klarade sådana 
omställningar. Detta kan som tidigare kommenterats bero på att de redan från 
början har en mer flexibel struktur och kortare beslutsvägar vilket underlättar 
omställningen.

Proposition 3: Företagets självbild är en viktig drivkraft 
Att få framstå som duktig är en viktig drivkraft och möjligheten att jämföra
företagets förmåga gentemot allianspartnernas förmåga föder ett stort engagemang
bland de anställda. Den gemensamma marknadsföringen har ökat medvetandet i 
fordonsindustrin om företagens förmåga.  Dessutom har företagen börjat ändra på 
sin egen självbild, vilket stärker de anställdas självbild samtidigt som de 
underlättar framtida rekryteringar (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Proposition 4: Alliansbyggande befrämjar en ökad specialisering
De deltagande företagen i denna studie har genom samarbetet ökat sina resurser
och förmågor då de fått tillgång till andra företags resurser. Detta möjliggör enligt
den resursbaserade teorin att företagens möjligheter att öka värdet på sina egna 
resurser genom att kombinera dem med de övriga allianspartnernas resurser ökar
(Gebrekidan & Awuah, 2002; Håkansson & Snehota, 1995). Ett sådant 
tillvaratagande av synergier kan innebära en utveckling som på sikt leder till ökad 
specialisering inom alliansen. Detta är ett resonemang som utgår från
transaktionskostnadsteori och som hävdar att företagen kommer att välja att utföra 
aktiviteter där de har sin kärnkompetens och kostnadsmässiga fördelar, och de 
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aktiviteter som faller utanför denna kommer att utföras av andra aktörer. Oliver E
Williamson (1975, 1985, 1991) är den ledande forskaren om samarbeten mellan
företag som utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv beskrivit hur organisationer 
bör organisera sina gränsöverskridande aktiviteter genom att fokusera på att utföra 
aktiviteter där organisationen har sin kärnkompetens och kostnadsmässiga
fördelar, för att därigenom minska sina produktionskostnader och 
transaktionskostnader.

Proposition 5: Det är viktigt att välja och utforma samverkansprojekt inom 
områden där företagen ej är konkurrenter
Samarbete och konflikt är de två dominerade dimensionerna som företag agerar 
efter i en allians (Yoshino & Rangan, 1995). En viktig erfarenhet från denna 
studie är att det är av stor betydelse att välja samarbetsområden där företagen ej är 
direkta konkurrenter för att projekten skall bli framgångsrika. Dessa projekt skall 
vidare helst beröra många anställda i varje företag och innebära ett visst samarbete
över företagsgränserna. Erfarenheten från denna studie är att sådana samarbeten
även gett företagen goda möjligheter att överföra kunskap från andra 
allianspartners då möjligheterna till lärande varit stora i det aktiva samarbetet
bland aktörerna i de olika projekten.  Möjligheterna till lärande i alliansen 
optimeras om företagen ej är direkta konkurrenter eftersom absorptionsförmågan
enligt Lane & Lubatkin (1998) är relativ. Man lär sig lättare och snabbare från 
andra företag med liknande grundläggande kunskap, men med annorlunda 
specialiserad kunskap. Denna process förstärks ytterliggare om företagen har 
liknande organisationsstrukturer. 

Proposition 6: Företagsledningens stöd är viktigt då det ger alliansens olika 
projekt legitimitet och därmed bättre förutsättningar för att samarbetet skall
bli framgångsrikt
Att ha en strategi för sitt deltagande i alliansen och dess projekt är nödvändigt 
(Hoffman, 2005), men inte tillräckligt (Inkpen, 2005). Denna studie visar på 
vikten av företagsledningens agerande då de genom aktiv handling kan legitimera
deltagande i olika samarbetsprojekt inom alliansen för sina medarbetare.

Organisationens medlemmar påverkar starkt en organisations absorptionsförmåga.
Det blir därför viktigt att utveckla individernas enskilda förmåga att inhämta
kunskap för att på detta sätt stärka organisationen som helhet (Cohen & Levintal, 
1990). Företagsledningens agerande och det stöd de ger projekten och 
projektdeltagarna visar vilka områden där lärande och kunskapsbyggande är 
prioriterat men även vilka gamla kunskaper ofta i form av regler och rutiner som
inte längre bör följas i företaget. I fallet Evonet kan utnämningen av ambassadörer
och utformningen av deras roll i projekten ses som ett exempel på hur 
företagsledningarna gav sitt stöd och därmed bidrog till legitimiteten för
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projekten. Det faktum att företagsledaren ofta själv deltog som ambassadör i något 
projekt stärkte legitimiteten ytterligare.

Cohen & Levintal, (1990) samt Lane & Lubatkin, (1998) menar att en ökad 
kompetens hos företagen innebär en högre absorptionsförmåga som ger
förutsättning för ett utökat lärande om komplexa företeelser eller teknologier. 
Ambassadörernas verkar ha betydelse för företagens möjlighet att utveckla sin
absorptionsförmåga, det vill säga deras förmåga att inse värdet av dessa
resursbaser inom företaget och alliansen och hur de skall användas för att nå 
företagets mål, genom att ambassadörerna har rikligt utbyte med såväl andra 
ambassadörer och medarbetare inom respektive företag.  Genom ambassadörerna
kan företaget både få tillgång till ny information och kunskap och en möjlighet att 
sprida denna till rätt medarbetare i företaget.

Det erkännande av projektens betydelse och det stöd som de anställda involverade 
i samverkan erhåller från företagsledningen bedöms därför ha stor betydelse för 
projektens genomförande. 

Proposition 7: Skapande av kunskapsrelaterade resurser i en allians handlar
om att bygga relationer 
Relationer inom en allians kan beskrivas som multipla då det parallellt med
varandra byggs upp ett flertal olika relationer mellan företag, företagsledare och 
medarbetare inom och mellan företagen. Ritter (1999) menar att både
affärsmässiga relationer och icke affärsmässiga relationer tillför företagen värde i 
samarbetet och att relationer inte kan ledas separat isolerade från andra relationer 
utan måste ses i ett nätverksperspektiv. I ett sådant perspektiv är det viktigt att 
komma ihåg att hela företaget ägnar sig åt att bygga relationer. Dessa relationer 
leder till ökade kontaktytor inom alliansen vilka sedan kan användas på en mängd
olika sätt för att öka produktiviteten inom företagen. Organisationens förmåga att 
förvärva kunskap beror till stor utsträckning på individers samverkan med
varandra, den övergripande förmågan att förvärva kunskapen är därför beroende 
av hur organisationen integrerar individers kunskap internt i sin verksamhet (Van 
den Bosch m fl,1999) Personliga nätverk mellan befattningshavare i de olika 
företagen är betydelsefulla (Lundvall & Johnson, 1994). Att ha kunskap om vem
som vet vad och vem som kan vad kan vara en betydande tillgång för företaget. 

Proposition 8: Know-who är en förutsättning för att sedan kunna få tillgång 
till andra kunskapsformer i en allians
Att veta om var i alliansen kunskap finns och vem det är som besitter denna är av
stor betydelse för att sedan företagen skall kunna få tillgång till andra 
kunskapsformer. Detta påstående är giltigt i alla typer av organisationer men berör 
mindre företag särskilt då de ej på samma sätt som större företag har tydliga
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avdelningar, formella titlar på befattningshavare eller rutiner i form av exempelvis
ett Intranet som kan fungera som en vägledning i sökandet efter en specifik 
kunskap och dess kunskapsbärare. I en allians bestående av mindre företag spelar 
personliga relationer och det förtroende som byggs upp i denna därför större roll.

Seyed-Mohamed (1995) anför att just förtroende är av yttersta vikt eftersom 
aktörerna måste förlita sig på att motparten använder sig av de resurser man
tillhandahållit på ett för båda parter lämpligt sätt. Detta förtroende bör vara
ömsesidigt så att mer komplexa utbyten av kunskapsrelaterade resurser kan ske 
mellan företagen i alliansen. Ett sådant relationsbaserat förtroende är mer tåligt
och hållbart då parterna ofta anstränger sig för att skapa utbyten som gynnar alla 
parter (Rosseau, Sitkin, Burt och Camerer, 1998). Som en följd av utbytet av 
resurser i samarbetet skapas ett beroende i som yttrar sig bindningar mellan
företagen som leder till aktörernas strategi, organisation, teknik och rutiner 
anpassas (Håkansson & Snehota, 1995). Seyed-Mohamed (1995) pekar på att 
beroende är en följd av att aktörerna är i behov av varandras resurser och 
aktiviteter, vilket även skapar ett styrkeförhållande mellan parterna. Min
uppfattning efter denna studie är att företagsledningen i ett strategiskt samarbete
medvetet bör uppmuntra sin personal att inom viktiga områden att bygga 
relationer med sina kollegor i de andra alliansföretagen så att företagets tillgång
till know-who ökar. 

Proposition 9: Företag/allianser som strävar efter att förbättra nuvarande 
verksamheten försöker utveckla know-how kunskaper 
Erfarenheterna från denna studie visar att en allians som strävar efter att förbättra
sin nuvarande verksamhet främst fokuserar på att utveckla sin processteknologi
genom att utveckla det befintliga produktionssystemet i företagen och i alliansen.
Van De Ven & Poole (1985) menar att organisationer såväl som produkter följer 
en organisk livscykel som inledningsvis kännetecknas av långsam tillväxt i 
introduktionsfasen för att sedan övergå till en snabbare tillväxt som sedan mattas
av i en mognadsfas för att sedan sakta övergå i en nedgångsfas med negativ 
tillväxt.

Företag verksamma i mogna branscher såsom tillexempel verkstadsindustri och 
processindustri är i hög grad pristagare, med vilket menas att deras förmåga att
påverka marknadspriser är relativt begränsat.  Aktiviteter för att stimulera
intäktssidan blir därför svåra att ekonomiskt värdera medan aktiviteter för att 
minska kostnader i produktion genom effektivitetshöjningar är möjliga att 
värdera. I dessa typer av branscher är ofta även skalekonomi en betydande faktor 
vilket ytterligare leder till att fokus ofta hamnar på att förbättra den nuvarande 
processteknologin i företaget. Företag/allianser verksamma i mogna branscher bör 
som en följd av Van De Ven & Poole’s (1985) livscykelresonemang sträva efter 
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att utveckla sin processteknologi (know-how) istället för att utveckla sin 
produktteknologi (know-why) Vilket överensstämmer med det faktiska agerandet
av den studerade alliansen vilken var verksam i en traditionell bransch. 

Proposition 10: Företag/allianser som strävar efter att åstadkomma nya
produkter eller nya affärer försöker utveckla know-why kunskaper 
Företag verksamma i unga branscher såsom tillexempel informationsteknik och 
Telecom-industrin har goda möjligheter att själva sätta pris på sina produkter.
Fokus är ofta på att stimulera intäktssidan genom att utveckla nya produkter och 
affärer för att på så sätt skapa sig en god marknadsställning. Som en följd av 
livcykelresonemanget (Van De Ven & Poole, 1985) så bör företag/allianser
verksamma i unga branscher sträva efter att utveckla nya produkter och affärer 
genom att utveckla sin produktteknologi (know-why), men även vad Sanchez 
(1996) benämner know-what nämligen den strategiska förståelsen om hur know-
how och know-why skall användas för att erbjuda marknaden vad den faktiskt 
efterfrågar.

En sådan ambition innebär att befintliga produkter förfinas och vidareutvecklas 
inom företaget. Genom att den befintliga teknologi används innovativt i 
produktutveckling kan då samordningsvinster nås då befintlig teknik kan
användas i nya produkter. Samtidigt som ny kunskap om nya teknologier införs i 
företaget och därigenom kan helt nya produkter utvecklas. Resultaten från denna 
studie ger ingen vägledning i detta fall men teoretiskt stöd för
propositionen/påståendet kan fås från March (1991) resonemang om exploration
som är inriktat efter sökandet av ny kunskap som företaget ej besitter.

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns oftast två huvudalternativ för fortsatt forskning, att fördjupa sig i det 
redan påbörjade spåret eller att vidga sin forskning. Valet har fallit, som den 
observante läsaren insett efter det utökade resonemanget, på det förstnämnda
alternativet. Det övergripande syftet med den fortsatta forskningen kommer att 
vara att: Skapa en bättre förståelse för hur strategiska resurser i ett strategiskt 
samarbete överförs mellan företag eller blir tillgängliga för företag och av 
särskilt intresse kommer de tidigare nämnda kunskapsformerna: know-who know-
how, know-why och know-what samt de kunskapsrelaterade resursbaserna att 
vara.

Den genomförda studien i en strategisk allians bestående av små och medelstora
företag verksamma i verkstadsindustrin (där teknik, affärslogik och 
organisationsstruktur var relativt likartade) kommer att kompletteras med en 
fallstudie inom en strategisk allians bestående av stora företag verksamma inom
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processindustrin och små och medelstora IT-företag samt ett forskningscenter. 
Därmed kan den kommande fallstudien ge mer kunskap om den tionde 
propositionen vilken idag saknar empiriskt stöd. Det främsta målet med alliansen 
är att utveckla tekniska lösningar som stärker processindustrins konkurrenskraft 
samtidigt som de tekniska lösningarna skall vara kommersiellt gångbara på en 
internationell marknad. Denna fallstudieallians tillför studien nya dimensioner då
aktörerna har olika kunskapsrelaterade resursbaser vilka skiljer sig från varandra i 
utseendet men även i form av att aktörernas motiv för deltagande skiljer sig åt, 
vilket kan ses i syftet med alliansen. Detta borde leda till att denna allians borde 
ha goda förutsättningar att utveckla ett produktkunnande, i motsats till den 
tidigare fallstudien som främst fann tecken på framsteg inom processkunnande. 
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* Denna intervjun är ej medtagen i tabell 2.2 då den ej fördes efter bilaga 2 och 3, på 
grund att informanten var ny på sin befattning. Istället handlade samtalet om Ferruforms
roll i Evonet och framtida inriktning.





Bilaga 2 

Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 
Postadress: 971 87 Luleå 

Telefon: 0920-49 10 00 (växel) 
Hemsida: www.ltu.se 

FRÅGEFORMULÄR
Utvärdering av samarbetet mellan företagen i Evonet 

Industrial Partners 

Datum:

Respondent:

Ansvarsområde:

Företag:

Intervjuare:

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Avdelningen för industriell organisation 

http://www.ltu.se


DEL 1: FRÅGOR OM ALLIANSEN 

1. Känner du till vilka företag som deltar i Evonet? 

2. Känner du till vilka motiv/anledning som ert ftg har för att deltaga i 
Evonet?

3. Vilka mål finns för verksamheten?

a) vilka kvalitativa mål finns det för verksamheten?
b) vilka kvantitativa mål finns det för verksamheten?

4. Hur ser ledningen av Evonet ut? 

a) vem är projektledare?
b) vilka sitter i styrelsen?
c) Vem ansvarig på ditt företag?

5. Hur och av vem har du blivit har du blivit informerad om samarbetet i 
Evonet?

a) vem har informerat, och i vilket sammanhang?
b) hur ofta sker denna information?

6.   Vad har varit bra i detta samarbete, motivera?

7.   Vad har varit mindre bra i detta samarbete, motivera?

8.  Vad kan göra för att förbättra detta samarbete, motivera?



DEL 2: FRÅGOR OM DE OLIKA TVÄRFUNKTIONERNA 

9.   Har du fått de resurser som krävs för att bedriva ditt eget projekt? 

10.   Har du det stöd som behövs från ditt eget företag samt från 
projektledningen i Evonet för ditt jobb?

11. Vad vet du om det WCP-arbete som är gemensamt för Evonet? 

a) vad det är?
b) vem som är ansvarig på företaget?
c) när det skall vara klart? 
d) hur tycker du att detta fungerar på ditt företag, dvs bra och mindre bra?
e) vad kan göras för att förbättra detta samarbete, motivera 

Vad vet du om IT-förfrågningsarbete som är gemensamt för företagen i 
Evonet?

a. vad det är?
b) hur det implementeras?
c) när det skall vara klart? 
d)  hur tycker du att detta fungerar på ditt företag, dvs bra och mindre bra? 
e) vad kan göra för att förbättra detta samarbete, motivera

Vad vet du om marknadsföringsarbetet som är gemensamt för företagen i 
Evonet?

a) vad det är?
b) hur det implementeras?
c) när det skall vara klart? 
d) hur tycker du att detta fungerar på ditt företag, dvs bra och mindre bra? 
e) vad kan göras för att förbättra detta samarbete, motivera 
f) Vad är syftet med ett Evonet varumärke.

Vad vet du om det Praktik-arbete som är gemensamt för företagen i Evonet? 

a. vad det är?
b) hur det implementeras?
c) när det skall vara klart? 
d) hur tycker du att detta fungerar på ditt företag, dvs bra och mindre bra? 
e) vad kan göra för att förbättra detta samarbete, motivera



Vad vet du om det Inköpsarbete som är gemensamt för företagen i Evonet? 

a) vad det är?
b) hur det implementeras?
c) när det skall vara klart? 
d) hur tycker du att detta fungerar på ditt företag, dvs bra och mindre bra? 
e) vad kan göra för att förbättra detta samarbete, motivera

16.   Vilka signifikanta aktörer (viktiga personer/ftg) finns det i Evonet 
(individer/företag)?

17.   Ifall du blickar tre år in i framtiden, hur ser samarbetet ut i Evonet? 

18.  Övrigt 



Bilaga 3 

Klassiska uppföljare
Vad hände?
Vad menar du, varför?
Kan du ge ett exempel?
Hur skulle du beskriva det?
Hur visade det sig?
Vilka möjligheter/hinder finns?

Kompletterande frågeställningar

Företaget
Bransch
Omsättning
Anställda
Kompetenser (vilka har företaget och vilka bedöms viktiga) 
Hur går värdeskapande i företaget till

Alliansen
Vilka är bakgrunden/motiven till att alliansen startades
Företagets motiv till deltagande (hur bidrar alliansen till företagets
värdeskapande)
Hur styrs alliansen 
Beskriv hur alliansen är organiserad 
Vilka är de viktigaste omvärldsfaktorerna för alliansen 
Upplevda risker med alliansen 
Beskriv alliansens utveckling (milstolpar) över tiden 

Kunskapsspridning
Samarbete inom företaget (områden)
Samarbete mellan företagen (områden)
Kunskapsmotiv

- inom vilka områden
- vilken sorts kunskap/ är ni ute efter 
- vilken nytta har denna kunskap i er verksamhet

(operativ/taktisk/strategisk)
Vill ni skapa ny kunskap inom något område
Hur inhämtar du kunskap 
Hur delar du med dig av kunskap 
Varför delar du med dig kunskap till dem
Valet av sätt att sprida kunskap 
Finns det några faktorer som påverkar kunskapsspridningen 
Hur överförs kunskap mellan alliansföretagen
Hur mäter ni i ert företag nyttan av ett medlemskap i alliansen (kort sikt/lång sikt) 
Har ni haft någon nytta av erhållen kunskap från samarbetet i alliansen 






