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Sammanfattning 
 

Syftet med denna licentiatuppsats är skapa förståelse för hur små företag positionerat i 
överlappningen mellan olika nätverksstrukturer kan balansera och dra nytta att sin position.  
 
Studien behandlar två typer av nätverksstrukturer, dels den hierarkiska försörjningskedjan, dels 
det strategiska, multilaterala nätverket. Studien har delats upp i två delsyften och ett huvudsyfte. 
Det första delsyftet är att är att skapa förståelse för styrning och samordning och de kravbilder 
som småföretaget ställs inför i försörjningskedjan. Det andra delsyftet är att skapa en förståelse 
för styrning och samordning och de kravbilder som småföretaget ställs inför i det strategiska 
multilaterala nätverket. Genom att arbeta mot dessa två delsyften ligger de till grund för att nå det 
huvudsakliga syftet, att skapa en förståelse för hur små företag positionerat i överlappande 
nätverk balanserar och drar nytta av de kravbilder som de båda nätverken ställer.  
 
Studien har ett explorativt syfte och det empiriska arbetet består av två fallstudier som utgår från 
småföretag som befinner sig i en överlappande position. De båda fallföretagen skiljer sig åt i sin 
affärsinriktning och sättet att skapa ett mervärde där det första fallföretaget har en relativt enkel 
teknologi och dess värdeskapande ligger i att de kan producera kostnadseffektivt. Företaget har 
inga egna produkter eller produktutveckling, en stor del av verksamheten är att fungera som 
legotillverkare åt andra företag. Det andra fallföretaget är ett högteknologiskt företag som äger 
sina produkter och en stor del av verksamheten koncentreras till produktutveckling. Dess 
affärsinriktning är framförallt produktutvckling och ett innovativt agerande  
 
Studien bidrar till forskningsområdet om försörjningskedjor och småföretag. Genom att för det 
första belysa och skapa förståelse för beroendeförhållanden mellan olika nätverk och visa på hur 
försörjningskedjan är inbäddad i omkringliggande nätverksstrukturer som i vissa situationer 
stöttar och förstärker och i andra situationer försvagar varandra bidrar denna studie till 
forskningsområdet. Genom att för det andra belysa och skapa förståelse för hur småföretag 
agerar för att balansera och drar nytta av att vara del av dels försörjningskedjor och dels andra 
multilaterala samarbeten bidrar denna studie till såväl forskningsområdet om försörjningskedjor 
och forskningsområdet om småföretag 
 
Fallstudierna visar på olika strukturella och relationella förutsättningar som påverkar 
småföretagens möjlighet att balansera och dra nytta av sin position. Studien visar på såväl 
spänningar i form av rollkonflikter och konkurrens i överlappningen som trögheter i form av en 
överinbäddning och starkt socialt kapital i de studerade nätverken. Studien skapar en förståelse 
för hur dessa spänningar och trögheter kan vara stärkande såväl som tärande för nätverkens 
konkurrenskraft och påverkar företagets möjlighet att balansera och dra nytta av sin position i 
överlappande nätverk. 
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Industriell struktur med fokus på nätverk, värdeskapande och små 
företag 
 
Svensk ekonomi och arbetsliv har sedan andra världskriget dominerats av ett tjugotal stora 

industriföretag. Storföretagen har även dominerat produktionssystemen i många andra länder. 

Gränserna för storföretagens tillväxt och konkurrenskraft beskrevs tidigare som obefintliga och 

småföretag ansågs spela en undanskymd roll i förhållande till stora företaget (se t ex Penrose 

1959). Storföretagen var resursstarka och ansågs ha förutsättningar för storskalig produktion, 

vilket gav dem kostnadsfördelar genom att tillverkningskostnaden per producerad enhet var låg. 

Enligt Penrose kunde små företag erhålla konkurrensfördelar som en följd av att storföretagen 

expanderade genom s.k. ”spill overs” från stora företag. Små företag sågs i dessa fall som ett 

komplement till storföretagens verksamhet och växte parallellt med dem.  

 

Idag ser bilden annorlunda ut. Den 150-åriga trenden med ständigt växande storföretag tenderar 

att brytas (Petterson 2004). I Sverige har traditionella storföretag som Ericsson och ABB haft en 

turbulent utveckling. De hierarkiska storföretaget ställs inför krav på kortare produktlivscykler, 

produktdifferentiering, förmåga att utveckla allt mer komplexa produkter och att hantera en ökad 

globalisering. Dessa krav pressar företagen att bli mer slimmade i den operativa verksamheten 

(Christopher 2005). Företagen måste arbeta med flexibla strategier och sätt att organisera sig så 

att de snabbt kan förändra verksamheten och anpassa sig till nya krav och förutsättningar 

(Eisenhardt & Martin 2000). Många industriella storföretag i Sverige omorganiserar verksamheten 

och fokuserar sin kapacitet och sina resurser på vissa kärnområden i syfte att öka sin 

anpassningsförmåga (Prahalad & Hamel 1990). Den verksamhet som faller utanför 

kärnområdena splittras upp i mindre delar som i många fall säljs eller läggs ut på leverantörer. 

Den tidigare sammanhållna organiseringen av hela verksamheten bestående av utveckling, 

konstruktion, tillverkning och försäljning av färdiga produkter löses upp och delar av 

värdeskapandet läggs ut på ett flertal externa leverantörer. En vanlig benämning på detta 

fenomen är outsourcing (Quinn & Hilmer 1994) eller utkontraktering. Det är företagets 

kärnområden som antas skapa högst mervärde för företaget och också bör hanteras internt 

medan övrig verksamhet med fördel kan läggas externt, outsourcas (Prahalad & Hamel 1990). 

   

Förändringarna i den industriella strukturen innebär att de tidigare allomfattande storföretagen 

står för en allt mindre del av själva tillverkningen. Produktionen och i vissa fall även 

produktutvecklingsansvaret skjuts neråt i försörjningskedjan till utvalda leverantörer. 

Storföretagens strategier utvecklas mot att endast vara varumärkesägare utan eller med begränsad 
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egen tillverkning. Som varumärkesägare skapar de övergripande kontroll och genererar sina 

vinster genom att dirigera helheten. Kontroll över värdeskapandet får man genom att organisera 

nätverk av kunder och underleverantörer (Christopher 2005).  

 

Denna sönderdelning av produktionen till följd av att storföretagen renodlar sin verksamhet 

skapar en nätverksstruktur av värdeskapande. Dessa nätverk kännetecknas av en hierarki då olika 

nivåer av underleverantörer styrs och kontrolleras av köparföretaget, i regel ett storföretag. Dock 

beskrivs ofta det nya sättet att organisera verksamheten i termer av förädlingskedjor som är 

hierarkiska och sekventiella i likhet med det tidigare sättet att organisera verksamheten, bara med 

skillnaden att det formella ägandet inte finns inom en och samma organisation. Därigenom 

förbises att de företag som tar ansvaret för vissa verksamheter kan finnas i andra nätverk och 

påverkas av den dubbla tillhörigheten. För att i denna studie kunna ta hänsyn till detta kommer 

ett nätverksperspektiv att anläggas på förädlingskedjan och de aktiviteter som pågår inom denna.  

 

Nätverksbegreppet är väl använt idag i teori såväl som praktik. Definitionen av vad ett nätverk är 

varierar beroende på sammanhang och vilken typ av nätverk som studeras. Den nätverksansats 

som denna studie utgår ifrån förespråkas av IMP skolan1 som menar att nätverket består av ett 

antal relationer mellan tre eller fler företag, där en relation är beroende av utbyten som pågår i 

andra interrelaterade relationer. Nätverket skapas genom att aktörer, företag eller individer, 

interagerar inom ramen för olika aktiveter med olika resurser (Cook & Emerson 1978, 

Håkansson & Snehota 1995). Det är en relativt bred definition och omfattar alla typer av 

industriella företagsnätverk så länge det är tre eller fler aktörer involverade (Hertz 2006). En 

vidareutveckling av det valda nätverksperspektivet återkommer längre fram men det är av vikt att 

redan nu fastslå att studien utgår från ett perspektiv som ser marknaden som nätverk, antingen 

med en samordning i form av hierarkier eller i form av strategiska resursstärkande nätverk av 

småföretag. 

 

Pettersson (2004) menar att denna förändring, där värdeskapandet sker i nätverk mellan företag, 

kommer att leda till att små företag får ett ökat ansvar för en allt större del av förädlingsvärdet 

och därmed en högre andel av sysselsättningen i företagssektorn. Små företag spelar en stor roll 

för den ekonomiska tillväxten. Studier har visat att nyetablerade och expanderande småföretag 

                                                 
1 Industrial Marketing and Purchasing Group, ett forskarnätverk med inriktning på industriella nätverk och 
strukturer.   
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står för sjuttio procent av alla nya arbetstillfällen i Sverige (Davidsson m.fl. 1994)2. De mindre 

företagen kommer därför att spela en avgörande roll för utvecklingen av det svenska näringslivet. 

Små företag har förmåga att snabbare svara på förändringar i efterfrågan på marknaden än många 

stora företag. En framgångsfaktor för småföretag är deras organisationsstruktur som gör dem 

flexibla varför de lättare kan hitta nya lösningar på problem.  Problemlösning underlättas genom 

korta kommunikationsvägar, ofta en verbal och direkt ledarskapsstil med färre formella 

beslutsfattare involverade och därmed en större möjlighet att anpassa verksamheten (Mintzberg 

1983, Bohman & Boter 1984, Botkin 1992, Lindholm-Dahlstrand 2004).  

 

Småföretag har länge varit vitala för den svenska näringslivsmodellen eftersom storföretag under 

lång tid byggt upp industriella nätverk av underleverantörer och legotillverkare inom branscher 

som bilindustrin, stålindustrin och tidigare textilindustrin (Sölvell m.fl. 1999). Brolin (2002) menar 

att skillnaden idag är att varje led i försörjningskedjan rationaliseras genom användning av ny 

kommunikationsteknologi. De dominerande köparföretagen intar rollen som tongivande ledare 

av flöden av aktiviteter och resurser. Den utvecklade kommunikationsteknologin har vidare gjort 

det möjligt att hantera globala nätverk av produktion och distribution. Det är lättare att flytta 

produktion runt om i världen för att nå kostnadsfördelar och samtidigt behålla kontrollen över 

värdeskapandet med hjälp av den utvecklade kommunikationsteknologin och IT-baserade 

affärssystem. Industrisstrukturen och relationerna mellan företag förändras således från att vara 

främst nationella till att bli allt mer globaliserade.  

 

Svenska småföretag ges alltså inte enbart nya förutsättningar att delta i värdeskapandet, de ställs 

även inför ökade krav på att klara detta i konkurrens med andra leverantörer på en global 

marknad. Detta kräver att de är resursstarka. För att få ett fungerande och effektivt flöde av 

information och material i storföretagens försörjningskedjor så tenderar företagen som befinner 

sig i en kedja att bli allt mer integrerade organisationsmässigt. Informationsflödet i kedjan 

underlättas genom t.ex. elektroniska direktkopplingar mellan företagens affärssystem (EDI). 

Detta är många gånger ett krav från köparföretaget vid förhandling av leverantörskontrakt. Det är 

                                                 
2 Det finns emellertid en problematik i att förutsäga hur stor del av sysselsättningstillväxten som små respektive 
stora företag står för. Det är hela tiden pågående processer och en dynamik där företaget kan vandra mellan olika 
kategorier beroende på dess utveckling. I och med att det lilla företaget växer och expanderar så byter de 
kategori i statistiken från små- till medelstort och kanske så småningom som stort företag. Ett stort företag kan i 
sin tur minska sin organisation och går från ett stort företag till ett medelstort företag. På så sätt minskar 
respektive ökar de olika sektorernas betydelse för sysselsättningen och det är svårt att mäta den betydelse utifrån 
storlekskategoriseringen som små, stora respektive växande och stagnerande företag har för Sveriges tillväxt och 
sysselsättning (Lindblom –Dahlstrand 2004). 
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också en dyrbar investering, framförallt för ett litet företag med begränsade resurser, men det är 

ofta en nödvändig investering för att ha möjlighet att delta i detta hierarkiska nätverk.   

 

Denna uppsats handlar om små företags sätt att hantera denna nya situation och de möjligheter 

och krav som följer med omstruktureringen inom svensk industri. Inledningsvis diskuteras de 

krav som den nya situationen ställer på småföretagen varefter de kontextuella förutsättningarna 

att möta de krav som finns inom olika industriella system problematiseras och diskuteras. 

  

Små företags konkurrenssituation  

De små företagen ställs alltså, precis som de stora företagen, inför en ny konkurrenssituation i 

och med de strukturella förändringarna och den ökade internationella konkurrensen. I denna 

studie är det små företag inom den svenska leverantörsindustrin och deras sätt att hantera dessa 

krav som ligger i fokus. Med leverantörsindustrin menas de företag som står för en del i 

framtagningen av en produkt eller kundlösning. Innan en diskussion förs om de krav som den 

nya situationen ställer på dessa företag och vilka förutsättningar de har att möta kraven är det 

nödvändigt att definiera vad som menas med små företag. Inom EU definieras företag med 0-9 

anställda som mikroföretag. 10-49 anställda kategoriseras som småföretag. Företag med 50 till 

250 anställda faller inom kategorin medelstora företag och företag över 250 anställda definieras 

således som stora företag. Denna definition är även vedertagen i Sverige (NUTEK; DG-

Enterprise). I denna studie är det gruppen små företag som fokuseras.  

 

Små företag i Sverige påverkas i mycket stor utsträckning av storföretagens agerande. Företagen 

står ofta i ett beroendeförhållande till stora företag vilka tillföljd av sin styrka kan diktera villkoren 

för samarbetet. Det är därför viktigt att ta hänsyn till vilka krav som storföretagen ställer på sina 

leverantörer.  De två mest framträdande kraven sammanfattas nedan för att ge en bild av 

småföretags utmaningar och förutsättningar inom svensk leverantörsindustri.  

 

För det första anser svenska storföretag att kostnadseffektivitet är viktigt. Detta har lett till att de 

i allt större utsträckning gör sina inköp i låglöneländer. Stora resursstarka företag har de 

ekonomiska förutsättningar som krävs för att flytta delar av produktionen till andra länder eller 

att byta ut befintliga leverantörer i syfte att dra nytta av fördelar som produktionen i 

låglöneländer antas ge. När produktutvecklingen är klar och produktionen industrialiserats flyttar 

därför många företag sin produktion till produktionsenheter inom det forna östblocket, t ex till 

baltstaterna, Polen och Ryssland, eller till låglöneländer i Asien, såsom Kina och Indien. Trenden 
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inom många industrier är att standardmoduler massproduceras genom prognostillverkning i 

lågkostnadsländer (Bergström & Hertz 2008). För att svenska småföretag ska ha möjlighet att 

konkurrera med leverantörer från dessa länder krävs att de utvecklar en mycket hög 

kostnadseffektivitet. Internationaliseringen innebär vidare att produktionen måste uppfylla 

standardiserade internationella kvalitetsnormer och certifieringar av olika slag.  

 

Små företag måste alltså klara av att producera komponenter som svarar mot de nya och ständigt 

utvecklade kraven som ställs internationellt samtidigt som de måste fokusera på att uppnå en hög 

kostnadseffektivitet. Ett exempel på denna form av värdeskapande är de leverantörer i 

försörjningskedjor som inte har några egna produkter eller egen produktutveckling och som i 

huvudsak producerar och levererar efter detaljerade specifikationer från köparföretag. Dessa 

leverantörer antas fokusera på att öka effektiviteten, både i fråga om kostnad och kapacitet för att 

öka sin konkurrenskraft eller behålla sin position på marknaden.   

 

För det andra ställer en ökad produktkomplexitet och ökad specialisering högre krav på 

leverantörers förmåga att leverera ett högre mervärde. Leverantörer måste i ökad utsträckning 

vara innovativa och utveckla sina komponenter och produkter för att möta den internationella 

konkurrensen. Storföretagen behåller kontrollen av de strategiska kärnkomponenterna och 

utvecklingen av dessa men i övrigt läggs ofta utvecklingsansvaret på leverantörer. Detta innebär 

ökande krav på en utvecklingsförmåga hos leverantörerna vilket kan vara svårt för små enskilda 

företag att leva upp till. Den ökade specialiseringen och arbetsdelning ställer högre krav på 

leverantörens marknadskunnande och tillgång till information och teknologiskt kunnande inom 

andra verksamheter. Det handlar också om att känna av marknadens signaler för att producera 

rätt saker och veta vilka aktörer i branschen som sitter på viktig information (Maskell 2001). 

Informationen krävs för att småföretagen ska kunna agera innovativt, utveckla ny kompetens och 

nya förmågor för att ligga i framkant vad gäller utveckling och därigenom behålla sin 

konkurrenskraft. En innovation definieras såsom en ny produkt eller tjänst, en ny affärsmodell 

som företaget använder sig av för att konkurrera med andra aktörer och för att möta kundens 

krav (Nelson & Winter 1982, Pouder & St. John 1996). Det handlar således om att småföretaget 

har en innovativ förmåga och att kunna agera entreprenöriellt, att anpassa sig till förändrade 

förutsättningar, för att på så sätt skapa något nytt. Det entreprenöriella agerande definieras som 

en förmåga att uppfatta var produkter (eller tjänster) inte existerar eller har en undervärderad 

betydelse och var nya produktionsmetoder, inte upptäckta av andra, är tänkbara och att även 

exploatera dessa. Denna uppmärksamhet existerar när aktörer har tillgång till information och en 
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förmåga att värdera de resurser som inte är synliga av andra (jfr Kirtzner 1973, Shane 2003, 

Alvarez & Barney 2008).  

 

De huvudsakliga utmaningarna som småföretagen står inför är att vara tillräckligt 

kostnadseffektiva och att ha en innovativ förmåga för att vara konkurrenskraftiga. Ett dilemma 

för många småföretag är att tiden och företagets resurser inte räcker till för att både vara 

innovativ, söka nya möjligheter och utveckla nya produkter och att samtidigt även vara 

kostnadseffektiv. Ett mindre företag, har ofta inte själv alla resurser, i form av kompetens, 

finansiering, produktionslinjer, kontakter, information och administrativt stöd som behövs för att 

kunna konkurrera framgångsrikt (Baron & Shane 2008). De måste därför fokusera på en av de två 

utmaningarna och antingen inrikta sig mot att sälja tillräckligt med produkter, eller genom extern 

finansiering alternativt genom att bygga upp ett eget kapital inrikta sig på att produktutveckla och 

finna nya produktlösningar.  

 

Utifrån dessa utmaningar som svenska små företag ställs inför, vilka beskrivits inledningsvis, och 

med hänsyn tagen till företagens förutsättningar att vara innovativa respektive kostnadseffektiva 

är det relevant och viktigt att undersöka hur småföretag hanterar dessa utmaningar.  

 

Ett sätt att möta dessa utmaningar är att bygga relationer och samarbeta med andra för att få 

tillgång till resurser och teknologi som saknas internt och för att dela på kostnaderna (Putnam 

1993, Powell & Smith Doerr 1994, Håkansson & Snehota 1995, Ford m.fl. 1998). Företagen kan 

genom att samarbeta, kombinera sina egna resurser med andras resurser, dela med sig av 

information, kunskap, kapacitet, eller stärka varandra vid introduktion på nya marknader (Doz & 

Hamel 1998, Barringer & Harrison 2000). 

 

För att uppnå en kostnadseffektivitet så måste små företag samarbeta med andra för att 

tillsammans åstadkomma kraftfullare marknadssatsningar och erbjuda en kostnadseffektivitet och 

högre kapacitet genom att leverera längre produktionslinjer och standardiserade produktpaket. 

För att kunna hävda sig i en allt mer internationaliserad konkurrens krävs inom många branscher 

en avancerad utrustning för produktion och administrativa processer. Småföretag kan helt enkelt 

inte bära de kostnader som krävs för att investera i avancerade resurser som IT-baserade 

affärssystem eller i utbildning och kompetensutveckling av personalen i samma utsträckning som 

stora resurstarka företag. Denna kostnadseffektivitet måste uppnås på andra sätt, där ett sätt är att 

samarbeta med andra.   
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En grundförutsättning för att utveckla nya innovationer är resurskomplettering och ett utbyte av 

kunskap och kompetens mellan aktörer. Det kräver samverkan mellan individer, företag och 

andra omkringliggande institutioner (Doz & Hamel 1998, Barringer & Harrison 2000). När det 

gäller innovationer anses småföretag ofta vara kunniga i att omsätta nya idéer och teknologi till 

prototyper, men de ses däremot som resurssvaga när det kommer till produktion och 

administration av större volymer vilket krävs för att konkurrera genom kostnadseffektivitet 

(Noteboom 1994). Resurskomplettering och utbyte av kunskap och kompetens är inom många 

branscher och teknologier en grundförutsättning för att utveckla nya innovationer.  

 

Det är svårt för många små företag att på egen hand marknadsföra nya produkter och tjänster till 

en tillräckligt stor marknad för att skapa lönsamhet. Trots att det finns ett marknadsbehov av 

dessa innovationer kan kunderna ändå föredra att köpa från stora företag vilka vanligtvis har ett 

etablerat varumärke och att detta ses som en garanti för produktkvalitet, service och säker 

leverans av stora volymer (Botkin & Matthews 1992). Genom att utnyttja storföretagens 

marknadskanaler och ingå i deras försörjningskedjor når man därför lättare ut med sina 

produktlösningar. Småföretag kan på så sätt öka sin synlighet, legitimitet och prestige genom att 

bygga relationer och ingå i försörjningskedjor till stora, etablerade företag.  

 

Den företagskontext och de affärsrelationer som företag etablerar med andra företag och 

institutioner är alltså viktig. Denna studie utgår från att små och stora företag är delar av olika 

industriella nätverk och en viktig fråga är hur detta kan påverka deras möjligheter att vara 

innovativa respektive kostnadseffektiva.  

 

Små företag som en del i hierarkiska försörjningskedjor och 
strategiska nätverk – studiens problemområde  
Som beskrivits i inledningen så går utvecklingen mot en disintegration och att de tidigare 

sammanhållna hierarkiska organiseringen av storföretagen försvinner och allt fler 

tillverkningsmoment hos stora företag utförs av deras leverantörer. Detta skapar nya former av 

interorganisatoriska nätverk. Genom det ökade inslaget av outsourcing svarar det enskilda 

företaget för en allt mindre del av de samlade värdeskapande aktiviteterna som krävs för att 

framställa och distribuera en viss produkt. Värdeskapandet sker i relation med andra företag som 

bildar olika typer av nätverk. Hur dessa företag interagerar och samordnar sin verksamhet och 

vilka beroendeförhållanden som uppstår mellan företagen påverkar hur nätverksstrukturen 
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formas. Det är viktigt att slå fast att de nätverksstrukturer som formas av interorganisatoriska 

relationer kan se mycket olika ut och är helt beroende av de ingående aktörernas interagerande 

och ur vilket perspektiv som nätverket studeras. Därtill ska läggas att nätverk är dynamiska och 

förändras tillföljd av företagens agerande.  

 

Denna studie utgår från små företag och tar fasta på hierarkiska och multilaterala relationer som 

företaget är en del av. Detta utvecklas nu mer ingående i två scenarios och en problembild.   

 

Småföretag som del i en hierarkisk försörjningskedja 

Ett första scenario är småföretaget som del av ett hierarkiskt nätverk inom ramen för en 

försörjningskedja. Inom litteraturen som behandlar Supply Chain Management (SCM) definieras 

försörjningskedjan som ett set av tre eller fler aktörer företag eller individer som är direkt 

involverade i flödet av produkter, service och information från råmaterial till slutkund (Mentzer 

m. fl. 2001). Försörjningskedjan är således en väldigt specifik typ av nätverk med fokus på 

styrning, samordning och beroenden mellan företag i sekventiell och vertikal kedja från råmaterial 

till slutkund. Längre fram i uppsatsen återfinns en längre diskussion om försörjningskedjans 

definition och innehåll. Fokus ligger här på den vertikala försörjningskedjan där företag är 

komplementära och samarbetar för att ge service och leverera till en slutkunden (Hertz 2006). 

Kedjan fungerar som en hierarki då den i regel styrs och samordnas av ett stort företag som äger 

kundkontraktet och ansvaret att leverera till slutkunden. Ett vanligt scenario är att 

varumärkesägaren är den som har kundkontakten och lägger ut hela eller delar av 

produktionsansvaret på en systemleverantör. Ett exempel är Ericsson som själva har en marginell 

del av sin produktion och har lagt ut det mesta av produktionen på systemtillverkare som 

Flextronics och andra internationella stora systemtillverkare. De stora systemleverantörerna som 

kan beskrivas som köparföretaget antas i det flesta fall ha den dirigerande rollen för ledning och 

hantering av den hierarkiska strukturen och styr de ingående sekventiella flödena (Lorenzi & 

Badenfuller 1995, Hendry m.fl. 2000, Gadde & Håkansson 2001, Vahaverbeke 2001). Mindre 

leverantörer längre ner i en försörjningskedja står i ett beroendeförhållande till köparföretaget 

eftersom mindre leverantörer styrs av den leverantörsstrategi som dessa har. Om köparföretaget 

har en strategi som bygger på samarbete och utveckling tillsammans med leverantörerna eller om 

köparföretaget har en strategi som bygger på att medvetet skapa konkurrens mellan 

leverantörerna är helt avgörande för småföretagen. Ett antagande som stämmer överens med 

många försörjningskedjor inom tillverkande industri är att ju längre ner man kommer i det 

hierarkiska nätverk som byggs upp kring sådana försörjningskedjor desto mindre blir företagen 
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och desto mer begränsade blir de resurser som kan användas i värdeskapandet (Axelsson & 

Larson 2002). Verksamheten inom försörjningskedjan antas vara sekventiellt eftersom 

komponenter eller delsystem tillverkas av leverantören för att sedan distribueras till 

köparföretaget för vidareförädling och en aktivitet blir därigenom beroende av den föregående 

aktiviteten (Lee m.fl. 1997, Mentzer m.fl. 2001). Den hierarkiska relationen i försörjningskedjan 

kan vara så starkt styrd att den lilla leverantören måste följa de normer som stipulerats av köparen 

om man vill fortsätta vara en del av den hierarkiska försörjningskedjan (Helper 1991). Stora 

företag har den dominerande rollen och små företag ses som lättare att byta ut om de misslyckas 

(se t.ex. Jarillo 1988, Holmlund & Kock 1996, Quayle 2003).  

 

Småföretag som del i strategiska multilaterala nätverk  

Ett andra scenario är småföretaget som del i strategiska nätverk av en multilateral struktur. 

Strategiska nätverk av småföretag består av tre eller fler företag i interorganisatoriska relationer av 

multilateral struktur. De är strategiska av den anledningen att småföretagen använder sig av 

nätverket av ett egenintresse, för att stärka sin konkurrenskraft (Jarillo 1988) antingen genom att 

tillsammans uppnå större marknadssatsningar genom att erbjuda en högre kapacitet och eller 

kostnadseffektivitet eller att tillsammans vara mer innovativa i olika former av 

utvecklingssamarbeten (Das & Teng 2002, Wincent 2006). Den multilaterala strukturen bygger på 

en ömsesidighet i utbytet och bygger på ett förtroende mellan aktörerna. Det multilaterala 

nätverket definierat av Human och Provan (2000) bygger, till skillnad från den hierarkiska kedjan, 

på det ömsesidiga utbytet i nätverket där det inte finns en stor eller strategiskt central aktör som 

äger eller styr nätverket. Det är en konstellation av flera enskilda företag där det specifika 

kundprojektet styr vem som har det största ansvaret. Den styrande och samordnande rollen 

varierar således beroende på vem som i den specifika situationen finns positionerat närmast 

kunden. Det finns också ett indirekt ömsesidigt beroende i den multilaterala strukturen då en 

brist på kapacitet eller nödvändigt kapital hos en aktör kan påverka hela nätverket negativt vid 

leverans till ett kundprojekt (Das & Teng 2002).  

 

Detta strategiska, multilaterala nätverk blir således en annan form av organisering än 

försörjningskedjan som styrs genom en hierarki. Samverkansformen i det multilaterala nätverket 

karaktäriseras av en frivillighet där ett antal företag kompletterar varandra och samverkar på 

likvärdiga villkor, samordningen kan utgå från ett socialt kapital i form av förtroende, en inre och 

yttre legitimitet och social kontroll (Powell 1990, Larson 1992, Uzzi 1997, Nootebom 1996, 

Human & Provan 2000, Das & Teng 2002). Det strategiska nätverket med en multilateral struktur 
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har en kärna i form av en administrativ enhet men relationerna mellan företagen är mer 

symmetrisk och kan illustreras som en ”ring” där styrning och kontroll är symmetriskt fördelat 

och där projektet kontrollerar vem som styr och samordnar relationerna (Storper & Harrison 

1991, Hendry m.fl. 2000). Wincent (2006) lyfter också in förekomsten av en samtida konkurrens 

och samarbete mellan företagen i det strategiska, multilaterala nätverket där företagen samarbetar 

för resursutbyte i vissa situationer och agerar självständigt i andra situationer (Bengtsson & Kock 

2002). För denna studie antas relationerna i nätverket i regel vara ömsesidigt beroende och 

frivilliga, även om det temporärt kan finnas en dominant aktör i nätverket som har viss möjlighet 

att styra beroende på kundprojekt. Det finns en ömsesidig affärsnytta och det nätverket är 

strategiskt då syftet med att samarbeta är att nå ett högre värdeskapande än vad företaget kan 

åstadkomma på egen hand. Då de multilaterala interaktionerna pågår parallellt och på flera plan i 

organisationerna och rollerna inte alltid är tydligt definierade och eventuellt varierande beroende 

på olika kundprojekt antas detta kräva en annan form av styrning och samordning än vad som 

kännetecknar den hierarkiska försörjningskedjan. 

  

Studiens problemområde 

Problemområdet för denna studie är småföretag som är en del av både försörjningskedjor som 

kännetecknas av en hierarkisk ordning och strategiska multilaterala nätverk som utgår från det 

sociala kapitalet men med ett strategiskt fokus. Då företag i regel har mer än en produkt och en 

kund är de också del av flera nätverk (Hertz 2006). Tidigare forskning och studier har antingen 

studerat försörjningskedjor eller strategiska nätverk utan att ta hänsyn till att företag kan vara del 

av olika nätverk som överlappar med varandra. Färre studier har tagit hänsyn till hur samordning 

och beroendeförhållanden tar sig uttryck om småföretag finns i två i dessa hänseenden olika 

nätverksformer (Dubois 2003). En problematisering kring att försörjningskedjor överlappar med 

varandra och med andra nätverk saknas i SCM litteraturen (Hertz 2006). Den här studien har 

ambitionen att utforska små företag som del i både hierarkiska och horisontella nätverk och de 

villkor som företaget ställs inför genom sin överlappande position.  

 

Det är ett relativt outforskat och studien förväntas härigenom kunna ge ett bidrag till framförallt 

forskningsområdet om försörjningskedjor och småföretag. För det första finns en brist av studier 

gjorda av hur försörjningskedjan är beroende och påverkas av att aktörerna är delaktiga i andra 

omkringliggande nätverk (Dubois 2003, Hertz 2006, Choi & Kim 2008). I en köparrelation 

utvärderas leverantörer vanligtvis på sin interna kapacitet dvs. dess operationella kapacitet, dess 

finansiella stabilitet och teknologiska styrka samt leveranspålitlighet i form av att leverera rätt vara 
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till rätt pris och kvalitet inom utsatt ledtid (Olsen & Ellram 1997, Speakman m.fl. 1999, van 

Weele 2000, Choi & Kim 2008). Köparföretaget tar många gånger mindre hänsyn till vilka andra 

åtaganden och affärsrelationer i andra nätverk och kedjor som leverantören är delaktig i. Choi 

och Kim (2008) beskriver problematiken med att företag är strukturellt inbäddade i många 

affärsrelationer och nätverk och menar att det är viktigt att kunden i sin utvärdering och 

kravställning på leverantörer ser att de är del av en större nätverksstruktur och ingår i olika 

samarbeten och intar olika roller i olika relationer till andra företag. Det påverkar företagets 

möjligheter att uppfylla kraven i försörjningskedjan. Ofta utvärderas leverantörer som om de 

lever isolerat från andra affärsrelationer med olika kravställningar att uppfylla, men i realiteten har 

en leverantör många kundkrav och förväntningar på sig som den ska leva upp till. Framförallt 

små företag med begränsade egna resurser som är beroende av att komplettera sin resursbrist 

genom att samverka med andra företag.  

 

För det andra har studier av försörjningskedjan och dess ledning i regel tagit sin utgångspunkt 

från inköpsfunktionen, det vill säga köparföretagets perspektiv som i regel har varit ett 

storföretag som styr och kontrollerar värdeskapandet i detta nätverk, medan den mindre 

leverantören har setts som en perifer aktör eller som en mindre och stödjande del i en helhet (jfr 

van Weele 2000, , Harland m.fl. 2001, Gadde & Håkansson 2003, Christopher 2005, Waters et. al. 

2007, Harrison & Hoek 2008). Harland m.fl. slår fast att de flesta fallstudier har fokuserat på 

stora mäktiga tillverkande företag som ofta levererar stora volymer med liten variation, i de flesta 

fall dessutom inom bilindustrin.  

 

Hur den hierarkiska relationen har hanterats sett från andra partens perspektiv har inte beaktats i 

samma utsträckning i litteraturen om försörjningskedjan. Det är därför nödvändigt att så att säga 

vända på perspektivet och utgå från det mindre företaget samt att studera andra branscher och 

verksamhetsområden. Denna studie utgår från små företag och de problem och möjligheter som 

deras överlappande position i två olika typer av nätverk, försörjningskedjor och strategiska 

nätverk, ger upphov till. Dessutom fokuserar denna studie på företagets värdeskapande och om 

dessa aktiviteter särskilt utgår från ett innovativt agerande eller utgår med ett fokus på att uppnå 

en hög kostnadseffektivitet. Det är alltså det enskilda företaget och dess relationer som står i 

fokus för denna studie och hur företaget balanserar och drar nytta av sin överlappande position.  

 

Nätverksperspektivet bidrar till förståelsen att företaget är del av flera nätverk och att dessa kan 

vara överlappande (Hertz 2006). Litteraturen om försörjningskedjor har utgått från ett 
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uppifrånperspektiv och det direkta flödet av produkter och service mot en slutkund och tar inte 

hänsyn till att företag i försörjningskedjan, småföretag i synnerhet, använder sig av andra nätverk 

för att stärka sina resurser. Företag, framförallt mindre företag med begränsade resurser, är 

tvungna att etablera ett flertal relationer för att bli kostnadseffektiva och/eller innovativa. Det är 

samtidigt viktigt för företaget att etablera flera affärsrelationer och ingå i flera nätverksstrukturer 

för att inte bli alltför beroende och på så sätt riskera att bli alltför sårbar. Det är då intressant och 

viktigt att finna vilka förutsättningar, problem och möjligheter som små företag ställs inför när 

man befinner sig i överlappningen mellan hierarkiska försörjningskedjor och multilaterala nätverk 

och hur företaget agerar för att balansera dessa förutsättningar.  

 

För att sammanfatta de introducerade scenarios som det lilla företaget är en del av utgår studien 

från figuren nedan. Figuren illustrerar hur företaget finns i det hierarkiska nätverket, tillika 

försörjningskedjan där verksamheten är sekventiellt upplagd och sker på olika nivåer av 

leverantörer som är hierarkiskt organiserad där ett företag högt upp i kedjan med en hierarkisk 

auktoritet har den kontrollerande och reglerade rollen. Bilden illustrerar alltså ett scenario där 

företaget som har kontroll över varumärket högst upp (närmast kunden) har ett utvecklat nätverk 

av leverantörer i olika led som står för olika faser av vidareförädling mot en färdig produkt. I 

denna illustration kan den första leverantörsnivån utgöras av en systemleverantör som är 

köparföretag gentemot de andra leverantörerna i kedjan. Ett antagande är att småföretag 

dominerar på de lägre leverantörsnivåerna medan stora kunder, systemleverantörer dominerar på 

de högre leverantörsnivåerna i den hierarkiska kedjan. Försörjningskedjan kan kännetecknas av 

en köpardominans, hierarkiska relationer och ett sekventiellt värdeskapande.  
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Figur 1 Illustration av studiens två scenarios och problemområde 

 

Den fokala aktören är samtidigt integrerat i ett strategiskt multilateralt nätverkssamarbete. Till 

skillnad mot försörjningskedjan har inte det multilaterala nätverket en dominerande aktör som 

genom en hierarkisk auktoritet kan styra och reglera nätverket. Konfigurationen av roller och 

positioner styrs av det specifika kundprojektet och det företag som har den strategiskt viktigaste 

eller största delen i projektet blir den som styr och samordnar nätverket. Detta kan mycket lätt 

förändras i nästa projekt, då ett annat företag är ansvarig för leverans av den största eller 

strategiskt viktigaste delen i den slutliga kundlösningen. Det antas ge andra 

samordningsmekanismer och beroendeförhållanden i jämförelse med försörjningskedjan. Det 

vore dock fel att fastslå att relationerna i nätverket är helt symmetriska. Det finns olika grader av 

beroende mellan företagen i olika former av nätverkskonstellationer eftersom relationerna ofta är 

asymmetriska, om än temporärt, och företagen som ingår i nätverket har varierande styrka (Ring 

& Van de Ven 1994). Men sammantaget kännetecknas det strategiska nätverket av samverkan, 

multilaterala relationer och ett ömsesidigt beroende.  

 

 
 
 

 
             Strategiskt nätverk

 

Leverantörsnivå 1

 

Fö
rs

ör
jn

in
gs

ke
dj

a 

Leverantörsnivå 2

Leverantörsnivå 3

Leverantörsnivå 4



14 

Studiens problemställning är:  

 

Hur kan det lilla företaget balansera och dra nytta av att vara positionerat i överlappande nätverk? 

 

Begreppet överlappande används för att visa på att dessa nätverksstrukturer går in i varandra då 

småföretaget interagerar med ett flertal företag och därför är del av flera nätverk. Överlappningen 

kan ge både möjligheter såväl som utmaningar för småföretaget. Flertalet studier har visat att 

företagets position i nätverk påverkar dess agerande och dess värdeskapande (Granovetter 1985, 

Burt 1992, Powell & Smith-Doerr 1994, Ahuja 2000). För det första kan företaget som är del av 

flera nätverksstrukturer som annars inte har kontakt med varandra ha en för företaget fördelaktig 

överbyggande position. Företaget positionerat mellan två eller flera nätverk som inte har någon 

direkt koppling till varandra kan erhålla en större förhandlingsstyrka genom att utnyttja en ökad 

tillgång till information (Burt 1992, Ahuja 2000). Ett småföretag som befinner sig i 

överlappningen mellan försörjningskedjor och nätverk borde enligt den resursberoende teorin 

(Pfeffer & Salancik 1978) ha möjlighet till en större positionsmakt då det förväntas ger en större 

tillgång till resurser. Genom att överbrygga dessa strukturella gap mellan nätverkskonstellationer 

kan företag finna konkurrensfördelar i att etablera dessa kontakter mellan aktörer som annars inte 

har någon kontakt (Burt 1992). Den överbryggande positionen kan ge en möjlighet till 

maktutövning och att kunna påverka aktörer som annars inte skulle ha tillgång till vissa 

nätverksrelationer (Krackhardt 1995). Dessa olikartade kontakter, som skiljer sig åt i fråga om 

bransch, marknad, teknologi etc., kan öka det fokala företagets exponering till ny information 

inom olika områden (Hoang & Antoncic 2003). Denna exponering av information och ny 

kunskap ger möjligheter till att utveckla företagets interna kapabilitet, vilket i längden ökar dess 

möjligheter att skapa ett högre mervärde (McEvily & Zaheer 1999).   

 

För det andra kan det innebära svårigheter för små företag som befinner sig i överlappningen 

mellan försörjningskedjor och nätverk. I de fall där nätverksstrukturernas målsättningar inte 

stämmer överens utan konkurrerar med varandra kan det vara ett dilemma för småföretaget att 

uppfylla alla parters krav och önskemål. Överlappningen skapar således en spänning då det finns 

en hög efterfrågan i båda nätverken vilket kan kräva prioriteringsbeslut följt av förhandlingar i 

både försörjningskedjan och nätverket. Resultatet kan vara att företaget inte kan fullgöra alla sina 

åtaganden och affärsrelationen i ena nätverket kan därigenom skadas. Möjligheten att förhandla 

är också direkt kopplat till det inflytande företaget har i relationen. Företaget med den största 

delen resurser och inflytande kan utöva en viss påverkan på den andra parten. Assymetrin i 
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relationen är beroende av situationen och förändras beroende av vilken part som har kontroll 

över de strategiskt viktiga resurserna i den specifika affärssituationen. Står leverantören i ett 

assymetriskt beroendeförhållande till kundföretaget kanske denne inte har några alternativ och 

måste fokusera på att uppfylla kraven för att behålla sin position. Det i sin tur kan ha en negativ 

inverkan på relationerna i det multilaterala nätverket då företaget kanske inte kan uppfylla 

leveranskrav och förväntningar som ställs där. Å andra sidan kan företaget både stärka sin 

position i försörjningskedjan och stärka det totala värdeskapandet i kedjan genom att samarbeta 

med företag i det multilaterala nätverket, både genom samarbete för en högre kostnadseffektivitet 

och kapacitetsutnyttjande och genom samarbete för att skapa ett högre mervärde i form av 

produktutveckling och innovativt agerande.  

 

För det tredje kan det vara en utmaning för småföretaget positionerat i överlappningen mellan 

dessa nätverksstrukturer att balansera så att fördelarna med positionen erhålls och nackdelarna 

med positionen undviks så att företagets egna mål med att samverka uppnås. En svårighet i detta 

kan vara problemet med att balansera konkurrerande krav och samtidigt tillvarata samverkande 

krav. Företagen antas många gånger ligga nära varandra i form av produkt och kundmarknad. Så 

det kan finnas både konkurrens och samarbete i dessa relationer som komplicerar bilden för det 

enskilda företaget. Företag kan samarbeta för att leverera ett större mervärde i en aktivitetet, men 

i en annan aktivitet kan samma företag direkt eller indirekt konkurrera med varandra (Bengtsson 

& Kock 2000, Gnyawali, He & Madhavan 2007, Bengtsson & Ericsson 2008). Dessa relationer 

som kännetecknas av coopetition, samtidigt samarbete och konkurrens, kan vara högst relevant 

för företag i överlappningen mellan olika nätverk.  

 

I de beskrivna problembilderna ligger också att det enskilda företaget samtidigt har sin 

affärsinriktning och sin egen målsättning med den interna verksamheten. Det kanske bara delvis 

stämmer överens med de olika nätverken som den är del av. Det är därför intressant att studera 

vilka villkor och kravbilder som ställs inom de båda nätverken. Hur nätverken påverkar varandra, 

om de konkurrerar i fråga om tillgängliga resurser eller ifall de harmoniserar och kompletterar 

varandra resursmässigt. Samt hur det fokala småföretaget hittar sätt att agera genom att vara del 

av både försörjningskedjor och horisontella samarbeten.  
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För att svara på detta har studien delats upp i två delsyften och ett huvudsakligt syfte. 

- Det första delsyftet är att skapa förståelse för styrning och samordning och de kravbilder 

som småföretaget ställs inför i försörjningskedjan. 

- Det andra delsyftet är att skapa en förståelse för styrning och samordning och de 

kravbilder som småföretaget ställs inför i det strategiska multilaterala nätverket. 

 

Genom att arbeta mot dessa två delsyften kan de ligga till grund för att nå det huvudsakliga syftet, 

att skapa en förståelse för hur små företag positionerat i överlappande nätverk balanserar 

och drar nytta av de kravbilder som de båda nätverken ställer.  

 

Det har tidigare fastställts att det är ett relativt outforskat område och då få studier gjorts av 

småföretag i överlappande nätverk så kommer denna studie att ha en explorativ ansats. Det 

empiriska syftet är att skapa en djupare förståelse för små företags roller och interaktioner i 

överlappande nätverk. Studien är explorativ i den mening att den framförallt syftar till att söka det 

som existerar istället för att förutse sannolika relationer (Varamäki, 2001).  

 

Detta kommer att studeras genom studier av två utvalda fallföretag med olika affärsinriktning. 

Små företags värdeskapande har definierats som dess förmåga att agera kostnadseffektivt eller 

innovativt. Som tidigare beskrivits har små företag begränsade möjligheter att själva hantera både 

en kostnadseffektivitet och innovativitet utan måste inrikta sin verksamhet på en av förmågorna. 

Företagets affärsinriktning påverkar vilken typ av försörjningskedjor och nätverkssamarbeten 

som den ingår i. Denna uppsats vill ge en bild av små företag inom båda affärskontexten därför 

har ett medvetet val gjorts av fallföretag utifrån detta.  

 

Företagen skiljer sig åt genom dess affärsinriktning och sättet att skapa mervärde där 

värdeskapandet hos fallföretag A ligger i att de kan producera kostnadseffektivt och att de kan 

erbjuda kunderna en flexibilitet genom en egen dynamisk maskinpark och kapacitetsutnyttjande i 

samarbete med andra resurskompletterande leverantörer. Företaget har inga egna produkter eller 

produktutveckling utan en stor del av affärsinriktningen är att fungera som legotillverkare åt 

andra företag. Fallföretag A agerar i stor utsträckning och drar nytta av nätverk i den lokala 

affärsmiljön och regionen med dess industriella historia, försörjningskedjor och nätverk med en 

lokal förankring vilket har betydelse för företagets agerande.  
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Fallföretag B är ett högteknologiskt företag som utvecklar och levererar nätverksprocessorer för 

datatrafik och företaget skapar ett mervärde genom ett innovativt agerande. De har utvecklat en 

teknisk lösning som är världsledande inom sin bransch. Lösningen är patentskyddad och 

företaget är således inte i lika hög grad beroende som fallföretag A. Men branschen är relativt 

konkurrensutsatt så företaget måste hela tiden fokusera på produktutveckling för att ligga i 

framkant. Fallföretag B verkar inom en global affärsmiljö och har samarbetspartners och kunder 

över hela världen. De har ingen egen tillverkning utan har lagt all tillverkning på en 

systemleverantör, en vanlig affärsmodell inom branschen.   

 

Således skiljer sig de båda fallföretagen åt. Ambitionen är att få en spridning av det insamlade 

materialet och fånga flera olika dimensioner av organisering av och kravbilder i 

försörjningskedjor och nätverk och hur små företags agerar för att balansera och dra nytta av att 

vara positionerat i överlappande nätverk. Fallföretagen har gemensamt att de befinner sig i 

försörjningskedjor gentemot stora kunder och i multilaterala samarbeten. De valda fallföretagen 

kommer således enbart ha gemensamt att de befinner sig i de beskrivna nätverksstrukturerna, det 

vill säga leverantörer som är del av försörjningskedjor styrda av stora kundföretag och del av 

multilaterala nätverk av komponentleverantörer.  

 

Små företag agerar inom olika former av nätverksstrukturer som inledningsvis beskrivits som två 

scenarios, små företag i hierarkiska försörjningskedjor respektive multilaterala nätverk. Dessa 

nätverksstrukturer har beskrivits som scenarios eftersom de inte är möjligt eller relevant att 

kategoriskt dela upp nätverksstrukturerna i att enbart vara hierariskt eller lateralt styrda. Det finns 

en dynamik i alla affärsrelationer och det går inte att generalisera relationerna i att vara hierariska 

respektive multilaterala. Kärnpunkten i denna studies problembild är att det finns en 

överlappning mellan försörjningskedjan och nätverket och att det fokala företaget befinner sig i 

denna överlappning. Syftet är att kasta ljus över de villkor, problem och möjligheter som 

positionen mellan olika nätverk ger små företag och hur de agerar för att balanser och dra nytta 

av denna överlappning.  

   

Licentitatuppsatsen kommer nu att fortsätta med en teoretisk redogörelse och diskussion kring 

styrning, samordning och beroendeförhållanden i försörjningskedjan respektive det 

multilaterala nätverket för att på så sätt finna förutsättningar i organiseringen som påverkar 

värdeskapandet. Syftet med den teoretiska litteraturgenomgången är att skapa ett analysverktyg 
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som ska belysa dimensioner på organisering i försörjningskedja och multilateralt nätverk och som 

kan kompletteras och kanske revideras genom empiriska dimensioner.  
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Nätverksorganiseringens inre logik – samordning och beroende 

Innan vi närmare diskuterar relationerna i hierarkiska förädlingskedjor respektive i horisontella 

nätverk behandlas nätverksorganiseringens inre logik, vilken gäller för såväl hierarkiskt som 

horisontellt organiserade nätverk. Den inre logiken kan skilja sig åt mellan olika nätverk men 

gemensamt är att nätverk skapas genom interaktion mellan olika aktörer inom ramen för olika 

aktiviteter, att de enskilda aktörernas agerande måste samordnas och att styrning av aktörers 

agerande och resurser krävs för samordningen, samt att beroende- och maktförhållanden är 

avgörande för vem som kontrollerar samordningen och styrningen av enskilda aktörers agerande 

och av de resurser som krävs i olika aktiviteter.   

 

Nätverk definieras i denna studie i enlighet med Industrial Marketing and Purchasing Group 

(IMP) som en struktur av aktörer, resurser och aktiviteter som i olika grad är knutna till varandra 

genom interorganisatoriska relationer (Cook & Emerson 1978, Håkansson & Snehota 1995). 

Dessa relationer byggs upp genom att aktörerna tillsammans deltar i värdeskapande aktiviteter. 

De enskilda aktörerna kontrollerar vissa resurser i form av exempelvis produktionsutrustning, 

material och administrativa system. Genom att samverka kan de ta del av varandras resurser för 

att på så sätt skapa ett mervärde. Värdeskapandet uppstår emellertid genom de aktiviteter som 

aktörerna deltar i då aktivitet är vad någon gör. Resurser skapar inget värde i sig själv eftersom det 

är vad något är. För att skapa ett mervärde måste resurserna hanteras och vidareförädlas genom 

olika aktiviteter. Det kan antingen vara aktiviteter för att kostnadseffektivisera arbetet, eller för att 

öka kapacitetsutnyttjandet, eller att kombinera resurser till något nytt, en ny affärsidé eller en 

innovation eller en ny funktion på en existerande produkt. Det viktiga i denna argumentation är 

att själva agerandet, eller interagerandet är det som skapar ett mervärde.  

 

Många olika nätverksstrukturer överlappar varandra då företagen är knutna till och interagerar 

kring olika värdeskapande aktiviteter i flera nätverk. Dubois m.fl. (2003) förslår därför i linje med 

nätverksperspektivet att studier av nätverksstrukturer bör ta sin utgångspunkt utifrån särskilda 

aktiviteter, resurser eller produkter för att identifiera och analysera deras beroende till andra 

aktiviteter, resurser eller produkter. Det ger en möjlighet att analysera dimensioner som sträcker 

sig över organisationsnivån eller den dyadiska relationen mellan två parter. Ett sätt att avgränsa 

nätverket är att utgå från slutprodukten. På så sätt är det möjligt att identifiera ingående aktörer 

som är del av värdeskapandet genom olika konstellationer.   
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Det är viktigt och relevant att finna sätt att särskilja de olika nätverksstrukturer som utvecklas 

tillföljd av de konstellationer som byggs upp i värdeskapande. Ett sätt är att utgå från Thompson 

(1967) teorier kring tre former av samordning, den seriella organiseringen, den förmedlande 

organiseringen och den ömsesidiga organiseringen. Grunden för organisering ligger i att det finns 

en specialisering och arbetsdelning av aktiviteter som kräver någon form av samordning (March 

& Simon 1958, Lawrence & Lorsch 1967). Samordning är alltså utgångspunkten för organisering 

(Larsson 1990, Sjöstrand 2004) och i detta fall, organisering i nätverk.  

 

Thompsons tre former av organisering skiljer sig genom att aktiviteter samordnas på olika sätt 

vilket ger organiseringen olika interna logiker. Med intern logik menas här former för samordning 

och hantering av beroendeförhållanden mellan de ingående aktörerna. Dessa teorier är utvecklade 

för intraorganisatoriska förhållanden men samma logiker kan appliceras på interorganisatoriska 

relationer och nätverksorganisering (Sjöstrand 2004).  

 

Den seriella organiseringen kan illustreras som en kedjestruktur där det finns ett sekventiellt beroende. 

Thompson (1967 s 28) beskriver det som ett serieberoende där aktivitet Z kan utföras först efter 

det att aktivitet Y har utförts som i sin tur är beroende av X osv. Inom den seriella 

nätverksstrukturen finns också ett direkt beroendeförhållande mellan olika aktiviteter och således 

också mellan de olika aktörerna som utför aktiviteter. Det direkta beroendeförhållandet i den 

seriella organiseringen går att styra i en bestämd riktning till följd av den inre logiken att en 

aktivitet måste vara utförd innan nästa aktivitet kan utföras i processen mot en färdig lösning. 

Samtidigt, eftersom alla aktiviteter bidrar till den slutliga lösningen finns det ett delat 

beroendeförhållande. Det delade beroendeförhållandet kan beskrivas som en situation där varje 

del bidrar och understödjer helheten. Ett delat beroende behöver inte innebära att varje del är 

direkt beroende av alla andra delar, men alla delars prestation behövs för helheten, dvs. 

slutprodukten eller lösningen.  

 

Samordningen av beroendeförhållanden inom den seriella organiseringen sker företrädesvis 

genom planering och prognoshantering. En samordning som kan styras genom planering 

förutsätter således att omgivningen är relativt stabil och förutsägbar. Oförutsedda händelser är 

svåra att planera för i förväg. En prognostisering bygger oftast på historiska data och tidigare 

erfarenheter som används för att kalkylera framtida efterfrågan. Det massproducerande löpande 

bandet som exempelvis används för monteringsarbete inom den tillverkande industrin är nära 

kopplad till den seriella organiseringen. Det centrala är att transformera input (råmaterial) till 
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outputs i form av färdiga produkter till kund. Denna produktion är utformad i syfte att producera 

standardiserade produkter genom repetitiva aktiviteter för att nå skalfördelar och på så sätt bli 

kostnadseffektiva.  

 

Den inre nätverkslogiken i den seriella organiseringen utgår enligt Thompson från det direkta 

beroendeförhållandet. Det finns en hierarkisk ordning där planering och prognostisering sker 

uppifrån och kommuniceras ner i kedjan. Leverantörerna längre ned i kedjan är direkt beroende 

av företagens kommunikation och informationshantering högre upp i kedjan. Prognostisering 

som styrmekanism förutsätter en möjlighet att i förväg planera en verksamhet. Det har setts som 

en grundläggande och viktig samordningsmekanism och präglat den hierarkiska ordningen 

(Sjöstrand 2004).  

 

Nätverksorganisering kan inte begränsas till den seriella organiseringen och det sekventiella, 

direkta beroendet som samordnas genom planering. Småföretagets kontext är mer komplex och 

består samtidigt av andra former av teknologier, beroendeförhållanden och strukturer. I en 

handlingsmiljö som präglas av förändring och där teknologin ställer andra krav på samordning 

mellan företag är det inte möjligt att konkurrera enbart genom standardiserade aktiviteter och 

långsiktig planering.  

 

En annan nätverksstruktur är enligt Thompson (1967) den reciproka (ömsesidiga) organiseringen. 

Logiken inom denna nätverksstruktur utgår från att omvärlden är oförutsägbar och föränderlig. 

En organisering som bygger på planering och direkt beroende kan inte skapa den dynamik som 

krävs för att uppfylla kraven från omvärlden. Den reciproka nätverksstrukturen utgår från en ej i 

förväg bestämd kombination av resurser och kompetens och syftar framförallt till 

problemlösning av specifika kundproblem. Då själva slutprodukten eller lösningen inte är känd 

från början och urval, kombination och ordningsföljd bestäms genom återkoppling från kunden 

är det inte möjligt att planera på samma sätt som i en seriell organisering. Således, då 

serieberoendet i kedjestrukturen kännetecknas av en relativt fast struktur av aktiviteter som gör 

det möjligt att i förväg planera och i viss mån standardisera produkter och aktiviteter så löser den 

reciproka nätverksstrukturen icke-prognostiserade kundproblem där det specifika fallet 

bestämmer olika aktörers agerande inom ramen för en aktivitet och vilka resurser som krävs.  

 

Interaktionen i denna nätverksorganisering är inte enbart sekventiell utan mer cyklisk och iterativ. 

I och med att nätverksstrukturen bygger på problemlösning så har den en iterativ logik då den i 
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sitt diagnostiserande av problemet går fram och tillbaka mellan olika hypoteser och möjliga 

lösningar. Den iterativa och cykliska logiken innebär att det inte finns en strategisk kärna eller en 

hierarkisk auktoritet som kan styra samordningen. Beroendeförhållandet mellan aktörerna i den 

reciproka nätverksstrukturen karaktäriseras av både ett delat, sekventiellt och ett ömsesidigt 

beroende. Det ömsesidiga beroendet kännetecknas av att företagen måste anpassa sig till varandra 

och kräver en högre grad av kommunikation mellan parterna för att samordna resurser och 

aktiviteter mot en slutprodukt. Det är exempelvis större kundprojekt som kräver en kombination 

av olika aktiviteter och resurser som inte helt kan förutsägas i förväg. Det ömsesidiga 

beroendeförhållandet avser den situation där den enas produkter blir material för den andras och 

tvärtom. En tolkning är att beslutsvägarna är många och ofta relativt komplicerade i en 

nätverkskonstellation där många företag är involverade. Komplexiteten och den iterativa logiken 

kan också ses som resurskrävande för de involverande företagen då de kräver tid och resurser 

med många kommunikationsvägar.  

 

Stabell och Fjelstad (1998) har utvecklat Thompsons samordningslogiker och diskuterar dessa två 

nätverkstyper utifrån att de skiljer sig genom att de har olika värdeskapande logiker där kedjan 

transformerar input som material och komponenter till output, dvs. slutprodukten genom en 

sekventiell ordning och direkt beroende. Den största värdedrivaren i värdekedjan är 

kostnadseffektivitet och storskalighet. Värdeshopen har en värdeskapande logik som utgår från 

problemlösandet, dvs. att lösa specifika kundproblem genom som Thompson beskriver en 

iterativ och cyklisk logik och ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna. De ser att den största 

värdedrivaren i den reciproka värdeshopen är rykte och legitimitet.   

 

Stabell och Fjelstad (1998) menar att det generellt finns få fördelar med storskalighet inom denna 

den reciproka nätverkstrukturen. Dock finns det uppenbara fördelar med var företaget är 

lokaliserat. Thompson (1967) menar att för att ha möjlighet att nyttja den reciproka 

organiseringen effektivt måste det finnas en närhet till och täthet av resurser såsom kapacitet och 

kompetens.   Platsens fördelar relateras till bland annat de fördelar som finns med en närhet och 

täthet till kundkrav, efterfrågan och kunskap. Denna närhet och täthet i relationen behöver i 

dagens teknologiska utveckling inte vara avhängigt geografi då olika aktiviteter genomförs. 

Närheten och tätheten och en fungerande kommunikation kan idag uppnås genom IKT-verktyg 

och kommunikation och informationsutbyte via informationssystem (Shi & Shan 2008).  
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Den tredje samordningsformen som Thompson (1967) utvecklade är den förmedlande organiseringen 

som har som primär uppgift att fungera som en länk mellan åtskilda och oberoende kunder. Det 

är exempelvis företag inom servicebranschen eller tredje, fjärdepartslogistik men kan även vara 

högteknologiska företag inom IT och telekommunikation där affärsidén är att sammankoppla 

kunder i telefoni- eller affärssystem. Den förmedlande organiseringen kännetecknas av en 

komplexitet i nätverksstrukturen som arbetar med ett större antal kunder där syftet är 

förmedlande över tid och rum (Thompson 1967 s 29). Den förmedlande nätverksstrukturen 

kännetecknas därför mer av ett delat beroendeförhållande mellan ett stort antal aktörer. 

Samordningen av dessa aktörer kan uppnås genom standardisering. Det kan vara standardisering 

av teknologier, rutiner, olika certifieringssystem som kvalitetssystem (ISO 9000) eller 

branschspecifika certifieringar.   

 

Stabell & Fjellstad’s (1998) använder Thompsons (1967) teorier kring samordning och 

beroendeförhållanden i sin kritik av Porters värdekedja med den värdeskapande logiken att 

transformera input till output. Författarna föreslår att värdekedjan, tillika försörjningskedjan, 

eftersom den bygger på samma värdeskapande logik, enbart är en av tre värdeskapande 

konstellationer av företag. De alternativa nätverkstrukturerna är, enligt författarna bättre 

anpassade till företagens strategier för att skapa konkurrensfördelar i samtidens affärsmiljöer.   

 

Dubios m.fl (2003) använder sig av Thompsons olika beroendeförhållanden i argumentationen 

att fler studier av försörjningskedjan behöver ta hänsyn till att försörjningskedjan är beroende av 

omkringliggande nätverk. Detta återkommer längre fram. 

 

De tre nätverksstrukturerna kan illustreras enligt figur 2 nedan. Figuren illustrerar I den seriella 

organiseringen med dess inre logik av sekventiellt flöde och direkt beroende med en samordning 

genom planering, som syftar till att generera en högre inre och yttre effektiviteten i kedjan. De 

illustrerar också II den reciproka organiseringen som en ömsesidig samverkan och ett lateralt 

beroende mellan företag inom olika kompetenser med en iterativ och cyklisk interaktion som 

syftar till att lösa specifika kundproblem. Den tredje formen enligt Thompson är III den 

förmedlande organiseringen vars syfte är att täcka en större del av marknaden för att uppnå 

storskalighet med ett delat beroende och en samordning genom standardisering. Denna studie 

fokuserar framförallt på den seriella och den reciproka organiseringen. Men den förmedlande 

organiseringen kan inte lämnas helt eftersom dessa strukturer går in i varandra och är avhängigt 

av företagens teknologi och affärsinriktning.  
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     Figur 2, Egen illustration över Thompsons organiseringslogiker 

 

Den grundläggande skillnaden mellan den seriella och den reciproka nätverksstrukturen är att de 

utgår från olika värdeskapande logiker och bygger på olika former av samordning och 

beroendeförhållanden. Vid ett seriellt beroende är samordning genom planering att föredra och 

vid ett ömsesidigt beroende krävs en samordning genom ömsesidig anpassning (Thompson 

1967). Sjöstrand (2004) beskriver det så att interorganisatoriska nätverk saknar den formella 

organisatoriska överbyggnaden vilket ger en minskad möjlighet för auktoritativ samordning i 

form av direkt styrning. Formen för de interorganisatoriska nätverken för denna studie, 

försörjningskedja och multilateralt nätverk, ger olika förutsättningar för samordning och styrning. 

Utifrån Thompsons distinktioner så kan försörjningskedjan kännetecknas av en hierarkisk 

auktoritet med en samordning som sker genom planering och prognostisering. Prognostiseringen 

kontrollerar och specificerar arbetsdelning och rollfördelning mellan företag i försörjningskedjan. 

Det multilaterala nätverket däremot, som karaktäriseras av mer eller mindre jämlika småföretag i 

horisontella relationer, samordnas i större utsträckning genom ömsesidig anpassning.    

 

En viktig synpunkt är dock att Thompsons resonemang utgår från en industriell struktur och 

organisering på 1960 talet. Författarens grundantagande är att företag kan avgränsa sig mot 

omvärlden för att uppnå en begränsad rationalitet. I det fall detta inte går så måste företaget 

anpassa sig till omkringliggande företag i dess handlingsmiljö. Det står i motsats till 

nätverkslitteraturen som visar på att företag agerar strategiskt för att påverka och skaffa sig 
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inflytande i nätverk. Oliver och Ebers (1998) har gjort en kartläggning av tidigare teoribildning 

inom nätverksstudier3 och fann i sin analys att de centrala paradigmen inom nätverksforskningen 

tenderar att se nätverk mellan företag som en avsiktlig reaktion på ett existerande 

beroendeförhållande mellan företag. Nätverk utvecklas för att öka företagets makt och kontroll 

gentemot de interagerande företagen, där ökad makt och kontroll förväntas gynna det egna 

företagets affärsutveckling, att bygga eller ingå i nätverk med andra företag ses med andra ord 

som ett strategiskt agerande. Så att bygga relationer eller att ingå i nätverk med andra företag kan 

ses som ett strategiskt agerande med syfte att skapa ett högre mervärde än vad företaget kan göra 

på egen hand. Författare såsom Larsson (1992) och Sjöstrand (2004) beskriver en 

perspektivförskjutning som utmanar flera tidigare relativt vedertagna antaganden. Företag är inte 

längre självförsörjande och kan fungera oberoende av att samverka. Företagens verksamheter är 

istället mer gränsöverskridande, bland annat genom en specialisering, fokus på sin 

kärnkompetens och en högre grad av outsourcing.       

 

Med detta i åtanke finns det många argument för att använda sig av Thompsons teorier om 

beroendeförhållande och samordning i nätverk för att skilja på försörjningskedjor och 

multilaterala nätverk. Både den hierarkiska försörjningskedjan med planering som styrmekanism 

och det ömsesidiga samordningen i ett multilateralt nätverk finns och behövs.  En alltmer 

föränderlig omvärld ställer andra krav på flexibilitet, marknaden har gått från att styras av utbud 

till att bli alltmer efterfrågestyrd. Detta har också påverkat möjligheten att skapa ett 

konkurrenskraftigt mervärde (Piore & Sabel 1984, Sjöstrand 2004). Tidigare kunde företag möta 

efterfrågan genom att bygga lager och planera långsiktigt. Nu ser produktionsekonomin 

annorlunda ut inom många branscher, fokus ligger på kostnadseffektivitet och att produktionen 

sker efter logistikprinciper som Just in Time där varan ska produceras och färdigmonteras så nära 

kunden som möjligt (Mattsson 2002). Det kräver alternativa samordningsmekanismer som den 

reciproka samordningen i multilaterala nätverket och horisontella samarbetsformer. Trots detta så 

finns logiken bakom den seriella samordningen kvar inom försörjningskedjor av köparföretag 

med ett led av leverantörer istället för inom helt integrerade hierarkiska storföretag (Christopher 

2005, Harrison & van Hoek 2008). Styrning och samordning sker genom planering och 

prognostisering av köparföretag som är positionerat närmast kunden och har kontroll över 

                                                 
3 Författarna undersökte 158 artiklar om interorganisatoriska relationer och nätverk som publicerades i fyra 
tidskrifter från 1980 till 1996. Tidskrifterna i studien var: American Sociological review, Administrative Science 
Quarterly, Academy of Management Journal samt Organization studies. Dessa kan ses som ledande inom 
organisationsforskningen. Författarna hade medvetet valt att inte ta med specialiserade tidskrifter i urvalet. 
Grundtanken var att basera studien på ledande tidskrifter som tillsammans representerar en variation av 
forskningsansatser, frågor och miljöer (settings) och på sätt representera ett relativt balanserat urval av forskning 
med högt inflytande.  
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slutprodukten. Köparföretaget har på så sätt en övergripande kontroll över värdeskapandet och 

samordningen kan kännetecknas av styrning genom en hierarkisk auktoritet. Den reciproka 

organiseringen av värdeskapande utmanar dock denna modell som i grunden bygger på 

industrialismens massproduktionsmodell. Nätverksstrukturer av horisontella relationer som 

bygger på en ömsesidig anpassning och karaktäriseras av flexibel specialisering och ger andra 

förutsättningar och möjligheter att skapa mervärde.    

 

En mer ingående redogörelse för hur litteraturen beskriver försörjningskedjan och det 

multilaterala nätverket kommer att presenteras i nästa kapitel med syftet att finna dimensioner 

och samordningsmekanismer som påverkar kravbilderna som småföretag ställs inför i dessa 

nätverksstrukturer.   
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Försörjningskedjan och Supply Chain Management 

Utifrån Thompsons teorier styrs den seriella samordningen i försörjningskedjan med det direkta 

beroendeförhållandet av en aktör som har en hierarkisk auktoritet. Det är varumärkesägaren som 

har kontroll över resurserna genom att vara positionerad närmast kunden. Relationerna i den 

hierarkiska försörjningskedjan innehåller alltså någon form av assymetri. Leverantörer längre ner i 

försörjningskedjan står i ett beroendeförhållande gentemot köparföretagen då det är 

köparföretagen som lägger order och prognoser och på så sätt styr leverantörens agerande.  

 

För att bättre förstå den situation som små leverantörer med en position i både hierarkiska 

försörjningskedjor och i multilaterala nätverk befinner sig i och de krav som samordningen 

styrningen och kontrollen av leverantörernas agerande i en hierarkisk förädlingskedja ställer är en 

litteraturgenomgång av tidigare studier av försörjningskedjan viktig. Den ökade externa 

värdeförädlingen och interaktionen med andra företag ställer högre krav på en samordning och 

ledning av information, materialflöden och processer mellan företag i hierarkiska 

försörjningskedjor. Begreppet Supply Chain Management (SCM) har därför blivit allt viktigare för 

företagets strategiutveckling. Detta kapitel inleds först med ett resonemang kring definitioner av 

försörjningskedjan och dess ledning och den för denna studie valda definition fastställs. Detta är 

viktigt eftersom det liksom inom många andra kunskapsområden finns en mängd olika 

definitioner. Den teoretiska diskussionen kring försörjningskedjor kommer sedan att dels 

behandla styrning och samordningsmekanismer, dels relationer och beroendeförhållanden i 

försörjningskedjan.  

 

Försörjningskedjan, definitioner och utgångspunkter 

Den utvecklingstrend som förespråkas av många forskare är att företag idag inte konkurrerar på 

egen hand utan att det är försörjningskedjor och företagen som ingår i sådana försörjningskedjor 

och nätverk som tillsammans konkurrerar på marknaden gentemot andra försörjningskedjor 

(Lambert m.fl. 1998, Christopher 2005). Det vill säga de enskilda företagens konkurrenskraft är 

beroende av det samlade värdeskapandet i de försörjningskedjor som företaget ingår i. Därför blir 

företagens supply chain management viktig för utvecklingen av konkurrenskraft.  

 

Supply Chain Management (SCM) betraktas som ett relativt nytt fenomen inom forskningen och 

har sitt ursprung i konsult litteraturen (Skjoett-Larsen, 1999). Inledningsvis var SCM framförallt 

koncentrerat till att finna fördelar av att integrera interna funktioner inom företaget såsom inköp, 



28 

försäljning och distribution (Harland, 1996). Det är tankegångar som direkt kan relateras till 

Porters användning av värdekedjebegreppet (Porter, 1985). Porters definition av värdekedjan 

omfattar framförallt hantering av de interna processerna i företaget, för att i linje med 

strategilitteraturens paradigm nå en vinnande position på marknaden. Företagets externa 

beroende i värdeskapandet och en ökad insikt i att företag inte kan utveckla sina strategier 

oberoende av andra utvidgar emellertid begreppet värdekedja. Det har skett en strategisk satsning 

i många företag på att specialisera sig på sin kärnkompetens, det som skapar högst mervärde i 

konkurrens med andra och där företaget tjänar pengar. Det som ligger utanför företags 

kärnkompetens säljs ut eller utkontrakteras till leverantörer. Quinn och Hilmer (1994) pekar på 

två strategiska fördelar med att fokusera på företagets kärnkompetens. (1) Företaget kan 

maximera utdelningen av interna resurser och investeringar genom att koncentrera sina 

ansträngningar i områden där man redan utvecklat en framstående kompetens eller kapacitet. (2) 

Företagen kan utveckla denna kompetens eller kapacitetsfunktion för att skapa en barriär som 

gör det svårt för konkurrenter att komma in på deras kompetensområde. Piore och Sabel (1984) 

menar emellertid att en specialisering någonstans i ett industriellt system kommer att kräva 

integration någon annanstans. Satsningarna på kärnkompetenser har drivit fram en långtgående 

specialisering och således en arbetsdelning mellan företag, men för att bli konkurrenskraftiga 

måste de specialiserade företagen samordna sina operativa flöden. Specialiseringen och 

fokuseringen på företagens kärnkompetens resulterar också i att en allt större del av företagets 

operativa kostnader kontrolleras av leverantörer.  

 

De senaste tre decennierna har företeelsen Supply Chain Management (SCM) erhållit ett allt 

större teoretiskt intresse både inom strategi- och nätverkslitteraturen (Mentzer m.fl.. 2001, 

Skjoett-Larsen, 1999, Lambert m.fl. 1998, Carter & Ellram 2003, Giunipero m.fl. 2008). Eftersom 

det är ett relativt nytt fenomen så råder fortfarande en ambivalens kring definitioner av begrepp 

såsom Supply Chain och Supply Chain Management. Supply Chain har för den här studien 

översatts som försörjningskedja. Det är i linje med Mattson (2003 s 15) som definierar 

försörjningskedja som ”en kedja av företag som nedströms var och en försörjer andra företag 

med material för ytterligare värdeförädling och distribution”.  

 

Mentzer m.fl. (2001 s 5) har gjort en litteraturgenomgång av hur försörjningskedjan definierats i 

olika studier och finner följande definition som lämplig: 
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“A set of three or more entities (organizations or individuals) directly involved in the upstream and 

downstream flows of products, services, finances and/or information from a source to a customer”.  

 

Handfield and Nichols (1999, s. 2) definierar försörjningskedjan som: 

 

“The supply chain encompasses all activities associated with the flow and transformation of goods from the 

raw materials stage, through to the end user as well as the associated information flows. Material and 

information flow both up and down the supply chain.” 

 

Handfield and Nichols definition är mer utvecklad och också lämplig för denna studie eftersom 

den visar på helhetssynen och att flödet slutar vid själva slutkunden. Som tidigare diskuterats så 

avgränsas nätverket i denna studie utifrån slutprodukten. Båda definitionerna visar på en vertikal 

integrationen av företag med ett flöde av information och material mellan olika funktioner. Ett 

mervärde skapas genom sekventiellt länkade aktiviteter mot en slutprodukt och den senare 

distributionen ut mot kunden eller konsumenten.  

 

Kundernas krav på lägre priser och högre kvalitet och ökad service tvingar företag i 

försörjningskedjor att bl.a. nå högre kostnadseffektivitet och förbättra ledtider. I en strävan mot 

kortare ledtider, minskade lager, och effektivare produktionsapparat har ledning av 

försörjningskedjan blivit allt viktigare för att tillfredställa ökade kundkrav (New 1997, Mentzer 

m.fl.. 2001, Speakman m.fl., 2002). Ledning av försörjningskedjan (Supply Chain Management) 

definieras av Global Supply Chain Forum (1998) som:  

 

”…the integration of key business processes from end user through original suppliers that provides 

products, services and information that add value for customers and other stake holders” (Lambert m.fl. 

1998 s 1) 

 

Definitionen visar att försörjningskedjan innebär mer än enbart hantering av logistisk karaktär 

och innefattar alla strategiskt viktiga affärsprocesser i och emellan företagen.  

 

Ledning av försörjningskedjan (Supply Chain Management) definieras av Mentzel m.fl. (2001) 

som:  
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‘‘the systematic, strategic coordination of the traditional business functions and the tactics across these 

business functions within a particular company and across businesses within a supply chain, for the 

purposes of improving the long-term performance of the individual companies and the supply chain as a 

whole.’’ 
 

Denna definition visar på den betydelse som Supply Chain Management har för de enskilda 

företagens konkurrenskraft inom en försörjningskedja.  

 

Enligt Mentzer m.fl., (2001) litteraturöversikt har Supply Chain Management tre utmärkande 

karaktärsdrag: Den utgår från en systemansats för att illustrera hela kedjan och hanteringen av det 

totala flödet av produkter från leverantör till slutkund. Den har en strategisk inriktning mot 

samverkan i och med ambitioner att synkronisera och integrera operationella och strategiska 

resurser i och emellan företag till en sammanlänkad enhet. Till sist har den ett utpräglat kundfokus 

med syftet att skapa unika mervärden för kunden.  

 

Området Supply Chain Management har kritiserats för att sakna en djupare teoretisk grund 

(Dubois m.fl. 2003). Företeelsen har skapats och utvecklats inom företagsvärlden med ett relativt 

litet akademiskt intresse. Det akademiska intresset har mer setts som följare än ledande i 

utvecklingen av kunskap och metoder kring Supply Chain Management (Lambert m.fl. 1998). 

Studier har i stort sett varit inriktat på att finna managementmodeller för att utveckla den 

”optimala försörjningskedjan” genom att välja de bästa medlemmarna och finna ”det bästa 

sättet” att effektivisera försörjningskedjan. Ett stort fokus har lagts på tidsbaserade strategier som 

i huvudsak handlar om att hitta managementmodeller för att antingen fokusera på den effektiva, 

resurssnåla försörjningskedjan och/eller att bygga in flexibilitet i försörjningskedjan i form av 

outnyttjad kapacitet för att snabbt kunna möta oförutsedd efterfrågan (Womack & Jones 1996, 

Christopher 2000). De resursnåla sk. ”lean-ansatserna” går ut på att ta bort allt onödigt i flödena i 

eller mellan företag i en försörjningskedja. Alla former av förråd, buffertar och lager i och mellan 

företag ska minimeras. Allt slöseri med tid ska undvikas (Womack & Jones 1996). För att uppnå 

dessa tidsbaserade strategier så är det avgörande att informationsflödet och informationsutbytet i 

kedjan fungerar och att det inte uppstår störningar i flödet. En uppfattning om leanansatserna är 

emellertid att de fungerar bäst under stabila förhållanden med en jämn och förutsägbar 

efterfrågan, dvs. när man kan tillverka/köpa in och sälja utifrån säkra prognoser, eller när man vet 

vilken efterfrågan som finns (Christopher 2000). Flexibiliteten beskrivs under agileansatsen som 

är enkelt uttryckt en försörjningskedja med hög beredskap och anpassade resurser för att kunna 

reagera på, och ta tillvara affärsmöjligheter när de dyker upp (Christopher 2000). Inom 
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industriella företag ser Bergström och Hertz (2008) att ”lean” resurssnål och ofta 

prognosorienterad tillverkning sker innan kundorderpunkten i försörjningskedjan medan en 

”agile”, flexibel logistik sker efter kundorderpunkten ofta i den senare distributionskedjan av 

färdigt material. Variationsbredden och anpassningar är av större betydelse närmare kunden vilket 

gör att det är större behov av en flexibilitet i distributionskedjan efter kundorderpunkten.  

 

Dessa managementmodeller har resulterat i många förenklade begrepp och modeller för 

försörjningskedjan. Det finns alltså ett behov att utveckla teorier och modeller för att skapa 

kunskap om försörjningskedjor och ledning av dessa (Lambert m.fl. 1998, Cooper m.fl. 1997, 

Mentzer m. fl. 2001, Guinipero 2008). Denna studie har ambitionen att utveckla en teoretisk 

referensram utifrån småföretagens perspektiv snarare än att utveckla ytterligare 

managementmodeller. 

 

I litteraturen om försörjningskedjan och Supply Chain Management har stor kraft lagts ner på att 

definiera begrepp och företeelser. Här kan fastslås att det är relativt enkelt att bestämma en 

definition av en företeelse, men det är betydligt svårare att belysa och skapa en förståelse för den 

komplexitet som försörjningskedjan innehåller. För att en analys av småföretag roll och position 

inom denna kontext ska vara möjlig krävs att konceptet bryts ner i ett antal analyserbara 

dimensioner. Viktiga dimensioner är styrning och samordning av försörjningskedjor samt 

relationer och beroendeförhållanden i dessa kedjor 

 

Försörjningskedjans styrning och samordning  

Försörjningskedjan bygger på Thompsons seriella organisering som kännetecknas av att en 

aktivitet måste vara utförd innan nästa aktivitet kan utföras (Thompson 1967). Den sekventiella 

logiken bakom försörjningskedjan bygger på en relativt rationell syn. I det inledande kapitlet 

beskrevs småföretagens utmaningar och förutsättningar utifrån deras möjlighet att 

kapacitetsutnyttja och skapa kostnadseffektivitet eller att vara innovativa och bidra till en 

utveckling. Försörjningskedjelitteraturen utgår till stor del från den första principen då det 

handlar om att uppnå ett mervärde i form av tidsrationalitet som i sin tur leder till en 

kostnadseffektivitet och/eller kapacitetsutnyttjande (Mentzer m.fl., 2001, Giunipero m.fl. 2008). 

Tidsaspekten är en viktig faktor för att skapa denna form av mervärde, att effektivisera alla led 

för att på så sätt öka kapacitetsutnyttjandet och minska kostnader och att på kort tid nå ut med 

produkterna på en marknad. Fokus ligger på att korta ner använd tid och fokusera på den 

värdeskapande tiden (Christopher 2000). Det kan kopplas till det tidigare resonemanget kring 
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värdeskapande och att ett värde skapas först då resurser hanteras och vidareförädlas i något steg. 

Här är således aktiviteterna en viktig del.  

 

Definitionen av försörjningskedjan beskriver ett flöde av information och material som flödar 

mellan och genom företag som är delar av kedjan. Samordningen i försörjningskedjan kräver ett 

fungerande informationsflöde mellan aktörerna. Om kommunikationen inte fungerar eller om 

planeringen hos företag högre upp i kedjan är bristfällig uppstår en s.k. whiplasheffekt (Lee m.fl. 

1997). Missledande eller bristande kommunikation från en ände av en försörjningskedja till den 

andra kan leda till kostsam ineffektivitet i ledet. Överkapacitet, växande lagerhållning, ineffektiv 

hantering av transporter p.g.a. akutåtgärder leder till minskad lönsamhet och en 

produktionsplanering som inte håller. Det leder i sin tur till sämre kundservice med längre 

leveranstider till slutkund (Lee m.fl. 1997). För att ett sådant flöde av information och ett 

informationsutbyte ska fungera krävs att de delaktiga företagen är integrerade i olika hög 

utsträckning. Denna integrering sker vanligtvis genom tekniska system, informationsbärare som 

streckkoder alternativt Rfid chip och integrerade affärssystem. Utbytet av information består 

både av hårda data som prognoser, försäljning, artikelspecifikationer, spårbarhetsdata mm. men 

även mjuka data som kunskapsutbyte, marknadsinformation etc. (Christopher 2005) Det är 

många gånger mycket kostsamma för små företag att investera i dessa tekniker och affärssystem 

som behövs för kommunikationen.  Ett antagande är att desto högre integration i 

försörjningskedjan är desto högre benägenhet finns hos företagen att agera på ett enhetligt sätt 

och hålla fast vid en gemensam policy (Ludvigssen 2001, Hertz 2001). En högre integration 

skapar också ett högre beroendeförhållande mellan företagen.  

 

Ur ett nätverksperspektiv i linje med IMP skolan och specifikt ur ett aktivitetsperspektiv ligger 

tyngdpunkten på det ökade beroendeförhållandet mellan aktiviteter i försörjningskedjan och hur 

det större beroendet kräver ökande behov av samordning. Då aktiviteterna går över 

organisationsgränserna i en integrerad försörjningskedja kopplar de således samman aktörer och 

dess resurser (Gadde 2004). Analyserar vi försörjningskedjan med utgångspunkt från ett 

aktivitetsperspektiv tar vi hänsyn och synliggör beroendeförhållandet mellan aktörer, företag eller 

funktioner och hur dessa styrs och samordnas. I en studie av småföretag som del i 

försörjningskedjan kan vi hävda att det är särdeles viktigt att förstå och analysera 

beroendeförhållanden då många småföretag står i ett högt beroendeförhållande i hierarkiska 

försörjningskedjor. 
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Själva samordningslogiken och hur styrningen av försörjningskedjan sker är en viktig aspekt för 

att förstå vilka kravbilder små företag ställs inför i denna kontext. Ett sätt att bryta ner och 

analysera samordningsmekanismer i försörjningskedjan är att använda Alderson (1965) teoretiska 

begrepp transvection med dess två grundläggande samordningsmekanismer; omvandling och sortering. 

Transvectionsbegreppet är framförallt användbart för att (1) kunna avgränsa en försörjningskedja 

och (2) förstå hur försörjningskedjor är kopplade till och beroende av andra nätverk och kedjor 

och hur dessa i sin tur organiseras och samordnas (Hulten 2002, Gadde & Håkansson 2003). Ur 

detta perspektiv går det att också att synliggöra hur försörjningskedjor går samman i olika steg 

genom montering, svetsning eller programmering av olika komponenter och mjukvara (Dubois 

m.fl. 2003). Logistiska principer för senareläggning inom produktion och försörjningskedjor har 

sitt ursprung ur Aldersons teorier och ligger till grund för tidsbaserade principer som Just In 

Time (Gadde 2004, García-Dastugue & Lambert 2007). 

 

Redan på 1950-talet utvecklades teorier kring hur och varför marknadskanaler konstrueras och 

struktureras av bl.a. Alderson (1965). Lambert m.fl. (1998) menar att denna forskning kring 

marknadskanaler, tillika distributionskanaler, var på ”rätt spår” framförallt genom att (1) 

identifiera vilka aktörer som ska vara del av distributionskanalen. (2) beskriva behovet av 

samordning mellan aktörer inom distributionskanalen och (3) teoretiskt illustrera de faktiska 

distributionskanalerna. Under 1970-talet ändrade dock denna forskning inriktning och fokuserade 

på beteendemässiga aspekter såsom makt och konflikter i relationerna. I och med denna 

utveckling bortsåg de från två kritiska aspekter. För det första byggde forskarna inte vidare på sitt 

tidigare bidrag dvs. att inkludera leverantörer till det tillverkande företaget. De bortsåg därigenom 

betydelsen av ett holistiskt perspektiv på försörjningskedjan. För det andra fokuserade de på 

aktiviteter och flöden genom marknadskanalerna och förbisåg behovet av att integrera och leda 

flertalet viktiga processer genom företagen. Det är bland annat på dessa aspekter som 

forskningsfokus ligger idag.  

 

För att skapa en förståelse för och analysera värdeskapande i överlappande nätverk är det relevant 

att ta del av forskning kring Aldersons transvection som ett verktyg att både avgränsa nätverken 

och att skapa förståelse för beroendeförhållanden och samordningsmekanismer i och mellan 

försörjningskedjor och nätverk.  Transvectionen definieras av (Alderson 1965 s 2) som  
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”…a single unit of action of the marketing system. This unit of action is consummated when an 

end product is placed in the hands of the ultimate consumer, but the transvection comprises all 

prior action necessary to produce this final result, going all the way to conglomerate resources.  

 

Han fokuserar således på aktiviteter och agerande som kan urskiljas genom att utgå från en 

slutprodukt. På så sätt är det också möjligt att identifiera de aktörer som står för agerandet och 

utför aktiviteterna som leder till en slutprodukt.  

 

För att producera slutprodukten måste resurserna hanteras på olika sätt. I linje med det så 

introducerar Alderson (1965) två huvudsakliga typer av aktiviteter för styrning och samordning i 

transvectionen; omvandling (tranformering) och sortering. Omvandling definieras av Alderson (1965 s 

93) som; 

… a change in the physical product or in its location in time and space which is calculated to 

increase its value for the ultimate customer who adds the product to his assortment. In other 

words, transformations add form, space and time utility. 

 

Dessa omvandlingsresurser kan exempelvis vara produktionsutrustning, transport- och 

materialhantering. Hulten (2002) gör en distinktion mellan de tre dimensioner av omvandling; 

form, plats och tid. En omvandling i form består av aktiviteter såsom produktion, montering och 

packning dvs. förändring av produktens fysiska form från råmaterial till färdig produkt. En 

omvandling av plats innebär den fysiska förflyttningen och aktiviteter såsom transportering, 

lastning etc. Till sist tids-omvandling relateras till hur produkterna omvandlas i tid, i form av 

lagerhantering och aktiviteter kring planering och leveransprecision.  

 

Det som är intressant i denna studie är att finna hur styrningen ser ut för att omvandla olika 

komponenter och delsystem till en slutlig produkt eller lösning. Det är framförallt intressant 

eftersom disintegrationen av försörjningskedjor blir alltmer långtgående vilket kräver en 

samordning av externa, autonoma aktörer som i sin tur är del av flera försörjningskedjor och 

nätverk. Med den andra huvudsakliga aktiviteten: sortering åsyftar Alderson själva beslutsaspekten 

inom logistikfunktionen. Inför varje omvandling måste komponenter styras mot lämplig 

omvandlingsenhet (t.ex. produktionsutrustning). Sorteringsresurser kan exempelvis vara 

produktinformation, produktionsplaner, affärssystem och försäljningsstatistik som styr produkter 

och komponenter till omvandlingsresurser. Sortering handlar således om att öka eller minska 
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homogeniteten eller heterogeniteten i produktsortimentet och att styra produkter och 

komponenter mot omvandlingsenheter.  

 

Hulten illustrerar transvectionen med de ingående aktiviteterna omvandling och sortering som 

följande. 

 

 
 

Figur 3. En begreppsmässig illustration av en transvection (Källa Hulthén 2002)  

 

Figuren illustrerar hur det är möjligt att identifiera resurser och aktiviteter som ligger bakom en 

slutprodukt. Varje transvection aktiverar vad Hulten (2002) betecknar omvandlingsresurser 

(exempelvis produktionsutrustning, transport- och material hantering) och sorteringsresurser 

(exempelvis produkt information, produktionsplaner, affärssystem och försäljningsstatistik).  

 

Sammanfattningsvis kan Aldersons (1965) teorier kring transvection fungera som ett verktyg för 

att avgränsa nätverksstrukturen. Genom att utgå från slutprodukten är det möjligt att identifiera 

aktörer som är delaktiga i det bakomliggande aktivitetsflödet i försörjningskedjan. De ingående 

aktiviteterna omvandling och sortering kan användas för att analysera samordningen och 

beroendeförhållandet mellan aktörerna i försörjningskedjan. Vad som är intressant i denna studie 

är den direkta styrningen i försörjningskedjan genom kontrollen över sorteringsaktiviteterna.  

 

Det större kundföretaget högst upp i kedjan har i regel kontroll över och styr både omvandlings 

och sorteringsaktiviteterna genom hela försörjningskedjan. Omvandlingsaktiviteterna styrs genom 

kravspecifikationer och produktionsplaner, tid och plats styrs genom prognoshantering, 

leverantörsuppföljning och mätning av olika nyckeltal som leveransprecision etc. Det finns 

oräkneliga möjligheter att strukturera sorteringsaktiviteterna i en transvection. Därför är en 

utgångspunkt att omvandlingsaktiviteterna sorteras på ett sätt som gör transvectionen så effektiv 

som möjlig för att på så sätt skapa ett konkurrenskraftigt mervärde i form av tids och 

kostnadseffektivitet. Ett sätt är att utgå från två grundläggande skillnader i samordningen av 
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aktiviteter. Det första berör effektiv hanteringen av den enskilda aktiviteten i transvectionen. Den 

andra relateras till den sekventiella samordningen av aktiviteter i transvectionen (Gadde & Hulten 

2003). Effektiviteten är främst bestämd utifrån de skalfördelar som kan nås i den enskilda 

aktiviteten och effektiviteten i den sekventiella samordningen bestäms hur väl integrerade de 

kompletterande resurserna är i transvectionen. Detta argument kan kopplas till Richardson (1972) 

teori kring arbetsdelning. Enligt Richardson (1972) kännetecknas aktiviteter av två karaktäristiska 

drag: likheter och komplettering. Richardsons definierar aktiviteter i breda termer, då de 

innefattar forskning, design och utveckling, samordning av processer i fysisk omvandling, 

marknadsföring etc. Den är likväl användbar för att analysera organisering i nätverk genom sin 

särskiljning av aktiviteters egenskaper. Aktiviteter är likartade när de kräver samma form av 

resurser och kompetens för att genomföras. Sortering har därför en klar påverkan på aktiviteters 

grad av likvärdighet (Hulten 2002, Gadde & Hultén 2003, Gaddde 2004). Att öka likheter för att 

skapa ett högre mervärde kan handla om effektivt resursutnyttjande och kostnadseffektivitet dvs. 

skalfördelar i den enskilda aktiviteten. Den andra principen enligt Richardson (1972) är den 

sekventiella samordningen av aktiviteter. I de fall aktiviteter och resurser är olikartade och 

kompletterande återfinns den seriella logiken i och med att de måste åtas i en sekventiell ordning. 

Aktiviteter kompletterar varandra när de representerar olika faser av en (produktions) process. 

Detta sätt att skilja på likartade och kompletterande aktiviteter och hur de samordnas är en 

grundläggande del i den rationella syn på effektivitet som karaktäriserar försörjningskedjan. 

Richardson (1972) visar på det direkta beroendeförhållandet i den sekventiella samordningen då 

en aktivitet är beroende av att den tidigare aktiviteten blir utförd (Dubois & Araujo 2006, Hertz 

2006).  

 

Försörjningskedjan översatt i Alderson’s (1965) termer, transvection med de ingående 

aktiviteterna omvandling och sortering och Richardssons (1972) aktivitetsbaserade teori om 

arbetsdelning kan utgöra en grund för en analys av de kravbilder som små företag ställs inför i 

överlappningen mellan försörjningskedjor och nätverk.  Ett grundläggande antagande inom 

denna teori är att transvectionen bygger på ett direkt beroendeförhållande i en seriell organisering 

som är möjligt att styra genom planering (Thompson 1967).  Kopplat till Thompsons teorier styrs 

det direkta beroendeförhållandet i den seriella samordningen av en aktör som har en hierarkisk 

auktoritet, i försörjningskedjans fall, köparföretaget som har kontroll över resurserna genom att 

vara varumärkesägare och positionerad närmast kunden. Relationerna i den hierarkiska 

försörjningskedjan innehåller alltid någon form av assymetri. Leverantörer längre ner i 

försörjningskedjan står i ett beroendeförhållande gentemot köparföretagen då det är 
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köparföretagen som lägger order och prognoser, gör uppföljningar och mätningar i form av satta 

nyckeltal och på så sätt styr leverantörens agerande.  

 

Denna diskussion har framförallt fokuserat på den direkta styrningen och 

samordningsmekanismer i försörjningskedjan utan hänsyn till den bihorisontella relationen 

mellan företag i försörjningskedjan. För att skapa en förståelse för småföretags förutsättningar i 

försörjningskedjan så är det emellertid ofrånkomligt att inte beröra relationsrelaterade 

dimensioner som beroendeförhållande, makt och inflytande. Integrationen gör att produktiviteten 

och effektiviteten hos den enskilda aktören är direkt relaterat till hur relationen hanteras och vilka 

strategier som ligger bakom hur relationen hanteras (Dubois 1998, Gadde & Håkansson 2003). 

Leverantörerna som är i de fokala aktörerna i denna studie står i ett asymmetriskt 

beroendeförhållande gentemot köparföretag som har kontroll över samordningen och en 

hierarkisk auktoritet att styra då de äger försörjningskedjorna.  

 

Relationer och direkt beroende i försörjningskedjan  

I enlighet med Thompsons logiker för samordning så följs den direkta styrningen av den seriella 

organiseringen av ett direkt beroende i försörjningskedjan. Det finns en hierarkisk auktoritet i 

form av varumärkesägare tillika ägare av försörjningskedjan eller större köparföretag som styr 

samordningen genom att ha kontroll över och styra sorteringsaktiviteterna genom olika verktyg 

som prognoser, kravspecifikationer, leverantörsuppföljning och mätningar av olika slag. Studier 

av relationer och beroendeförhållanden i försörjningskedjan har i likhet med studier av själva 

försörjningskedjan gått från ett transaktionskostnadsperspektiv mot samarbetsrelationer och en 

senare integration (Hoyt & Huq 2000, Giunipero m.fl. 2008). Transaktionsperspektivet utgår från 

att det finns en opportunism som regleras genom en formell styrning och en avståndstagande 

hållning av köparföretaget (Williamson 1981, Johanson & Matsson 1987, Powell 1990). Strategin 

är ofta att skapa konkurrens mellan leverantörer genom offerering och konkurrens i pris och 

kapacitet (Porter 1998). Ett antagande är att den avståndstagande relationen är ömsesidig och 

bristen på förtroende mellan parterna kan leda till att leverantören avhåller köparen från viktig 

information (Ford m.fl. 1998) vilket kan leda till negativa effekter i hela kedjan. Det kan 

exempelvis vara att inte informera om brist på en råvara eller delkomponent och på så sätt 

förhindra att köparen vänder sig till en konkurrerande leverantör. Ett annat scenario kan vara att 

leverantören åtar sig att leverera volymer över sin produktionskapacitet för att vinna en stor order 

över en konkurrerande leverantör. Det kan leda till leveransförseningar och obalans i kedjan. Men 
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det kan även resultera i att leverantören, för att stärka sina resurser och öka sin kapacitet, vänder 

sig till en samverkanspartner.   

 

Giunipero m.fl. (2008) litteraturgenomgång4 visar på en generell trend att gå från transaktions- 

och kontraktsbaserade relationer till att gå emot mer långsiktiga samarbetsrelationer baserade på 

förtroende och informationsutbyte mellan aktörerna i en försörjningskedja. Det ligger också i 

linje med trenden att se försörjningskedjan som en enhet som tillsammans konkurrerar på 

marknaden. Författarna menar dock att denna inriktning mot samarbete inte är nytt utan har 

diskuterats under hela 1990-talet under relationsmarknadsföringens era. Men inom SCM 

litteraturen har samarbetsinriktningen inte haft en framträdande roll förrän i slutet av 1990 talet 

(Hoyt & Hug 2000, Giunipero m.fl. 2008).  

 

Dubois m.fl. (2003) framhåller emellertid att problematiken kring att företag anpassar sig till 

varandras resurser och aktiviteter och därigenom skapar ett ömsesidigt beroende inte har varit 

beaktad i den tidigare litteraturen kring försörjningskedjan. En samarbetsrelation karaktäriseras av 

ett nära och tätt informationsutbyte och ett engagemang från båda parter. Det kräver att 

köparföretaget offrar delar av sin förhandlingsmakt gentemot leverantören med syfte att få en 

mer produktiv samverkansrelation som har en långsiktig ambition vilket ger bättre förutsättningar 

i form av tillvaratagande av nya innovativa idéer och produktutveckling.  

 

Det kräver således en balans mellan makt och risktagande i relationen och ett behov av 

förtroende och engagemang (Handsfield & Bechtel 2002). Wilson (1995) menar att i en mer 

balanserad makt/beroenderelation ökar engagemanget och samarbetet då parterna tillsammans 

skapar ett högre mervärde. Att utnyttja sin förhandlingsposition och lägga för stor press på 

motparten riskerar att skada relationen och på så sätt tappa det mervärde som ges i relationen.  

Det kan vara så att en asymmetrisk, avståndstagande leverantörsrelation ger mer värde till det 

företag som befinner sig i en bättre position (ex. närmare kunden). Företaget med mer makt kan 

således utnyttja sitt förhandlingsläge och pressa det andra företaget, dock med risk för minskat 

förtroende och samarbetsmöjligheter.  Leverantören som kanske är starkt prispressad på grund 

av konkurrens kan se ett indirekt mervärde i en access till en större marknad eller en legitimitet i 

                                                 
4 Författarna har undersökt följande vetenskapliga tidskrifter under en 10-årsperiod: Journal of Supply Chain 
Management (JSCM), International Journal of Physical Distribution and Logistics Management (IJPDLJM), 
Journal of Operations Management (JOM), International Journal of Logistics Management, Journal of Business 
Logistics, International Journal of Operations and Production Management, Industrial Marketing Management, 
Management Science samt Decision Sciences.   
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att ha en etablerad relation med ett större eller strategiskt viktigt företag. För att relationen ska 

behållas och utvecklas måste båda parter se att relationen ger ett mervärde på kortare eller längre 

sikt. En annan aspekt är att det kan leda till ett högre beroendeförhållande mellan två eller flera 

företag. För att maximera värdeskapandet i relationen kan företag anpassa sig och integrerar sina 

processer och produkter i allt högre utsträckning för att skapa en kostnadseffektivitet i flödet. 

Den högre integrationen och anpassningen ökar beroendeförhållandet mellan parterna och det är 

t.ex. svårare att byta ut leverantören eller samarbetspartner. 

 

Guinepero m.fl. (2008) kategoriserar i likhet med Golcic m fl. (2003) tre typer av relationer i 

försörjningskedjan, (1) den förstnämnda transaktionsbaserade avståndstagande relationen, (2) 

relationer som bygger på ett långsiktigt samarbete och (3) en integration mellan företagen i en 

försörjningskedja. Den sistnämnda integrationen ligger i linje med hur forskare idag ser på 

försörjningskedjan som en integrerad enhet.  

 

Sammanfattningsvis så fokuserar litteraturen kring försörjningskedjan på den sekventiella 

samordningen som styrs och kontrolleras av ett hierarkiskt auktoritärt köparföretag. Fokus i teori 

och praktik ligger i regel på en effektivisering av sekventiella och avgränsade flöden, integration 

och interorganisatoriska relationer. Samordningen syftar till att rationalisera flöden genom 

specialisering och arbetsdelning av integrerade aktörer och sker genom omvandling och 

sorteringsaktiviteter för att nå så hög grad av effektivitet i resurshantering som möjligt. Allt med 

syfte att leverera ett högre gemensamt mervärde till slutkunden.  

 

Litteraturgenomgången visar emellertid på vissa brister i tidigare studier som denna uppsats avser 

att belysa. Integrationen och de interorganisatoriska relationerna har i huvudsak fokuserat på den 

dyadiska relationen mellan varumärkesägaren som fokal aktör och dennes närmaste, prioriterade 

leverantör (first tier/preferred supplier) vilket ofta är en stor systemleverantör. Mindre hänsyn har 

tagits till integrationen och relationer med köparföretaget och företag längre ner i kedjan. 

Guinepero m.fl. (2008) framhåller behovet att studera relationen och integrationen mellan 

köparföretaget och mindre leverantörer längre ner i kedjan och dess påverkan av den större 

försörjningskedjan. Det ligger i linje med Choi och Kim (2008) argumentation att köparföretag 

måste ta hänsyn till att leverantörer också är delaktiga i andra nätverk och kedjor som påverkar 

leverantörens agerande och möjlighet att leverera enligt köparens önskemål.  
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Denna fokusering på den avgränsade försörjningskedjestrukturen skapar i Hertz (2006) termer en 

närsynthet i försörjningskedjelitteraturen i och med att ingen hänsyn tas till att varje företag i 

försörjningskedjan även är involverade och delaktiga i andra försörjningskedjor och former av 

nätverksstrukturer (Lamming m.fl., 2000, Gadde & Håkansson 2003, Huemer 2003). Detta gör 

att litteraturen kring försörjningskedjan och dess ledning brister i när det gäller att skapa 

förståelse för hur kontexten utanför försörjningskedjan och alternativa beroendeförhållanden 

påverkar både kedjan och småföretaget som är positionerat i överlappningen mellan 

försörjningskedjor och andra nätverk. Småföretagets relationer är integrerade i och sträcker sig 

över flera nätverksstrukturer och formar på så sätt en unik men också en dynamisk, föränderlig 

kontext runt varje försörjningskedja. Försörjningskedjans teoretiska modell bygger framförallt på 

värdeskapande ur en rationell syn på effektivisering av hierarkiskt styrda relationer och brister i 

när det gäller att skapa förståelse för hur affärskontexten utanför försörjningskedjan och 

alternativa beroendeförhållanden påverkar småföretagets roll och agerande för att skapa ett 

mervärde. Denna studie fyller därmed ett syfte genom att studera småföretaget som del av 

försörjningskedjan och också del av andra nätverk dvs. i överlappning mellan försörjningskedjor 

och andra former av nätverk.  

 

Diskussionen i detta kapitel har framförallt fokuserat på det direkta beroendet och den 

hierarkiska styrningen i försörjningskedjan. Eftersom företagen i försörjningskedjan är del av 

andra nätverk och kedjor skapar företagens andra relationer ett indirekt beroendeförhållande 

gentemot försörjningskedjan. Dubois m.fl. (2003) menar att beroendeförhållanden i liten 

utsträckning har hanterats inom SCM litteraturen och i de flesta fall har det i första hand 

fokuserat på beroendeförhållanden mellan företag högre upp i kedja, eller beroendeförhållanden 

mellan företag inom försörjningskedjan (Dubois m.fl. 2003). Inom försörjningskedjorna är de 

integrerade företagen sekventiellt beroende och därför behöver samordna sina aktiviteter för att 

skapa mervärde till slutkunden. Mindre kraft har lagts på att studera kontextuella förhållanden 

omkring företag och mellan försörjningskedjor och nätverk för att förstå dess påverkan på det 

enskilda företagets roll och agerande för att skapa värde. Beroendeförhållande mellan 

försörjningskedjor och andra former av nätverk har i mycket liten utsträckning berörts inom 

SCM litteraturen och här förväntas denna studie ge ett teoretiskt bidrag och praktiska 

implikationer till SCM litteraturen.  
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Strategiska multilaterala nätverk 

Det andra scenariot i denna studie är småföretaget som en del av strategiska multilaterala nätverk. 

Kapitlet är disponerat så att fenomenet strategiskt nätverk med en multilateral struktur definieras 

först. Sen går studien djupare in på styrning och samordningsmekanismer i strategiska nätverk 

och avslutas med relationer och beroendeförhållanden i nätverk.   

 

Studien tar sin utgångspunkt från Thompsons (1967) teori om den reciproka organiseringen. Med 

hjälp av Thompsons organisationsteori är det möjligt att skilja på den hierarkiska 

försörjningskedjan och det strategiska multilaterala nätverket då dessa har olika former av 

styrning och samordning och olika beroendeförhållanden mellan aktörerna. Thompson beskriver 

den reciproka eller ömsesidiga organiseringen som en temporär, flexibel och horisontell struktur 

av företag. Larsson (1992) menar att eftersom småföretag i stor utsträckning måste anpassa sig till 

sin handlingsmiljö kan multilaterala samverkansformer ses som ett flexibelt alternativ till vertikal 

integration som ger småföretaget många av de strategiska fördelarna med vertikal integration 

samtidigt som man undviker kapitalinvesteringar och den byråkratiska ineffektiviteten i vertikalt 

integrerade enheter (Stabell & Fjellstad 1998). Thompsons organiseringslogiker har i kapitel tre 

presenterats relativt renodlat utifrån dessas samordningsmekanismer och beroendeförhållanden. 

Här måste fastslås att det inte går att generalisera alla nätverksrelationer i dessa kategorier eller 

modeller. Småföretagsnätverk antar många olika former, de skiljer sig åt strukturellt, både med 

avseende på vilka bindningar de har samt vilka samordningsmekanismer de bygger på. Det finns 

exempel på såväl starkt centraliserade och formaliserade nätverk som bygger på en strategisk 

auktoritet som helt horisontella och jämlika nätverkssamarbeten som hålls samman av andra 

sociala mekanismer som varit framgångsrika för att organisera verksamheten (Powell & Smith 

Doerr 1994).  

 

Studien av småföretagsnätverk tar sin teoretiska utgångspunkt från (i) litteraturen kring det 

strategiska nätverket/alliansen med sin utgångspunkt från strategilitteraturen (Jarillo 1988, 

Aldrich & Zimmer 1986, Dubini & Aldrich 1991, Borch & Arthur 1995) och (ii) den sociala 

nätverksteorin som bygger på det sociala kapitalet som samordnande mekanismer (jfr 

Granovetter 1985, Larson 1992, Gulati m. fl. 2000, Burt 2001, Das & Teng, 2002, Miller m.fl. 

2007). Fokus i denna studie ligger på att finna styrnings- och samordningsmekanismer och 

beroendeförhållanden i multilaterala nätverk oavsett hur hårt strukturerat nätverken är.  Här kan 

det strategiska perspektivet på nätverk och den sociala nätverksteorin med utgångspunkt från 
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socialt kapital komplettera varandra för att ge en bred bild av kravbilder som småföretag kan 

ställas inför i en multilateral nätverkskontext (Miller m.fl 2007). 

 

Nätverk och småföretag 

Redan i det inledande kapitlet konstaterades att småföretag har vissa kännetecken som gör dem 

unika.  De utnyttjar till exempel i större utsträckning än andra företag sina personliga relationer 

och nätverk. Ofta är dessa nätverk direkt kopplade till entreprenören som är eldsjälen bakom 

företagens verksamhet. Entreprenören i företaget och företagsledaren, som många gånger är 

samma person, har en avgörande betydelse för företagets nätverksrelationer. Småföretagets 

externa relationer, kontaktnät och samarbeten är i många fall direkt knutet till 

entreprenören/företagsledarens personliga nätverk (Aldrich & Zimmer 1986, Birley m.fl. 1990, 

Shaw 2006). Redan vid utvecklandet av affärsidén och etableringen av företaget är entreprenören 

beroende av etablerandet av kontakter och att bygga relationer med sin omgivning för att få 

tillgång till resurser i form av kunskap, information och rådgivning. Det kan handla om 

information om marknader, teknik, rådgivning i olika situationer och hjälp med problemlösning 

(Huang & Antoncic 2002). Entreprenören använder sig ofta av dessa nätverk av personliga 

relationer under utveckling av affärsverksamheten. Tidigare studier visar att entreprenörens 

personliga nätverk ofta består av multikomplexa relationer som innehåller både 

informationsutbyte, affärskontakter och många gånger också relationer som antingen startar vid 

eller utvecklats till en vänskapsrelation (Johannisson &  Mönsted 1997, Huang & Antoncic 2002). 

Det personliga engagemanget hos företagsledarna är viktigt för att samarbetet ska vara givande. 

Shaws (2006) studie av småföretagsnätverk visar att de anställdas personliga relationer också är 

viktiga för företagets affärsverksamhet och att företagsledaren många gånger uppmuntrar sina 

anställda att bygga relationer med externa parter för tillgång till information och rådgivning. De 

personliga nätverken och relationerna är således viktiga för småföretaget och bidrar till 

formeringen av dess nätverk. Det personliga engagemanget präglar också innehållet och formen 

för dessa nätverk. Det är en viktig utgångspunkt i den fortsatta diskussionen om småföretag och 

nätverkssamverkan.  

 

Tidigare studier visar att entreprenören hela tiden använder nätverk för att få nya idéer, samla 

information och upptäcka nya möjligheter (Hoang & Antoncic 2002, Baron & Shane 2008). För 

entreprenören eller företagsledaren i det lilla företaget kan samverkan med andra företag ses som 

ett strategiskt val och ett strategisk agerande för att företaget ska nå en högre konkurrenskraft. 

Det strategiska nätverket eller strategiska allianser är kanske den mest utforskade nätverkstypen. 
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Strategiska nätverk definieras som en investering i samarbetsrelationer mellan företag för att 

utbyta eller dela information eller resurser (Dubini & Aldrich 1991, Borch & Arthur 1995).  

 

Normann och Ramirez, (1994) föreslår utifrån en värdeskapande logik en värdestjärnemodell 

som alternativ till den vertikala och sekventiella försörjningskedjan. Den bygger på en 

konstellation av aktörers interagerande i multipla roller och relationer. De ser kunderbjudandet 

som det gränsskikt där aktörer går samman för att samproducera värde. Normann och Ramirez 

stjärnmodell bygger på en logik där det finns ett strategiskt viktigt företag som i olika grad styr 

planering och samordning inom ”deras” nätverk (Huemer m.fl. 2002). Den strategiska uppgiften 

blir då att konfigurera roller och relationer i nätverket av aktörer för att på så sätt uppnå 

värdeskapande i nya former och med nya aktörer. En tolkning är att skillnaden gentemot 

försörjningskedjan enbart består i att detta företag är positionerat i mitten av nätverket istället för 

i toppen av försörjningskedjan. Ett sätt att tolka det är att den centrala aktören i nätverket har en 

strategisk auktoritet istället för att ha den hierarkiska auktoriteten i försörjningskedjan (Powell & 

Smith-Doerr 1994). Det är emellertid ingen avgörande skillnad gentemot den hierarkiska logiken 

av samordning. Beroendeförhållandet mellan företagen är fortfarande hierarkiska i och med att 

ett företag har den övergripande makten och kontrollen. Makten kan bestå i information om 

efterfrågan. Den egentliga skillnaden blir enbart att komplexiteten i interaktionerna ökar i och 

med att det inte sker sekventiellt som i försörjningskedjan. Litteraturen kring strategiska nätverk 

bygger på samma logik som värdestjärnemodellen, det vill säga att det finns en strategisk kärna 

som styr och samordnar roller, relationer och beroendeförhållanden i nätverket (Borch & Arthur 

1995 Aldrich & Zimmer 1986, Dubini & Aldrich 1991).  

 

Denna studie fokuserar främst på de nätverk som formas genom horisontella relationer och 

multilaterala samarbetet mellan småföretag. Det skiljer sig från det strategiska nätverket då inget 

företag har en fast strategisk auktoritet att styra de övriga företagen. Det kan finnas en strategisk 

auktoritet i nätverket, men den är temporär och avgörs av arbetsledningen i specifika 

kundprojekt.  

 

Definition av ett strategiskt och multilateralt nätverk  

Småföretag är till följd av sin småskalighet beroende av att samverka med andra företag, både i 

den beskrivna försörjningskedjan, och genom andra samarbetsformer för att stärka sin brist på 

resurser och öka sin konkurrenskraft (Gulati m.fl. 2000, Huang & Antoncic 2002, Wincent 2006). 
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Det är emellertid svårt att finna en entydig definition på nätverksbegreppet i allmänhet och 

småföretagsnätverk i synnerhet.  

 

Castells (1998) definierar nätverksföretag på följande sätt:  

 

”Den specifika företagsform vars medelsystem utgörs av skärningen mellan segment av målsystem. 

Nätverkets komponenter är alltså både autonoma och beroende i förhållande till nätverket och de kan 

ingå i andra nätverk och därför också i andra medelsystem som syftar till annorlunda mål” (Castells 

1998 s 180) 

 

Castells definition översatt till småföretagsnätverk visar att företagen både är självständiga och 

beroende av andra i ett nätverk och lyfter problematiken kring att företag ofta är en del av flera 

nätverkskonstellationer med olika mål och kravbilder.  

 

Jarillo (1989) definierar ett strategiskt nätverk som följande:  

 

 ”long-term, purposeful arrangements, among distinct but related for-profit organization that allow those 

firms in them to gain or sustain competitive advantage vis-à-vis their competitors outside the network” 

(Jarillo 1989 s 32)  

 

Jarillos (1989) definition visar på det strategiska valet som företag gör för att genom att samarbete 

nå en konkurrensfördel. Elmhester (2008) menar att den industriella nätverksteorin har en alltför 

allmän syn på nätverk då det kan inkludera det mesta, leverantörer, kunder och 

samarbetspartners, huvudsaken det är tre aktörer eller fler. Skillnaden med ett strategiskt nätverk 

är att det är ett medvetet val som företaget gjort, ofta utifrån ett egenintresse om högre 

konkurrenskraft.  

 

En SOU utredning har fastställt en definition på multilateralt småföretagssamverkan som 

följande:  

 

”Vi definierar småföretagssamverkan som en frivillig samverkan i ekonomisk verksamhet, där parterna 

har gemensam beslutanderätt om gemensamma angelägenheter och där verksamheten syftar till att 

tillgodose konkreta behov antingen hos de samverkande parterna eller i omvärlden. Dessa behov 



45 

sammanhänger med småföretags komparativa nackdelar såsom resursbrist och avsaknad av 

skalfördelar”. (SOU 1998 s 14) 

 

Definition beskriver samverkan som frivillig med ett ömsesidigt beroende mellan enskilda 

småföretag. Samordningen sker inte av en enskild aktör, som har strategisk eller hierarkisk 

auktoritet utan det finns en gemensam beslutanderätt och samordningen sker mellan flera olika 

noder genom ömsesidig anpassning. Motivet till att samverka är att stärka småföretagets 

komparativa nackdelar genom resurskomplettering för högre innovativitet och/eller att 

tillsammans uppnå en konkurrenskraftig storskalighet (Richardson 1972).  

 

Den här studien definierar strategiska multilaterala nätverken som en frivillig samverkan med ett 

ömsesidigt beroende mellan de ingående företagen. Det finns inte en strategisk eller hierarkisk 

auktoritet som styr och samordnar nätverket, Det kan finnas en strategisk aktör med möjlighet till 

viss styrning men en sådan auktoritet ses som temporär och beror på arbetsdelningen i ett visst 

kundprojekt (Human & Provan 2002). Det blir således intressant att närmare diskutera 

samordning och beroendeförhållanden i både sociala och strategiska nätverk som småföretag kan 

ingå i vid sidan om de hierarkiska nätverken kopplade till förädlingskedjan.  

  

Styrning och samordning i strategiska multilaterala nätverk  

I inledningen av detta kapitel fastslogs syftet att studera multilaterala nätverk med olika 

formaliseringsgrad från hårt strukturerade nätverk till mer löst kopplade för att ge en bred bild av 

kravställningar småföretag ställs inför. Samverkan mellan små företag såväl som andra 

nätverkstyper har olika grader av formalisering och skiljer i form av hårt respektive löst 

formaliserade nätverk (Granovetter 1985). Hårt formaliserade nätverk styrs av lagliga bindningar, 

samarbetsavtal och upprätthållna kontrakt/avtal som formellt fastställer samordningen och 

beroendeförhållandet mellan parterna. Ett reglerat avtal kan fungera som en bra och effektiv 

samordningsmekanism mellan samarbetsparterna. Det kan minska risken hos parterna att agera 

opportunistiskt (Williamsson 1981). Avtal kan emellertid också ha en hämmande effekt på olika 

möjligheter till utveckling i samarbetet. Ett detaljerat avtal för att undvika opportunistiskt 

beteende kan samtidigt försvåra möjligheterna att bygga upp ett förtroende mellan 

samarbetsparterna (Nooteboom 2000, Sjöstrand 2004). Det kan dessutom vara svårt att vid ett 

temporärt eller nytt samarbete stipulera regler kring något som är under utveckling och därmed 

också oförutsägbart. 
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Kritik mot samordning i form av formella mekanismer har framförts bl.a. då dessa ofta stipuleras 

av andra än de som ska utföra själva handlingarna och samarbeta. Kontrakt och dialoger om en 

samverkan genomförs oftast av företagsledningarna utan att det närmare förankras i 

organisationerna hos de personer som faktiskt ska samverka över organisationsgränserna inom 

t.ex. produktion eller produktutveckling (Larsson 1990, Sjöstrand 2004). Sjöstrand (2004) 

beskriver fyra aspekter som förloras då fokus ligger på den formella styrningen och 

samordningen. För det första bortser man ifrån den informella samordningens betydelse då inte 

hänsyn tas till sociala aspekter. För det andra så bortser man ifrån betydelsen av den temporära och 

tillfälliga samordning då de i den formella samordningen ofta handlar om att i förväg stipulera regler, 

arbetsordningar och krav, eller i form av prognoser och planeringsmodeller som kontrolleras och 

mäts genom exempelvis nyckeltal som leveransprecision. För det tredje har fokus ofta legat på 

den hierarkiska styrningen och utelämnat betydelsen av självorganisering vid olika former av 

problemlösning. För det fjärde har litteraturen kring den formella styrningen och samordningen 

fokuserat på det konkreta och materiella beroendet som formalisering av förväntat input och 

output och inte tagit hänsyn till betydelsen av som Sjöstrand uttrycker sig abstrakta 

beroendeförhållanden som informationsflöden och relationer av mening (Larsson 1990, Sjöstrand 2004). 

Under informationsflöden faller förutom det viktiga informationsutbytet även utbytet av kunskap 

och lärandet som sker i en samverkansrelation. Detta diskuteras senare i detta kapitel under 

begreppet ”community of practice”.  

 

I löst formaliserade nätverk sker samordningen mer implicit och bygger på andra 

styrningsmekanismer än det formella med den makt och de beroendeförhållanden som det 

innebär. Tidigare studier av småföretagssamverkan visar på att löst formaliserade och löst 

kopplade nätverk är att föredra då det leder till en hög anpassningsförmåga (Nilsson & Nilsson 

1992, jfr även Piore & Sabel´s (1984) flexibel specialisering). Granovetters (1985) teori kring 

starka och svaga länkar i nätverk visar på att det ofta är de svaga länkarna som en person eller i 

detta fall ett företag har som ger tillgång till nya resurser, i form av ny information, ny kunskap 

och nya idéer. De starka länkarna som personer har med t.ex. sina nära vänner eller långvariga 

affärspartners tillför inte så mycket ny kunskap eller nya idéer eftersom man ofta ingår i samma 

sociala sammanhang och är relativt lika. Företagen kan således tjäna på att ha mer distribuerade, 

lösa nätverk som också är mindre formaliserade och av mer ad hoc karaktär. Denna teori kring 

svaga och starka länkar utvecklades vidare av bland annat Burt (1992) som menar att genom att 

överbrygga strukturella gap mellan olika nätverk eller sociala sammanhang kan aktören, i detta fall 
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småföretaget få tillgång till ny information och öka sin konkurrenskraft. I denna studie är det den 

illustrerade överlappningen mellan försörjningskedjor och multilaterala småföretagsnätverk.  

 

Hur sker då samordning av helheten i löst formaliserade nätverk där den hierarkiska auktoriteten 

saknas? När det inte finns en hierarkisk eller strategisk auktoritet som har ”ägandeskapet” eller 

makten (resurs eller positionsbaserad) att styra och samordna de andra företagen? Samordning i 

multilaterala relationer sker som sagt inte genom ett företags dominans eller ”ägare” av nätverket. 

Det måste alltså finnas andra mekanismer eller dimensioner som ligger bakom samordningen.  

 

Målstyrning och självorganisering   

Ett sätt att samordna flertalet autonoma företag i ett nätverk är att styra genom gemensamma 

mål. Det som av Minzberg (1979) benämns standardisering av output. Då aktiviteter styrs mot ett 

förutbestämt mål sköter de enskilda företagen själva sina värdeskapande aktiviteter och kan då ses 

som självorganiserade (Sjöstrand 2004). Denna målstyrning istället för en direkt styrning ses som 

en viktig utgångspunkt inom innovationsprocesser.  

 

Forskare uppmärksammade relativt tidigt att småföretag inom högteknologiska och 

kunskapsintensiva branscher dvs. branscher som bygger på kunskap som är svår att avkodifiera, 

väljer att ingå i nätverksrelationer för att blir resursstarkare och snabbt kunna svara på 

förändringar (Powell 1982). Sammanhanget där kunskapsutbytet och erfarenhetsutbytet, och 

därigenom också lärandet, sker hos aktörerna är en viktig aspekt.  

 

Brown och Duguid (2001) introducerar begreppet Communities-of-Practice (CoP) som främst 

kopplas till kunskapsutbyte och lärande i det multilaterala nätverkets reciproka organisering och 

som kräver en självorganisering med liten grad av hierarkisk styrning av de ingående aktörerna. 

Sjöstrand (2004) diskuterar kring skillnaderna mellan självorganisering och målstyrning. Hans 

definition av självorganisering är att den styrande och den styrda enheten är densamma som i 

denna kontext kan översättas som att företagen i nätverket styr och samordnar själva sitt 

värdeskapande för att kunna erbjuda det till kunden.  Företagen i det multilaterala nätverket kan 

då gemensamt samordna sina respektive verksamheter och stipulera vissa premisser som behövs 

för att uppfylla kundbehovet och slutligen leverera produkten. Brown & Duguids teori 

utvecklade ett antal intraorganisatoriska aspekter av communities-of-practice men kan översättas 

till denna studies kontext, d v s till interorganisatoriska relationer mellan företag i nätverk. 

Författarna ifrågasätter det lärande som sker i den traditionellt hierarkiska arbetsorganiseringen 
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och arbetsdelningen med direkt styrning, formella arbetsbeskrivningar och manualer, 

produktspecifikationer och produktionsplaner. Arbetsorganiseringen internt ger inget utrymme 

för experimenterande och det ger inte utrymme till förbättringar genom det erfarenhetsbaserade 

lärande som sker hos den eller de som utför uppgiften. Aktörerna som lär sig genom att befinna 

sig i en sammanslutning och ett sammanhang, dvs. tillhöra en grupp av aktörer som ska lösa ett 

problem. Lärandet sker genom att fungera i en gemenskap, utveckla en gemensam identitet, ta till 

sig den gemensamma kulturen och lära sig tala samma språk. Det skapas en legitimitet i gruppen 

som underlättar lärandet. Kortfattat så sker det erfarenhetsbaserade lärandet i själva utförandet av 

uppgiften och i den praktiska lösningen av problem. Det kan vara nya produktinnovationer som 

uppstår genom icke planerade händelser eller upptäckter då olika kompetenser samlas. Detta 

experimenterande och prövningar av olika lösningar kan skapa nya möjligheter, nya idéer eller 

innovationer, det vill säga experimenterande aktiviteter i March (1991) termer som diskuterades i 

det inledande kapitlet. För att göra det erfarenhetsbaserande lärandet möjligt så krävs en 

självorganisering av och ett ömsesidigt beroende hos de ingående aktörerna i nätverket. Enligt 

Thompson (1967) bygger den reciproka samordningen på en temporär logik och att det inte i 

förväg går att styra, planera och kontrollera problemlösningen av specifika kundprojekt (Stabell & 

Fjellstad 1998). Så denna organisering kan ses som temporär och varierande beroende på vilket 

problem som ska lösas eller vilket kundprojekt som ska levereras.  

 

Denna dynamiska och temporära självorganisering och det experimenterande lärandet är inte 

direkt kopplat till högteknologiska miljöer och innovativa processer. Piore och Sabel (1984) lyfter 

fram både kapacitetsdimensionen och resurskompletteringsdimensionen i sin studie av 

småföretagssamverkan och flexibel specialisering som bygger på en reciprok logik. Författarnas 

studie av regionen Emilio Romagna i norra Italien, lyfter fram fördelar med 

småföretagssamverkan i en lokal miljö. En flexibel specialisering som produktionssystem utmanar 

enligt författarna det industrialistiska samhällets massproduktionslogik med den direkta 

hierarkiska styrningen. Med flexibel menas att hela tiden kunna omforma produktionsprocesser 

genom omorganisering av dess komponenter. Specialiseringen innebär att det finns en 

begränsning i form av branschtillhörighet eller etniska, kulturella band i den spatiala närheten. 

Kännetecknande för denna form av samverkan är en kärna av mer eller mindre likvärdiga 

småföretag som är sammanlänkade i ett komplext system av konkurrens och samarbete. 

Flexibiliteten handlar om att kunna möta snabba förändringar i efterfrågemönstret med lika 

snabba förändringar av det som produceras. Detta förutsätter småskalighet och extern 

samverkan. Varje småföretag utför en avgränsad och tidsbestämd uppgift i en mer eller mindre 
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informell samverkan med andra småföretag i regionen. Tillsammans har dessa företag kunnat nå 

en större flexibilitet och ett högre mervärde än storföretag med samma produktionskapacitet 

(Piore & Sabel 1984, Lind 2002, Sjöstrand 2004). Dynamiken består i dess temporära struktur då 

konstellationen och de ingående rollerna ser olika ut beroende på kundprojekt.  

 

Dessa interna förhållanden som Brown och Duguid (2001) lyft fram som viktiga aspekter för ett 

erfarenhetsbaserat lärande inom en organisation kan också i enlighet med Thompson (1967) och 

Stabell och Fjellstad (1998) ses som viktiga aspekter i organiseringen av småföretag i nätverk. 

Samordningsmekanismerna i denna komplexa samverkan utgår från en självorganisering. Det kan 

vara i form av extern målstyrning i ett specifikt kundprojekt där kunden efterfrågar output i form 

av en produkt eller lösning. Ett sådant fall kan vara att ett köparföretaget lägger ut delar av sin 

verksamhet till externa leverantörer och således kan begränsa sin styrning genom att endast 

specificera volym, pris, leveranstid, kvalitet osv. Resterande produktion och eventuell utveckling 

och anpassning sköts av leverantörerna. Det multilaterala nätverket kan i vissa scenarios vara en 

sådan lösning. Som modellen på sidan 7 i det inledande kapitlet illustrerar så finns det 

multilaterala nätverket längre ner i en försörjningskedja och stödjer den fokala aktören som är del 

av kedjan. Vänder man på logiken och ser att initiativet kommer från det multilaterala nätverket 

som gemensamt genom resurskomplettering eller kapacitetsutnyttjande skapar ett behov på 

marknaden eller säljer sin lösning till en kund så sker inte målstyrningen genom en specifikation 

från försörjningskedjan. När initiativet kommer från nätverket så blir det en form av 

självorganisering (jfr Weick 1979; självstyrande grupper). Tidigare studier av 

småföretagssamverkan visar också på vikten av att initiativet till samverkan kommer inifrån för 

att det ska fungera och uppfylla sina mål. Det är en större möjlighet att nätverket fungerar på sikt 

om de deltagande företagen själva tagit initiativet till att samverka än om initiativet kommer från 

en extern part, myndighet, kommunal aktör eller en dominerande kund (Nilsson & Nilsson 

1992).  

 

Relationer och ömsesidigt beroende i det multilaterala nätverket 

Enligt Thompsons definition på den reciproka organiseringen så bygger den på ett ömsesidigt 

beroende mellan de ingående aktörerna. Den reciproka organiseringen har också en temporär 

struktur då själva slutprodukten eller lösningen i regel inte är känd från början och organiseringen 

i nätverket inte kan planeras fram. Relationerna och beroendeförhållandena i nätverket är då inte 

fasta och sällan formaliserade. Studier av småföretagsnätverk har kommit fram till att det i det 

multilaterala småföretagsnätverket som bygger på lösa bindningar finns en tillit till sociala 
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mekanismer som förtroende, betydelsen av legitimitet, makt och inflytande i form av ett implicit 

hot om ett förlorat rykte och utfrysning istället för lagliga framtvinganden i form av formella 

kontrakt (Huang & Antoncic 2002).   

 

Das och Teng (2002) diskuterar generaliserad ömsesidighet som en utgångspunkt i det multilaterala 

nätverk där aktörerna bidrar med ett värdeskapande till nätverket i stort och inte till de enskilda 

aktörerna i nätverket. Det sociala utbytet och ömsesidigheten i ett multilateralt nätverk kan vara 

komplicerat då två aktörerna inte har ett direkt utbyte med varandra, dvs. att A ger till B som ger 

tillbaka till A. I en cyklisk eller iterativ process i ett multilateralt nätverk kan det vara företag A 

som tillhandahåller resurser till företag B och B till C och till sist C till A. Det bygger på 

grundtanken att alla aktörer bidrar med resurser till helheten, nätverket i stort och A i det här 

exemplet förväntar sig inte att direkt få tillbaka något i utbyte av B. Denna ömsesidighet kan 

bygga både på en kedjstruktur och på en nätverksstruktur. Skillnaden mellan det kedjebaserade 

och det nätbaserade utbytet är om aktörerna, företagen i det här fallet, bidrar till och utbyter med 

varandra eller till gruppen i stort. Denna ömsesidighet blir till en generaliserad norm som alla 

aktörerna förutsätts att följa. Det kan enligt Das och Teng (2002) lägga grunden för en 

förtroendebaserad samverkan.  

 

Det sociala kapitalet definieras som de relationsresurser som personer eller företag har med sin 

omgivning, det sociala kapitalet ärvs eller skapas medvetet för att nå våra mål (Coleman 1988, 

Putnam 1995). Das och Teng (2002) menar att det sociala utbytet i relationerna spelar en central 

roll i det multilaterala nätverk som karaktäriseras av ofullständiga kontrakt och ett ömsesidigt 

utbyte av resurser mellan flertalet parter.  

 

I studier av multilaterala småföretagsnätverk beskrivs ofta relationernas innehåll och 

beroendeförhållanden i termer av förtroende (Powell 1990, Uzzi 1997, Nootebom 1996) social 

kontroll (Larson 1992, Das & Teng 2002) samt ur ett institutionellt perspektiv inre och yttre 

legitimitet i nätverket (Jarillo 1998, Human & Provan 2000, Tsai 2000). Dessa mekanismer kan 

samlas under ett socialt perspektiv då de rör socialt relaterade aspekter i relationer i nätverk. En 

koppling kan göras till de personliga relationerna som präglar samarbetet mellan små företag där 

det sociala kapitalet kan beskrivas som kittet i horisontella småföretagsnätverk. Studier av 

framgångsrika affärsmiljöer framhåller att sociala relationer mellan individer är viktigare än 

formella relationer när det gäller kunskapsutbyte och informationsspridning som leder till 

problemlösningar och nya innovationer (Saxenian 1994).  
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Förtroende  

Förtroende lyfts ofta fram som den främsta samordnings och kontrollmekanismen i strategiska 

och multilaterala nätverk (Powell 1990, Uzzi 1997, Nootebom 1996, Huang & Antoncic 2003). 

Det är nätverk och relationer som inte styrs av en hierarki eller som enbart kan förklaras av ett 

transaktionskostnadsperspektiv. Ett förtroende utgår från att de ingående parterna i relationen 

eller nätverket agerar på ett sätt som är förutsägbart och accepterat av alla parter. Det finns 

uttalade och outtalade förväntningar på hur man ska agera och reagera i relationen och parterna 

är beredda att leva upp till motpartens förväntningar för att således vidmakthålla samarbetet. 

Dessa förväntningar skapar villkor som i sin tur kan reducera transaktionskostnaderna i nätverket 

(Powell 1990, Uzzi 1997). Förtroende ersätter helt eller delvis behovet av formell reglering av 

samarbetet och interagerandet. Det i sin tur sänker företagens kostnader i form av exempelvis att 

följa upp och omförhandla avtal och formella kontrakt vid t.ex. en förändring i efterfrågan 

och/eller en förändring i produktutveckling. Det är framförallt påtagligt i mer komplexa 

innovativa samarbeten som präglas av snabba förändringar och korta tidshorisonter (Huang & 

Antoncic 2003). Transaktioner som baseras på ett förtroende, med implicita och ospecificerade 

premisser, som utvecklats över tiden, ekonomiserar specifikationer och uppföljning av avtal och 

materiella incitament för samarbete. Det gör det inte bara mindre kostsamt (och för många mer 

angenämt) men skapar också möjligheter för större flexibilitet. I ett detaljerat, formellt avtal är det 

svårare (dvs. trögare och kostsammare) att göra ändringar i villkoren utifrån oförutsedda 

händelser som kräver förändring (Noteboom, 1994).   

 

Noteboom (1994) fastslår att förtroende måste byggas upp. Det kan inte förhandlas fram eller 

köpas. Förtroende är således lika mycket ett resultat av ett samarbete som det är förutsättningar 

för det. I sin studie lyfter författaren också fram att man måste skilja på förtroende i relationen 

mellan företag och förtroende som byggs upp mellan individer och personliga relationer (se även 

Ring & Van de Ven 1994). Noteboom (1994) skiljer på förtroende som handlar om en partners 

förmåga att leverera det som är överenskommet (kompetensförtroende) eller dennes intentioner att 

göra så (förtroende som bygger på godwill). I horisontella relationer innefattar begreppet 

förtroende båda aspekterna och de kan ses som sammanvävda. I existerande samarbetsrelationer 

mellan leverantörer och partners så kan inte det ena utesluta det andra utan förtroende är något 

som byggs upp över tiden. En egenskap som förtroendet har är att det blir större istället för att 

bli mindre när det brukas, vilket kan jämföras med t.ex. kapital (Powell 1996).  På så sätt skiljer 

sig det denna abstrakta investering från mer materiella investeringar som t.ex. maskiner eller 
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produktionsmaterial. Förtroende kan också vara en dimension som är väldigt betydelsefullt i ett 

tidigt stadium men sedan ligger mer latent och kan tas förgivet fram till dess att en situation sätter 

förtroendet på prov, till exempel att en förändring sker såsom att det ena företaget får en ny 

företagsledare (Wilson 1995).   

 

Inre och yttre legitimitet och social kontroll  

Human och Provan (2000) menar att multilaterala nätverk måste ha både en inre och en yttre 

legitimitet i att de utgör en helhet, en organisation. Den inre legitimiteten är en drivkraft för 

parterna att utveckla nätverket. Det är legitimiteten och känslan av tillhörighet som också 

avgränsar nätverksstrukturen. Huemer m.fl.. (2002) beskriver det så att alla företag i ett 

multilateralt nätverk inte behöver samverka hela tiden, men det måste finnas en gemensam 

identitet där företagen ser sig själva som delaktiga i nätverket. Nätverk som lyckas utveckla en 

stark yttre legitimitet skapar sig ett affärsrykte och trovärdighet i branschen och kan nå fördelar 

som nya affärsmöjligheter och ett förtroende hos kunder.  

 

Human och Provan (2000) definierar tre dimensioner av legitimitet i multilaterala nätverk. Dessa 

är (1) att nätverket måste legitimeras utifrån dess organiseringsform, (2) att nätverket måste 

legitimeras som helhet samt (3) att interaktionen i nätverket har en legitimitet hos de ingående 

parterna.  

 

Det multilaterala nätverket måste ha en legitimitet för sin organiseringsform för att småföretag 

överhuvudtaget ska överväga att bli medlemmar och delta i den formen av organisering. Att ingå i 

samverkan med andra är något man tjänar på, men småföretag med begränsade resurser riskerar 

mycket av sin självständighet genom att lita på andra företag. Om samarbetet misslyckas kanske 

det lilla företaget har mer att förlora än större, mer resursstarka företag. Trots att samarbetet i det 

multilaterala nätverket bygger på en frivillighet att samverka så utesluter det inte att det innebär 

utmaningar för företagen som deltar i denna organiseringsform. Utmaningarna kan vara den 

osäkerhet som följer med att integrera och samordna flera enskilda småföretag som dessutom kan 

vara konkurrenter på områden som man inte samverkar inom (vid en horisontell relation), vilket 

kan medföra risk för opportunism och en suboptimering i samarbetet.  

 

En hög synlighet inom branschen och ryktesspridning kan samtidigt ha en negativ sida då en 

förlust eller nedgång i ett företag snabbt blir känt av de andra (Larsson 1992). Det kan till 

exempel vara ett företag som har en etablerad relation med en stor eller strategiskt viktig kund 
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alternativt samarbetspartner. Detta höjer småföretagets anseende då företaget genom relationen 

får tillgång till storföretagets legitimitet och trovärdighet och som kan användas i relationen med 

andra företag. Ett misslyckande i relationen kan få stora negativa spridningskonsekvenser 

avseende företagets rykte och status och detta kan i ett senare skede få en negativ effekt på senare 

affärsmöjligheter och företagets konkurrenskraft.  

 

Själva interaktionsprocessen i det multilaterala nätverket måste också accepteras av företagen i 

nätverket, för att parterna på så sätt ska vara intresserade av att utveckla och bevara sitt 

engagemang och acceptera normer för samverkan (Powell 1990) samt för att interaktionen ska 

fungera utan formell direkt styrning och reglering som i försörjningskedjan. Das och Teng (2002) 

diskuterar detta utifrån begreppet makrokultur och menar att aktörerna i det multilaterala utbytet 

där relationerna som bygger på ett socialt kapital måste hitta gemensamma normer och 

värderingar. När aktörerna är överens kring mål och beteende är samordningsuppgiften mindre 

nödvändig och i de fall den är nödvändig så är den enklare och mindre kostsam än vid en formell 

styrning.  

 

I relationer som bygger på ett ömsesidigt beroende finns också en social kontroll. Bryts 

interaktionsprocessen ner till den dyadiska relationen på både individ och företagsnivå finns det 

en social kontroll i relationerna som fungerar som samordning och styrningsmekanism. Larson 

(1992) har studerat i vilken utsträckning som social kontroll (i motsats till kontrakt och formella 

överenskommelser) reglerar transaktioner i småföretags samverkan. Larson definierar därvid 

social kontroll som både det mer traditionella synsättet att det är en självreglerande mekanism 

med en moralisk dimension (Janowitz 1976) och enligt det mer moderna synsättet att det är en 

återkopplande process som gör att aktörer (individer eller företag) agerar efter de regler, normer 

och värderingar som gäller i samarbetet (White 1986). Den sociala kontrollen styrs av både en 

extern och en intern kontroll. Den externa kontrollen är straff och belöningar som styr 

beteenden, t.ex. sanktioner för avvikande beteende eller hög status, legitimitet och prestige för 

”rätt” beteende. En intern kontroll är de processer genom vilka individen internaliserar det 

förhärskande normsystemet och gör det till sitt naturliga preferens- och beteendemönster. Det 

horisontella samarbetet bygger många gånger på informella relationer mellan parterna. Ur ett 

institutionellt perspektiv spelar historien roll, antingen historien i samverkansrelationen eller i 

branschen, och detta påverkar i förlängningen agerandet och stabiliserar samordningen genom 

explicita eller implicita normer, rutiner och vanor (Giddens 1984). Styrningen i det multilaterala 

nätverket i Larsons studie (1992) förklarades till stor del utifrån en förståelse kring den subtila 
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kontrollen som kommer sig av ett ömsesidigt beroende och att de självreglerade aktörerna var 

engagerade i gemensamma mål dvs. det finns en form av målstyrning som är viktig i horisontella 

samarbeten.  

 

Das och Teng (2002) ser i likhet med Larson (1992) att en social kontroll kan användas i de 

multilaterala relationerna genom sociala sanktioner i form av exempelvis utebliven information 

eller annan form av uteslutning och kan användas som en avskräckande mekanism mot 

opportunism i nätverket.   
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Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Litteraturen om nätverkens inre logik i försörjningskedjor och strategiska multilaterala 

småföretagsnätverket kan sammanfattas i denna bild:  

 
 
 

Försörjningskedjan med en 
seriell organisering 

Strategiskt multilateralt  nätverk 
med en ömsesidig organisering 

 
Styrning och 
samordningsmekanismer  

 
• Hierarkisk auktoritet  
• Direkt styrning 
• Statisk struktur 
• Sorteringsaktiviteter som 

prognos, planering och 
kravspecifikationer, som 
styrmekanismer 

 
• Strategisk auktoritet 

beroende på kundprojekt 
• Självorganiserande 
• Temporär struktur 

 

 
Relationer och 
beroendeförhållanden  
 

 
• Formella relationer 
• Från ett transaktionspersp. 

mot långsiktighet, 
samarbete och integration 

 
• Direkt beroende men mot 

ett mer ömsesidigt 
beroende i och med 
långsiktighet och 
samarbete i relationen  

 
• Formella och informella 

relationer 
• Socialt kapital med 

mekanismer som 
förtroende. legitimitet och 
social kontroll  

 
• Ömsesidigt beroende 

 

 
     Figur 4, Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

 

Thompsons teorier om nätverksorganiseringens inre logik har varit en utgångspunkt i 

litteraturgenomgången av försörjningskedjor och småföretagsnätverk. Det har varit ett sätt att 

särskilja de båda nätverksstrukturerna och för att fylla studiens första två delsyften, att skapa 

förståelse för organiseringen i försörjningskedjan och det multilaterala nätverket för att finna 

kravbilder i nätverksstrukturerna som småföretag ställs inför.   

Styrning och samordningsmekanismer i försörjningskedjan.  
Definitioner av försörjningskedjan visar på en vertikal och seriell organisering av företag som styrs 

genom en hierarkisk auktoritet. Den hierarkiska auktoriteten innehas i regel av varumärkesägaren 

som ”äger” försörjningskedjan i form av ägare av kundkontraktet, i andra fall, som är vanligt i 

dagens outsourcingtrend, har varumärkesägaren lagt ut all kontroll av produktionen i 

försörjningskedjan till en systemleverantör som fungerar som samordnare och köparföretag 

gentemot leverantörer i försörjningskedjan. Det finns en direkt styrning i försörjningskedjan i form 

av kontrollerandet av omvandlings- och sorteringsaktiviteterna. Den som har kontroll över 

sorteringsmekanismerna (Alderson 1965), kontrollerar också beslutsfattandet i styrningen av material 
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och aktiviteter i försörjningskedjan. Det sker i form av kravspecifikationer, prognoshantering och 

uppföljningar och mätningar av leverantörers förmåga. Försörjningskedjan har i jämförelse med 

den reciproka organiseringen en statisk struktur då de vilar på en styrning och samordning i form 

av planering. Genom den hierarkiska auktoriteten och den seriella organiseringen kan 

köparföretaget kontrollera hela kedjan och påverka leverantörernas agerande genom 

kravställningar och specifikationer.   

 

Relationer och beroendeförhållanden i försörjningskedjan 
Studier av försörjningskedjan visar att relationer och beroendeförhållanden i en sådan 

kedjekonstellation traditionellt utgått från kontraktsbaserade relationer. En tolkning är därför att 

försörjningskedjan utgår från en formell styrning genom kontrakt och avtal. Relationerna i 

försörjningskedjan är formella och det finns lagliga bindningar mellan aktörerna som styr 

agerandet i relationen.   

 

Litteraturen visar på att beroendeförhållandet i försörjningskedjan tenderar att gå mot ett mer 

ömsesidigt beroende i och med att företagen satsar alltmer på långsiktiga samarbetsrelationer med sina 

leverantörer. Det finns en helhetssyn i försörjningskedjan där företagen tillsammans skapar ett 

mervärde gentemot kunden. Genom denna strategi ser man en möjlighet till att leverera ett högre 

mervärde då det finns ett större engagemang hos leverantörerna och ett förtroende för en 

långsiktig relation som ger företagen en tillgång till nya marknader och resurser. Ett tredje steg för 

att utveckla relationerna i försörjningskedjan är att gå mot en högre grad av integration mellan 

företagen. Det är en del i den långsiktiga strategin och företagen integrerar sina logistikflöden för 

att skapa en högre effektivisering och transparans i kedjan. En integration av två aktörer kräver 

dock i regel en kostsam investering i affärssystem och direktuppkopplingar mellan affärssystemen 

för att hantera informationsutbytet. Denna investering kan skapa ett ökat beroende gentemot 

köparföretaget för ett litet företag.  

Styrning och samordningsmekanismer i det multilaterala nätverket 
Multilaterala småföretagsnätverk kan vara både strategiska och sociala till sin karaktär. De är 

strategiska i den mening att småföretagen väljer att samverka som ett strategiskt val för att öka sin 

konkurrenskraft. Småföretagsnätverk kan vara olika hårt formaliserade där det horisontella och 

ömsesidiga nätverket kännetecknas av en temporär struktur och en självorganisering med abstrakta 

beroendeförhållanden.  Det multilaterala nätverket har i enlighet med Thompson (1967) i regel en 

temporär struktur när det gäller dess styrning och samordning, då beroendeförhållanden och 
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dominans förändras beroende på kundprojekt. I vissa strategiska nätverk kan det finnas en 

administrativ kärna som har den dirigerande rollen. Men ofta bygger samordningen på en 

gemensam problemlösning som inte går att planera fram. De utgår istället från en målstyrning som inte 

är specificerad i detalj och det kan vara en ny produktlösning eller leverans av ett större 

kundprojekt som kan vara målet med samarbetet.  

Relationer och beroendeförhållanden i det multilaterala nätverket 
Relationerna i nätverken är i huvudsak personliga och kan ha flera dimensioner då den kan 

innehålla både informationsutbyte, affärsutbyte av mer strategisk karaktär och samtidigt en social 

vänskapsrelation. Relationerna eller bindningarna av mer informell karaktär kan innehas av såväl 

företagsledaren som anställda i företaget. Ett förtroende ses som en viktig dimension i den 

horisontella organiseringen och det finns uttalade och outtalade förväntningar i nätverket på hur 

man ska agera och reagera i en relation. Förtroendet och förväntningarna i nätverket hur man ska 

agera ersätter behovet av formell reglering av relationerna vilket skapar en större flexibilitet och 

möjlighet att agera mot förändringar i omvärlden och en formell struktur antas skapa en trögare 

organisering.  Förtroende i en relation är dock något som byggs upp över tiden.  

 

En generaliserad ömsesidighet i nätverket och en norm att kontinuerligt uppfylla de överenskommelser 

som gjort inom nätverket kan lägga grunden för ett förtroendebaserad samverkan. Samverkan i 

nätverket måste bygga på en yttre och inre legitimitet för att fungera och när företagen är överens 

om vilka gemensamma mål man har och hur man ska bete sig i relationen är den formella 

samordningen inte lika nödvändig. En social kontroll och sociala dimensioner på makt och inflytande i 

relationen har betydelse och en förståelse för den subtila kontrollen genom en normbildning, 

sanktioner och belöningar som styr beteendet i nätverket är viktiga sociala mekanismer.  

 

Sammanfattningsvis så ger en litterär genomgång av styrning, samordning, relationer och 

beroendeförhållanden i dessa två nätverkskonstellationer en första insikt i organiseringen av dessa 

nätverk och kravbilder som småföretag ställs inför delaktiga i dessa nätverksstrukturer.  

 

Frågor som väcks är hur ett enskilt företag som befinner sig i överlappningen av dessa två typer 

av nätverksorganisationer agerar för att balansera olika kravbilder? Det vill säga studiens 

huvudsakliga syfte som är att studera småföretags position i överlappningen mellan dessa 

strukturer och hur småföretaget balanserar dessa i vissa fall konkurrerande och i andra fall 

samverkande kravbilder för att skapa ett mervärde och nå sina egna mål med sin verksamhet. För 

att uppfylla det syftet har två explorativa fallstudier genomförts.  
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Praktisk metod 

Detta kapitel redogör och motiverar de metodologiska val och de forskningsstrategier som 

utvecklats för att uppnå syftet med studien. Kapitlet inleds med en diskussion kring de strategier 

som väglett valet av forskningsdesign och tekniker för datainsamling och analys. Det följs av en 

redovisning av urvalsprocessen, hur data samlats in och bearbetats. Kapitlet avslutas med 

metodologiska överväganden i analysen av det insamlade datamaterialet. 

 

Studiens huvudsakliga syfte är att skapa en förståelse för hur små företag balanserar och drar 

nytta av att vara positionerat i överlappande nätverk. Det praktiska tillvägagångssättet för att nå 

detta syfte kommer nu att beskrivas.  

 

Hur närma sig problemet? 

Studien utgår från ett antagande att företag interagerar och skapar ett mervärde i interaktionen med 

andra företag. Studien har ett interorganisatoriskt perspektiv och ett grundläggande antagande att 

inget företag kan agera strategiskt oberoende av andra utan påverkas i olika hög utsträckning av 

interorganisatoriska relationer för att skapa ett mervärde (Håkansson & Snehota 1995)  

 

Nätverk ett statiskt eller dynamiskt fenomen, en studie av strukturer eller processer? 

Forskning som utgår från olika nätverksperspektiv har genom förändrade institutionella 

förhållanden och synen på företagets relationer som en resurs utvecklats från att gå från studier 

av strukturer till studier av processer (Håkansson & Snehota 1995). Strukturella egenskaper inom 

nätverksforskningen omfattar relationens betydelse för företagens storlek, lokalisering, kapacitet 

och kompetens. För att kartlägga strukturen och på så sätt ge en deskriptiv bild av nätverket 

riktar sig denna typ av studier på problematiseringar kring exempelvis kontinuitet, komplexitet, 

symmetri och formalitet i företagets relationer. När en relation mellan aktörer i nätverk ses som 

en resurs går utvecklingen hos de enskilda aktörernas agerande från ett fokus på omkringliggande 

strukturer till ett fokus på interagerande aktiviteter och processer. Då blir det intressant att se vad 

som händer i relationer och på vilket sätt det vill säga agerande, aktiviteter och resursomvandling 

(Hertz 2006). Utifrån ett nätverksperspektiv ses nätverk inte som statiska strukturer med en över 

tid bestående arbetsdelning mellan aktörerna. Det är snarare en dynamisk process där aktörernas 

agerande skapar processer och aktivitetsflöden som hela tiden förändrar och förändras. 

Dynamiken ligger i att relationerna hela tiden förändras då företagen interagerar i och mellan 

nätverk beroende på affärsmöjligheter och strategier (Håkansson & Snehota, 1995). Denna 
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dynamik i interagerandet avspeglar sig också inom företagen eftersom integrationen leder till en 

ömsesidig anpassning. Initiativ från ett företag skär igenom andra närliggande företag genom 

aktiviteter och aktivitetsflöden och modifierar förutsättningar och möjligheter för alla företag 

(Dubois 1998:2003).  

 

Här är det av vikt att förtydliga att detta inte i huvudsak är en studie av förändringsprocesser i 

nätverk. Men det är viktigt att se dynamiken i aktörernas interagerande som en utgångspunkt i 

förståelsen av hur de balanserar olika kravbilder som de ställs inför. För att finna kravbilder i 

strukturerna och agerande i relationer är det av vikt att ställa frågor kring både struktur och 

process i interagerandet. Strukturella frågeställningar föregås av vad - det vill säga 

mönster/struktur, steg och innehåll i interagerandet. Medan processer inom interagerande och 

hur det utvecklas föregås av frågeställningar kring hur. Hur aktören agerar i interaktionen antas 

dessutom påverka strukturerna inom försörjningskedjan och nätverken.   

 

Studiens utgångspunkt och abstraktionsnivå 

Ett andra vägval som hänger samman med det första är studiens utgångspunkt och 

abstraktionsnivå. Det vill säga var problemet ligger. Studien utgår från det mindre företaget som 

fokal aktör i överlappande nätverk. Småföretag antas ha begränsade egna resurser och är på så 

sätt i större utsträckning än stora resursstarka företag beroende av interorganisatoriska relationer i 

sin affärsverksamhet. Därför antas de interorganisatoriska relationerna ha en stor betydelse för 

det lilla företagets möjligheter att skapa ett mervärde, att öka sin konkurrenskraft, att växa eller att 

bara att behålla sin position på marknaden. 

 

Studiens utgångspunkt är småföretag och hur företagen utifrån sina respektive situationer kan 

möta och anpassa sig till varierande kravbilder och därmed också driva sina affärsverksamheter. 

Dessa kravbilder från olika nätverk antas ibland vara samverkande och stärkande för 

småföretaget och ibland vara konkurrerande och tärande på småföretagets agerande för att skapa 

mervärde. Aktörernas föreställningar om deras möjlighet att skapa mervärde i dessa situationer är 

abstrakt och svårt att i förväg konkretisera i operationaliserbara hypoteser eller dimensioner. 

Viktiga aspekter på leverantörens konkurrenssituation måste i enlighet med Johansson Lindfors 

(1989) avgöras av studieobjektet, det vill säga utifrån intervjupersonerna. Det är utifrån 

intervjupersonernas berättelser som dimensioner på värdeskapande i överlappande nätverk kan 

abstraheras. Det kan inte bestämmas av en i förväg vald teoretisk referensram eller 

begreppsapparat. Forskaren bör dock ta tidigare forskning i beaktning. Nätverksorganisering och 
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dess logik av samordning och beroendeförhållanden i de båda nätverksstrukturerna har 

diskuterats i teorin och ska fungera som en begreppskarta i analysen av intervjupersonernas 

berättelser. En studie som inriktas på att förstå och tolka fenomen bör välja en metod lämplig för 

att finna studieobjektens föreställningar och upplevelser. Forskaren bör visa i den konceptuella 

referensramen att syftet med studien är att blottlägga och beskriva aktörens perspektiv på 

händelser, det vill säga att det är den subjektiva synen som har betydelse (Johansson Lindfors 

1989). 

 

Studiens explorativa ansats 

Studien har ett tolkande syfte och vill skapa en ökad förståelse för en företeelse det vill säga 

värdeskapande i överlappande nätverk. För att öka förståelsen och finna det som existerar krävs 

en explorativ ansats (Maschall och Rossman, 1999). Det är en empirinära metod som tar sitt 

ursprung ur studieobjektens upplevelser. Denna studie har inte en renodlat explorativ ansats. 

Forskningsprocessen för att överbygga gapet mellan teori och empiri och arbeta fram en analys 

präglas av en dynamik mellan teori och empiri, metoden växlar mellan ett induktivt och deduktivt 

angreppssätt och på så sätt har en förståelse och djupare kunskap kring studiens problem och 

syfte successivt byggts upp.  

 

Eisenhardt och Bourgeois (1988) beskriver det så att forskaren bör ha denna ambition eftersom 

ett rent deduktivt angreppssätt med redan förutbestämda teoretiska perspektiv kan skapa en 

skevhet och förutfattade meningar och på så sätt begränsa upptäckterna. Det finns en ambition i 

den teoretiska referensramen att ge vissa utgångspunkter i nätverksstrukturerna vad gäller deras 

styrning och samordningsmekanismer och beroendeförhållanden i relationerna. Redan tidigare 

har motiverats att kravbilder och agerande i överlappningen mellan dessa strukturer bör 

definieras av studieobjektet. Forskaren bör enligt Eisenhardt och Bourgeois (1988) formulera en 

forskningsfråga och om möjligt specificera några möjliga variabler av vikt, med referenser till 

litteratur. Forskaren bör dock undvika att tänka på specifika relationer mellan variablerna och 

teorier. Samtidigt är det sällan fruktbart att gå ut i verkligheten utan kunskapsmässig förförståelse. 

Så viss teoretisk kunskap och litteraturstudier föreligger den induktiva och explorativa ansatsen. 

Men studien syftar framförallt till att söka det som existerar istället för att förutse sannolika 

relationer (Varamäki, 2001).  

 

Det övergripande syftet med denna inledande studie är att bli familjär med varje fall som 

ensamstående enhet. Utgångspunkten har varit småföretaget som fokal aktör. I det första fallet 
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har intervjuer gjorts både med fallföretaget och med deras nätverksföretag. I den andra 

fallstudien har återkommande intervjuer gjorts med grundare och anställda i företaget. Inga 

intervjuer har gjorts med dess nätverksföretag, vilket gör att den andra studien inte kan ses som 

en nätverksstudie, utan en studie av ett företags agerande som del av nätverk. Ambitionen är att i 

en fortsatt studie av fallföretag 2 gå vidare och intervjua köparföretag, samarbetspartners och 

konkurrenter i deras nätverk. En sökning av mönster kan sedan göras genom att korsa fall av 

kategorier eller dimensioner för att söka efter likheter kopplat till skillnader inom gruppen 

(Eisenhardt & Bourgeois 1988). 

 

Kvalitativa fallstudier av värdeskapande i nätverk 

Kopplat till den explorativa ansatsen så är fallstudier en lämplig metod. Kvalitativa metoder är 

enligt Merriam (1988) induktiva till sin natur. Ett kvalitativt angreppssätt har som främsta syfte att 

förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse. Till skillnad från kvantitativ (som så att 

säga plockar isär en företeelse för att studera dess komponenter, vilka sedan blir de variabler som 

studeras) strävar man inom kvalitativ forskning efter att förstå hur alla delarna hänger samman 

för att bilda en helhet. Metoden strävar efter att förstå det unika i den kontextberoende 

situationen (Merriam 1988).    

  

En kvalitativ metod är därför lämplig för att få en djupare förståelse av småföretags agerande och 

interagerande i mer eller mindre komplexa nätverksstrukturer. Det är en forskningsprocess som 

används för att studera komplexa och dynamiska processer. Sådana ansatser kan användas för att 

i den senare analysen identifiera relevanta variabler som kravbilder, styrning, 

samordningsmekanismer och beroendeförhållanden (Marschall & Rossman, 1999). Som 

beskrivits är ambitionen att förstå den mening som aktören tillskriver aktiviteter och agerande i 

relationen. Fallstudien är vidare lämplig vid studier som styrs av frågor kring vad och hur 

(struktur/process) och där forskaren har liten eller begränsad kontroll över händelser eller 

situationer (Yin 2003). Ambitionen är att studieobjekten, de valda fallföretagen, definierar sin 

situation som presenteras i deskriptiva fall. På så sätt syftar studien till att skapa en ökad 

förståelse kring värdeskapande bland småföretag.  

 

Valet av att använda fallstudie som angreppssätt på problemet har också starkt stöd i tidigare 

forskning. Det finns en tradition i Sverige att använda sig av fallstudier för att fånga komplexa 

socioekonomiska fenomen och är en accepterad metod för att generera ny teori eller verktyg att 
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utveckla existerande referensramar (Johannisson & Mönsted 1997). Svensk forskning av 

industriella system (som haft stor internationell genomslagskraft) har utvecklats genom kvalitativa 

fallstudier (se IMP gruppens forskning, bl.a. Håkansson 1982, Johansson & Mattsson 1987, 

Håkansson & Snehota 1995). Fallstudier är en forskningsstrategi som fokuserar på att förstå 

innehållet och dynamiken som finns i den enskilda handlingen eller situationen (Eisenhardt & 

Bourgeois 1988). Genom att utgå från intervjupersonernas berättelser kan relationernas 

uppfattade innehåll och funktion för småföretaget förstås.  

 

Urval av fallföretag 

Urvalet av fallföretag bygger på ett avsiktligt urval och baserar sig på vissa kriterier som 

representerar det studerade fenomenet (Lincoln & Guba 1985). Studien har successivt formats 

utifrån de valda fallföretagens situation. Studien har också genomförts med sekventiell ordning 

med en start i Sanco och SSMG som genomfördes under år 2003 och 2004 och studien av 

Xelerated som genomfördes under 2004 och 2005. Intervjustudien av Xelerated startade således 

ett år senare med syftet att komplettera och ge en vidare bild av studiens problemområde, små 

företag i överlappande nätverk. Strategin har varit att finna lämpliga företag som befinner sig i 

den problembild som beskrivits för studien. De båda fallföretagen är småföretag med begränsade 

resurser som är integrerade i nätverksstrukturer av både hierarkiska försörjningskedjor och lateral 

samverkan. Inom dessa mer strukturella kriterier skiljer sig fallföretagen åt i liten grad och på så 

sätt är det möjligt att jämföra dem. Denna studie har emellertid inte huvudsakligen ett 

komparativt syfte att jämföra de båda fallföretagen och ställa dessa mot varandra. Syftet är istället 

att ge en mer heltäckande förståelse och insikt i småföretags interagerande och skapande av 

mervärde i relationer i överlappande nätverk.  

 

Företagen skiljer sig åt ur två huvudsakliga dimensioner.  

Nedanstående modell syftar till att illustrera skillnaderna i de båda fallföretagen som antas 

påverka deras möjlighet att agera genom de utmaningar och möjligheter som företaget möter 

positionerat i överlappande nätverk.   
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Figur 5, huvudsakliga dimensioner som särskiljer fallföretagen  

 

Enligt modellen så skiljer sig företagen åt i graden av komplexitet i sin teknologi och den 

affärsmiljö de verkar inom.  

 

För det första genom deras teknologi och sättet att skapa mervärde där de ena företagets har en 

relativt enkel teknologi och dess främsta värdeskapande ligger i att vara legotillverkare och kunna 

erbjuda kapacitet och en flexibilitet både genom en egen dynamisk maskinpark och i samarbete 

med andra resurskompletterande leverantörer. Det andra företaget är ett utvecklingsföretag med 

en komplex teknologi som har sitt främsta mervärde i dess innovativa agerande. De ligger också i 

framkant branschmässigt genom egna patenterade produkter och en innovativ teknik. Beroende 

av företagens teknologi och affärsinriktning skiljer de sig också åt var i försörjningskedjorna de 

befinner sig. Sanco med sin enkla teknologi befinner sig relativt långt ner i försörjningskedjan. 

Xelerated med mer högteknologi och utveckling är däremot positionerat högre upp i 

försörjningskedjan, nära slutprodukten. 

 

För det andra skiljer sig företagen åt i vilken affärsmiljö de verkar inom. Det första fallföretaget, 

Sanco, är en lokalt förankrad leverantör. Den huvudsakliga delen av företagets kunder, 

leverantörer och samarbetspartners befinner sig direkt i närhet av leverantören och den lokala 

eller regionala affärsmiljön har stor betydelse för företagets affärsverksamhet. Xelerated är ett 

högteknologiskt företag som redan vid etablerandet byggt upp sitt företag utifrån internationella 

kontakter och nätverk av kunder, leverantörer och samarbetspartners. De agerar således i en 

Enkel teknologi Komplex teknologi

Global affärsmiljö

Lokal affärsmiljö

Sanco 

Xelerated 
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global affärsmiljö som antas utveckla en annan typ av nätverksrelationer än det lokalt 

platsbundna samarbetet i nätverk och kedjor.  

 

Val av intervjupersoner  

Urvalet av fallföretag bygger även på studieobjektens tillgänglighet och accessen till företagen. I 

det första fallföretaget fanns redan vid studiens start en etablerad kontakt med Handelshögskolan 

vid Umeå Universitet. Kontakten var etablerad genom ett kompetensutvecklingsprogram mellan 

högskolan och småföretag. Detta presenteras närmare i fallbeskrivningen. En del av denna studie 

har varit att följa processen i detta program. Efter ett antal intervjuer med de deltagande 

företagen så utkristalliserades detta fallföretag som passande fall för denna studie. Inom det andra 

fallföretaget fanns en etablerad kontakt med en av de strategiskt viktiga personerna i företaget. 

Efter kontakter och efterforskningar kring det företaget föreföll det som lämpligt som det andra 

fallföretaget. Accessen är en mycket viktig aspekt för denna studie eftersom den vill fånga 

strategiskt viktiga aspekter i företagens relation med andra aktörer vilket kräver någon form av 

förtroende mellan den studerande och intervjupersonerna.        

 

Datainsamlingen består av intervjuer med beslutsfattare på olika nivåer inom företaget (t.ex. 

företagsledare, platschefer, marknadsansvariga, produktion/engineering). Intervjuer har 

genomförts med ett flertal strategiskt viktiga personer på företagen med ambitionen att fånga 

erfarenheter och uppfattningar om aktiviteter i interaktionen med aktörer i nätverken. Valet av att 

använda flera intervjupersoner i olika positioner på företaget har gjorts efter två överväganden. 

För det första har det sin grund i Johannisson (2002) som påpekar att det finns brister i tidigare 

småföretagsstudier i och med att de i stor utsträckning enbart fokuserat på företagsledarens 

perspektiv. Företagsledaren har många gånger en avgörande betydelse i småföretag eftersom det 

är den person som etablerat och byggt upp företaget och dess affärsidéer. Studier av småföretag 

och nätverk visar på att medarbetarnas personliga relationer och kontaktnät har betydelse för små 

företags verksamhet och konkurrenskraft (Shaw 2006). I och med företagets tillväxt och 

affärsutveckling är det naturligt att fler individer i företaget får strategiskt viktiga roller, har 

externa kontakter som har betydelse för företaget. Det kan vara inom marknadsföring, 

inköpsfunktionen, produktion etc. Dessa individer eller funktioner kan spela en viktig roll i 

relationer med samverkanspartners och köparföretag, dess aktiviteter och värdeskapande 

processer. Genom att fånga uppfattningar och erfarenheter från flera personer på företagen är 

ambitionen att skapa en mer fullständig bild av interaktionsmönster mellan aktörerna. Det finns 
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här en föreställning om att dagliga aktiviteter och problemlösningar i högsta grad påverkar 

värdeskapandet internt i företaget och i relationen med andra aktörer.  

 

Att studera interaktioner på flera nivåer inom företaget ger även en förståelse och helhetsbild av 

integration mellan aktörer, både på en strategisk och en operationell nivå.  Ett tillvägagångssätt 

med flera analysnivåer i gränssnittet mellan företagen och flera dimensioner på relationer och 

interaktioner inom nätverken ska ge en djupare förståelse och förhoppningsvis fler dimensioner 

och mönster för en analys av små företags värdeskapande i nätverk.   

 

Intervjusituationen  

Intervjuerna har varit semistrukturerade (Miles & Huberman 1994). Intervjupersonerna har blivit 

ombedda att berätta kring mer övergripande teman. Förutom inledande frågor kring bakgrund 

och viktiga skeenden och de strukturinriktade frågorna kring företagens handlingsmiljö har 

intervjupersonerna ombetts berätta om relationernas innehåll genom att beskriva viktiga 

aktiviteter och kritiska händelser i kundrelationen och i relationen med samarbetspartners. 

Utifrån det har intervjuerna vuxit fram genom följdfrågor och förtydliganden.  

 

Enligt Spradley (1979) är det viktigt att intervjupersonerna inte är analytiska på så sätt att de 

analyserar sitt eller andras beteende. Ifall intervjupersonen t.ex. blir tillfrågad om vad som skapar 

ett direkt och indirekt värde i interorganisatoriska relationer är risken för det första stor att de 

svar som ges redan har analyserats av intervjupersonen och forskaren får endast ta del av 

intervjupersonens egna kategoriseringar och slutsatser. För det andra riskerar det att svaret består 

av intervjupersonens egna värderingar och man får som forskare svar som bygger på åsikter och 

ett allt för subjektivt ”tyckande” från intervjupersonen. Ett tillvägagångssätt i intervjusituationen 

för att undvika analyserande, värderande svar och ett subjektivt tyckande har således varit att be 

personen beskriva viktiga händelser, situationer och aktiviteter i relationen. Händelser, situationer 

och aktiviteter är något som kan beskrivas på en praktisk nivå beroende på vad intervjupersonen 

associerar till. Generellt har frågorna lett till att intervjupersonerna beskrivit processer som pågår i 

relationen med externa aktörer. Analysarbete har sedan bestått i att tolka deras berättelser för att 

tyda dimensioner på värdeskapande positionerat mellan olika nätverksstrukturer.   

 

Ett annat motiv för att fokusera intervjun på aktiviteter, händelser och situationer som följer 

Spradley (1979) rekommendationer är att fråga om tillvägagångssätt istället för betydelse. I och 

med att det kan vara svårt för en intervjuperson att direkt uttrycka vilken mening en företeelse 
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har för honom eller henne är det större mening att fråga om användning. Det vill säga vilken 

betydelse har relationen för ert företag är en mycket svårare frågeställning som med all säkerhet 

ger ett analyserat och normativt svar, än kan du beskriva en viktig händelse, eller en aktivitet med 

köparföretaget och vad händer i relationen? En strategi under intervjuerna har varit att under 

intervjusituationen följa upp intervjupersonens berättelser med förtydligande frågor såsom hur, på 

vilket sätt, kan du ge exempel. Detta för att intervjupersonen ska kunna ge så uttömmande 

beskrivningar som möjligt. På så sätt fylla relationen med innehåll och skapar en deskriptiv bild 

av intervjupersonernas berättelser.  

 

Ytterligare reflektioner kring intervjusituationen är att den på många sätt är en speciell social 

situation (Spradley 1979). Intervjusituationen är en social situation och ambitionen för denna 

studie har varit att i så stor utsträckning som möjligt föra en konversation kring olika teman. 

Företagen har även intervjuats vid ett flertal tillfällen för att bygga upp en tillit och en gemensam 

förståelse kring vad som efterfrågas. Här är samtidigt en medvetenhet om intervjuarens roll 

viktig. Spradley (1979) menar att intervjuaren i etnografiska intervjuer bör gå in som en student 

och lära av informanten. Detta skapar en situation där intervjupersonen lär ut sitt språk till den 

som intervjuar. Det kan relateras till intervjusituationerna i denna studie. I båda fallen beskriver 

intervjupersonerna situationer utifrån den tekniska, affärsmässiga och kulturella miljö som de 

befinner sig i. Språkbruket och användningen av facktermer och uttryckssätt kräver att forskaren 

sätter sig in i den verklighet som intervjupersonen befinner sig i. Framförallt så verkar Xelerated i 

en mycket tekniskt komplex miljö vilket medfört relativt omfattande efterforskningar och 

uppföljningar för att bättre förstå förutsättningar som gäller för just denna bransch och 

verksamhetsområde.    

 

Hantering av det insamlade materialet 

Sammanlagt har 14 intervjuer gjorts med 15 personer. Vid några intervjuer har två eller tre 

personer på företagen ställt upp vid samma intervjutillfälle. Företagsledarna i de två företagen har 

intervjuats vid två tillfällen. Samtliga intervjuer har bandats och skrivits ner i nära anslutning till 

intervjutillfället. Studien bygger också på ett antal observationer och det har skett genom ett 

aktivt antecknande under seminarier och gruppdiskussioner som SSMG företagen hade om hur 

de skulle styra och samordna sitt arbete med ett av deras kundprojekt, i denna uppsats kallat AES 

projektet. De deltagande observationerna gav en god insikt i de problem och möjligheter de såg i 

att styra och samordna det multilaterala nätverket. Anteckningarna från observationen har skrivits 

ner i nära anslutning till seminarietillfället för att fyllsa på med egna reflektioner och tolkningar av 
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situationer. Det samlade materialet har bearbetats på flera olika sätt. Creswall (1998) 

rekommenderar forskaren att läsa genom datamaterialet i sin helhet ett flertal gånger för att få en 

övergripande uppfattning av helheten innan materialet bryts ner i delar. Genom att forskaren lär 

känna sitt material kan hon skapa en trovärdighet i sina argument. Det har eftersträvats i denna 

forskningsstrategi. Empirikapitlet har genomgått många förändringar i upplägg och struktur i och 

med att materialet kodats i olika omgångar för att förbereda en analys.  

 

Studien har haft en explorativ ansats och datainsamlingen har skett i intervaller under 

forskningsprocessens framskridande. De första introducerande intervjuerna med fallföretag 1 

gjordes i ett tidigt skede och har sedan följts upp och kompletterats vid två tillfällen. Kontakten 

har dock hela tiden varit levande genom kompetensutvecklingsprogrammet. De introducerande 

intervjuerna med fallföretag 2 gjordes lite senare i forskningsprocessen och de inledande 

kontakterna togs efter den att de huvudsakliga intervjuerna med första fallföretaget genomförts. I 

och med att forskningsdesignen hela tiden utvecklats under forskningsprocessen så har 

intervjuerna sett lite olika ut. Ambitionen har dock varit att fånga och spinna vidare på 

intervjupersonernas egna berättelser och utsagor. Det sammanställda materialet på de båda 

fallföretagen har skickats tillbaka till de berörda personerna för deras godkännande och eventuella 

klargörande av frågetecken.  

 

Kodning och analys av materialet  

Enligt Miles och Huberman (1994) är ett första steg för att påbörja analysarbetet att gå tillbaka till 

studiens syfte och utgångspunkter. Vad som söks i denna studie är förståelse för hur småföretag 

positionerat i överlappande nätverk balanserar nätverkens konkurrerande och samverkande 

kravbilder för att skapa ett mervärde.  Studiens problemområde har hela tiden varit detsamma 

men syftet har förändrats över tid från att i huvudsak finna värdeskapande dimensioner till att i 

huvudsak förstå hur småföretag balanserar de kravbilder som företagets ställs inför och hur de 

utifrån dessa förhållanden skapar ett mervärde.  

 

Datainsamlingen är i sig en selektiv och analyserande process, både genom de frågeställningar 

forskaren har med sig ut i empirin och hur denne tolkar de svar som samlas in (Merriam 1988, 

Miles & Huberman 1994). Så själva mötet med empirin är sålunda en tolkande process där en 

analys av materialet pågår parallellt som det samlats in. Merriam (1988) menar dock inte att 

analysen på något sätt är klar när forskaren skapat sitt empiriska material, den går bara in i ett mer 
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intensivt skede. Det är här vi finner en högre abstraktionsnivå av materialet och nästa analysnivå 

(Lincoln och Guba 1985). Med en medvetenhet om att hela denna process i sig är selektiv och 

analyserande så måste vi hitta verktyg för att bryta ner materialet för att finna mönster som kan 

ligga till grund för en tolkning.  

 

Fallbeskrivningarna är framförallt företagens egna berättelser och beskrivningar av deras företag. 

Intervjutexterna har sammanställts kodats och kategoriserats relativt grovt efter uppsatsens 

struktur och upplägg. Tanken har dock varit att behålla intervjupersonernas egna beskrivningar 

då dessa får fungera som berättare av deras företags relationer, historia och viktiga 

utvecklingsskeenden.  

 

En kodning och analys av det insamlade materialet bör utgå från någon form av systematik och 

genomföras i olika steg eller nivåer för att successivt nå fram till olika analysnivåer och studiens 

resultat (Merriam 1988, Miles & Huberman 1994, Creswall 1998). Ett systematiskt 

tillvägagångssätt kan ligga i att sammanställa och senare kategorisera det insamlade 

(ostrukturerade) materialet utifrån i förväg bestämda riktlinjer. Lincoln och Guba (1985) menar 

att sorteringen av data kan ske efter vad de kallar informationsenheter, vilka kan ge såväl 

strukturell som kontextuell information. I en första sorteringen av informationsenheter, 

strukturell, kan relativt uppenbara faktorer såsom vem, vad, när och hur dekontextualiseras genom 

att forskaren ”plockar isär” sitt material i dessa delar. Genom denna kategorisering skapas en 

överblick av materialet, en överblick som ger forskaren större kunskap om sitt material och 

underlättar fortsatt analys. I denna studie har den första övergripande kategoriseringen av 

materialet dekontextualiseras utifrån dessa faktorer och presenterats empiriskt i 

fallbeskrivningarna. När materialet väl är indelat efter informationsenheter kan sedan arbetet med 

att skapa mening av innehållet börja. Ett arbete som till stor del beror på vilken teoretisk bas 

forskaren använder, med vilka glasögon hon ser sitt material. Analysen i den kvalitativa fallstudien 

innebär en utveckling av begreppsmässiga kategorier som kan hjälpa läsaren att skapa kunskap 

om materialet (Merriam 1988). Kategorier utvecklas genom att skapa regelbundenheter och finna 

återkommande variabler i informationen. Vid intervjuer så kategoriseras utsagor och händelser 

utifrån hur forskaren tillskriver dessa liknande innebörder. Genom kategoriseringen så har 

materialet ordnats systematiskt och datasammanställningen ger således en deskriptiv bild för 

forskaren, såväl som för läsaren om denna får tillgång till detta material.  
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En analytisk text skapar mening genom att knyta samman variabler och tillåter forskaren att dra 

slutsatser och lägga till tolkningar (Miles & Huberman 1994). Ett sätt att göra detta är att använda 

sig av praktiska hjälpmedel såsom mjukvara framtaget för dataanalys, exempelvis Nvivo2 eller 

Nudist. Alternativt är att på ett traditionellt sätt och ”manuellt” granska den insamlade 

informationen noggrant. En systematisering sker då genom att utifrån studiens problemställning 

och teoretiska referensram lyfta fram likheter, skillnader och mönster, för att skapa mening i det 

insamlade materialet. Vilken metod som väljs, ett dataprogram eller traditionellt kladd på papper, 

så är resultatet beroende av forskarens analytiska förmåga. Dataprogrammet tillför inget i form av 

analys, utan hjälper endast forskaren att bringa reda i sitt material. Materialet i denna studie har 

kategoriserats utan hjälp av något dataprogram. Mängden insamlat material har inte varit så 

omfattande så det har varit möjligt att hantera det manuellt.  

 

Studies tillförlitlighet 

Avslutningsvis görs en återkoppling till metotologiska ställningstaganden och den empiriska 

studiens tillförlitlighet. Med utgångspunkt från Maxvell (1992) diskuteras den deskriptiva och den 

interpretiva valideringen av det empiriska arbetet i uppsatsen. Den deskriptiva validiteten i form 

av den noggrannhet som datainsamlingen är gjord med en direkt återgivning av det empiriska 

materialet utan inblandning av författarens egna synpunkter eller tolkningar. Det empiriska 

materialet har kodats och omstrukturerats ett antal gånger under arbetet med denna uppsats. 

Såväl de löpande sammanställningarna av intervjumaterialet som den färdiga sammanställningen 

av de båda fallföretagen har återsänts till företagsledarna inom de båda fallföretagen för en 

bekräftelse på att författaren tolkat och kodat empirin på ett sätt som företagen själva känner 

igen. Analyskapitel och slutsatser är dock författarens egna tolkningar och förståelse av den 

genomförda studien. Den interpretiva validiteten berör författarens tolkningsförmåga och 

förståelse för den berättelse som empirin, dvs. personerna som intervjuats och observerats 

återger.  Ett exempel på hur denna förståelse utvecklats under studien genomförande är den 

tekniska kontexten och dess betydelse för nätverksrelationerna i Xelerateds fall. Betydelsen av 

den tekniska miljön med en modularisering och definierade gränssnitt som utvecklats bland annat 

för att hantera den komplexitet dessa högteknologiska, ofta multiteknologiska system består av 

utvecklas i den empiriska beskrivningen och i analysen. Den tekniska organiseringen är således en 

upptäckt som gjorts under studiens gång och som delvis förklarar sättet att organisera sig i dessa 

nätverk. Denna kunskap har varit av vikt för att göra riktiga tolkningar av den empiriska 

berättelsen och lett fram till detta resultat.  
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SANCO Nibblingsspecialisten AB 

Sanco är ett litet företag med idag 37 anställda som omsätter cirka 38 miljoner per år. Företaget är 

verksamt som systemleverantör och utför kvalificerade arbeten inom plåtbearbetning, skärande 

teknik samt svetsning. Företaget är lokaliserat till Örnsköldsvik i norra Sveriges kustområde. 

Sanco har en lång erfarenhet av samverkan, det nuvarande företaget Sanco är ursprungligen en 

sammanslagning av tre företag. Sanco kärnkompetens består i en specialistkunskap inom stans- 

och nibblingsarbeten. De har en maskinpark för stansning, laserbearbetning, kantpressning, svarv 

och fräsning, mätning och svetsarbeten.  

Företaget är en komponentleverantör och de har inga egna produkter eller egen 

produktutveckling utan utvecklar skräddarsydda lösningar efter kravspecifikation från kunden.  

 

Kapitlet är disponerat så att först beskrivs företagets lokala affärsmiljö för att ge en bild av den 

lokala kontexten som företaget är del av. Den lokala affärsmiljön beskrivs ingående eftersom den 

med sin industriella historia präglar företagarandan och sättet att samarbeta och göra affärer för 

företagen på orten. Några stora industriföretag är och har varit en viktig drivkraft och motor för 

regionens utveckling och deras försörjningskedjor står för en avgörande del av de små företagens 

omsättning. Därefter fokuserar studien på Sancos historia och utveckling vilket också är viktigt 

för att skapa förståelse för företagets affärsinriktning och agerande. Efter en ingående studie av 

företaget och dess utveckling återkommer en redogörelse för dess handlingsmiljö i form av 

bransch och konkurrenssituation. Det leder fram till och lägger grund till studiens fokus vilket är 

företagets del i försörjningskedjor och multilaterala nätverk.   

 

Den lokala affärsmiljön 

Sanco är en lokalt förankrad leverantör och har merparten av sina affärsrelationer inom sitt 

närområde, här definierat som ett geografiskt område inom 20 mils radie från företaget. Företaget 

är lokaliserat till Örnsköldsvik som ligger i kustområdet av Västernorrlands län 550 km norr om 

Stockholm. I regionen är det ett mindre antal multinationella industriföretag som dominerar 

industristrukturen och den lokala affärsmiljön i regionen. Dessa stora företag har under mer än 

ett århundrande spelat den dominerande rollen och genom sina försörjningskedjor har de knutit 

till sig och utvecklat relationer med leverantörer på orten och i regionen. Dessa köparföretag 

konkurrerar på den globala markanden och har höga krav på sina leverantörer och kraven driver 

utvecklingen och industrikompetensen i regionen framåt.  
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I länet finns en lång industriell tradition huvudsakligen inom industrier som skogsnäring, 

verkstadsteknik och kemiteknik. Dessa industrier har byggts upp under ett sekel och länet 

benämns som ett nationellt centrum inom basnäringarna massa, papper och vattenkraftsindustrin. 

Det är industrisektorer med höga produktionsstal som kräver relativt få anställda. Länet är ett 

relativt glest befolkat område (jämfört med storstadsområden i södra Sverige). Men på grund av 

den starka basindustrin är det i Sverige bara Stockholms län som har en högre BNP mätt per 

sysselsatta än Västernorrlands län. Västernorrlands läns regionala ekonomi är också, förutom 

process- och vattenkraftindustrin, mycket beroende av ett fåtal stora tillverkande företag i 

Örnsköldsvik. Nästan 30 procent av arbetstillfällena i Örnsköldsvik återfinns inom 

verkstadsindustrin5 och denna verksamhetsinriktning är mer arbetskraftkrävande än 

processindustrin. Räknat per industriarbetare exporterar Västernorrlands län mest av alla län i 

Sverige så trots att regionen geografiskt sett ligger förhållandevis avsides och är relativt glest 

befolkat visar den höga exportandelen att företagen har starka kopplingar och på så sätt en närhet 

till den internationella marknaden.  

 

Totalt finns det 2500 företag i kommunen där de största år 2004 var M-real AB 

(processtillverkare av papper och sulfatmassa för pappersframställning) med cirka 1330 anställda 

på industrianläggningen i Örnsköldsvik, följt av Land Systems Hägglunds (tillverkare av 

stridsfordon och bandvagnar) med cirka 1000 anställda och Hägglunds Drives AB (tillverkare av 

hydrauliska drivsystem och hydraulmotorer) med 520 anställda.  

 

Hägglundsföretagens industrihistoria kommer nu att beskrivs eftersom det har stor betydelse för 

Sancos och andra lokala leverantörers utveckling genom sin dominans och ledare av den 

industriella utvecklingen på orten. De tre Hägglundsföretagen, Land Systems Hägglunds, 

Hägglunds Drives och Mc Gregor Cranes har alla sitt ursprung i det lokala familjeföretaget AB 

Hägglund & Söner, ett familjeföretag som etablerades i Örnsköldsvik redan år 1899. AB 

Hägglund & Söner startade som möbeltillverkare och drevs som ett familjeföretag fram till 1922 

då det bildades som ett aktiebolag. Företaget AB Hägglund & Söner har genom åren spelat en 

viktig roll för det lokala företagandet och industriklimatet på orten då all deras produktutveckling 

och stora delar av deras produktion har varit lokaliserat i Örnsköldsvik. Företaget har traditionellt 

haft som strategi att utveckla nya produkter i nära relation med de lokala leverantörerna i 

regionen vilket drivit på utvecklingen i regionen. Under nittonhundratalets första del expanderade 

företaget snabbt inom snickeribranschen och övergick på 1920-talet till fordonsindustrin.  

                                                 
5 Generellt i Sverige är siffran 18 procent. 
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Företagets kompetens inom snickerier kunde nämligen användas till att bygga över, de på den 

tiden, öppna lastbilarna till att bli bussar. Hägglunds hittade också en nisch att tillverka släpvagnar 

som byggde på samma logik och träförädling som busstillverkningen inom fordonsindustrin. I 

och med denna tillverkning till fordonsindustrin tillförskansade sig företaget en kompetens kring 

olika funktionskrav på fordon och gick på så sätt vidare i utvecklingen från att vara 

möbeltillverkare till att utveckla och tillverka inom fordonsindustrin. Hägglundsföretaget har 

alltgenom sin historia varit teknikdrivet och har på liknande sätt som branschglidningen från 

snickerier till fordonsindustrin utvecklat sin kompetens inom ett antal teknikområden. Företaget 

har under hela 1900-talet haft en industrihistoria med varierande tillverkning från 

möbeltillverkning, till tillverkning av bussar, spårvagnar, tåg och flygplan och utvecklat en teknisk 

kompetens inom bland annat elektronik och hydralik.  

 

År 1993 delades AB Hägglunds & Söner upp i tre dotterbolag. Dessa tre Hägglundsföretagen 

kommer nu att beskrivas, utan inbördes ordning, då det har betydelse för Sanco och den lokala 

affärsmiljöns inriktning.  

 

Det första Hägglundsföretaget, Land Systems Hägglunds AB är en världsledande tillverkare av 

stridsfordon och bandvagnar och en av Sancos största kunder. Företaget ägs till 100 % av det 

brittiska BAE Systems vilket är ett multinationellt företag inom försvarsindustrin med mer än 

90 000 anställda och en omsättning på 12 miljarder dollar. 

 

Det andra Hägglundsföretaget, Hägglunds Drives AB har en internationellt ledande position 

inom hydrauliska drivsystem och hydraulmotorer för främst industriella och marina 

tillämpningar. Huvudkontoret ligger i Mellansel utanför Örnsköldsvik. I Mellansel sker också 

tillverkning av motorer, pumpaggregat och styrsystem. Företaget hade år 2004 520 anställda och 

omsatte 880 miljoner kronor. Den första hydraulmotorn producerades i början av 60-talet av 

bolaget Hägglunds & Söner. Därefter har företaget utvecklats från tillverkare av hydraulmotorer 

till leverantör av kompletta hydrauliska drivsystem. Företaget har vuxit kraftigt under senare år 

och är starkt internationaliserat med över 80 procent av försäljningen på export. Från år 2001 är 

Hägglund Drives del av Arcorus gruppen, och år 2005 ägs hela Arcorus gruppen, inklusive 

Hägglund Drives, av Ratos som är ett börsnoterat private equity bolag i Sverige.   

 

Det tredje Hägglundsföretaget, Macgregor Cranes tillverkar tunga kranar för lastfartyg och är del 

av koncernen MacGREGOR Group. MacGREGOR tillverkar lasthanteringssystem för olika 
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fartygstyper och man är världsledande inom sitt område. Företaget i Örnsköldsvik har en 

exportandel på nästan 99 procent. Det ursprungliga företaget, Hägglund Marine som köptes upp 

av McGREGOR har en intressant och betydelsefull industrihistoria. AB Hägglunds och Söners 

inriktning mot fartygsbranschen startade år 1958. Då var de svenska varven världsledande på 

marknaden och Göteborg var världens största varvstad med varv som Eriksberg och 

Götaverken. Dessa företag hade ett stort behov av underleverantörer. Vid den tiden lyckades en 

av bröderna och grundarna av AB Hägglunds få patent på en prototyp till en hydraulmotor som 

klarade av höga vridmoment vid lågt varvtal. Det var en innovation som efter att den 

kommersialiserats snabbt fick stor efterfrågan på fartygsmarknaden. Denna innovation gjorde att 

Hägglundsföretagen inom loppet av några år blev det mest omtalade namnet inom branschen. 

Tio år senare var Hägglunds världsledande och vägledare med sin nya teknik på området 

drivsystem för fartygskranar.  Under 1970 talet lades dock många av de svenska varven ner 

genom en lågkonjunktur och eftersom de tappat i den internationella konkurrensen. Det innebar 

att deras leverantörer var tvungna att söka sin marknad och kunder utanför Sverige. Det gällde 

också Hägglundsföretaget och det var i samband med detta som internationaliseringen av 

Hägglunds tog fart. De utvecklade samarbete med ledande internationella företag i bl.a. Japan, 

Jugoslavien, Korea och Kina och fann därigenom nya marknader för sina produkter.  

McGREGOR i Örnsköldsvik utvecklar och tillverkar idag hydrauliska fartygskranar med 

produktion i Sverige, Kina, Japan, Korea, Bulgarien och Kroatien. Företaget hade 2004 270 

anställda i Örnsköldsvik och omsatte 900 miljoner kronor. I Örnsköldsvik inriktas företagets 

verksamhet i huvudsak på produktutveckling, konstruktion, marknadsföring, materialstyrning och 

reservdelsförsörjning. McGregor Cranes har ingen egen tillverkning i Örnsköldsvik utan har 

utkontrakterat all sin tillverkning lokalt och internationellt.  

 

Denna trend med utländskt ägande inom den lokala industrin speglar en internationalisering och 

globalisering som sker inom många branscher idag, genom uppköp av företag och förflyttning av 

verksamheter. Dessa kritiska händelser påverkar naturligtvis indirekt de omkringliggande lokala 

leverantörernas situation.  

 

Under senare delen av 1990-talet hade McGREGOR en strategi att flytta ut tillverkningen av 

kranmodellen som tillverkades i Örnsköldsvik till Polen. Denna utflyttning av tillverkningen 

skulle få allvarliga konsekvenser för den lokala affärsmiljön och de lokala leverantörerna. Många 

små företag skulle förlora sina viktiga kundkontrakt med McGREGOR och deras överlevnad var 

hotad. Därför erbjöd sig ett nätverk av fem leverantörer, däribland Sanco, att de tillsammans 
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skulle systemtillverka hela kranen till McGREGOR. Deras erbjudande vann över leverantören i 

Polen och därefter tillverkades den kranmodellen inne i McGREGORs produktionsanläggning 

där leverantörerna hade hyrt in sig. McGREGORs beslut att utkontraktera tillverkningen till de 

lokala leverantörerna istället för att flytta tillverkningen utomlands har direkt och indirekt räddat 

cirka 100 arbetstillfällen i Örnsköldsvik. Bakom detta beslut att behålla tillverkningen i 

Örnsköldsvik låg samarbetet mellan de fem leverantörerna. Denna kritiska händelse och 

samarbetet beskrivs ingående längre fram i uppsatsen.  

 

Sammanfattningsvis så ger denna beskrivning av utvecklingen av de forna Hägglundsföretagen en 

bild av hur de drivs mot en allt högre internationalisering och global försäljning samtidigt som de 

har lyckats behålla sin tydliga lokala förankring till Örnsköldsvik. Hägglundsföretagen har genom 

sin historia av tillverkning skapat en industrikompetens i regionen, företaget har varit starkt 

teknikdrivna och världsledande inom sina områden. Genom deras verksamheter har på så sätt 

bildats en kritisk massa av kompetens hos medarbetare och leverantörer som lever kvar i 

regionen (Andersson 1994). AB Hägglund & Söner har alltid haft en strategi att utveckla sina 

produkter i nära relation med sina leverantörer i dess lokala närhet för att sedan levereras ut på 

världsmarknaden. Denna strategi att utveckla nya produkter i samarbete med de lokala 

leverantörerna lever kvar hos de nuvarande företagen. Det har resulterat i att de lokala 

leverantörerna följt med och varit delaktiga i storföretagets utveckling och tillväxt och på så sätt 

utvecklat en konkurrenskraftig kompetens inom olika områden.  

 

Alla tre bolagen är idag utlandsägda. Trots att de ägs av internationella aktörer så finns stora delar 

av deras tillverkning och produktutveckling kvar i Örnsköldsvik. Det internationella ägandet 

påverkar de lokala leverantörerna och utveckling har förändrat förutsättningarna för många 

aktörer i den lokala affärsmiljön. Genom storföretagens stora exportandel får de lokala 

småföretagen tillgång till internationella försörjningskedjor som de inte skulle vara del av annars. 

På samma sätt är också de lokala små företagen exportberoende genom sina relationer med 

storföretagen, trots att de själva inte har någon egen exportverksamhet.  

 

Sancos historia och utveckling 

Fallföretaget Sanco är lokaliserat till Arnäsvall som är beläget några kilometer utanför 

centralorten Örnsköldsvik. Som tidigare nämnts så är Sanco AB ursprungligen en 

sammanslagning av tre företag med lite olika inriktningar. Dessa tre företag var Sanco, Romek 

och Schaumans svets. Dessa företag grundades av lokala entreprenörer och alla tre var precis som 
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de flesta leverantörer inom Örnsköldsvik starkt knutna till stora köparföretag på orten. De tre 

företagen hade olika affärsinriktning men på grund av olika yttre omständigheter började de att 

samarbeta och slog sig slutligen samman till ett bolag.  

 

Sancos historia och utveckling beskrivs ingående då det i en fallstudie är viktigt att ha en kunskap 

om och förståelse för företagets historia och utveckling. De tidiga händelserna i ett företags 

utveckling är många gånger avgörande för företagets framtida affärsinriktning och utveckling. 

Wigren (2004) erfar genom sina studier att forskaren genom att följa företag över tiden tydligt ser 

att tidiga beslut om exempelvis teknologiområde eller applikation, lever med företaget väldigt 

länge. Det är en komplicerad process att byta inriktning ur flera avseenden, teknologiskt, mentalt 

såväl som kulturellt. Det är således relevant och viktigt för denna studie att ha en förståelse för 

företagets historia och utveckling. Därför kommer Sancos historia och utveckling att beskrivas då 

det ger en bild av företagets affärsinriktning och samlade erfarenheter av att samverka.    

 

1984 startade två entreprenörer det ursprungliga företaget Sanco. De hade en tidigare bakgrund i 

Hägglundsföretagen. Entreprenörerna inriktade sin affärsverksamhet i huvudsak mot 

plåtbearbetning, stansning/nibbling, laserskärning, kantpressning samt svetsning och fungerade 

som leverantör åt industriföretag på orten, där Hägglundsföretagen var en stor kund och 

uppdragsgivare. 1989 startade Schaumans Svets som ett rent svetsföretag, med svetsning av 

rostfria detaljer som specialitet. Företaget startades av en entreprenör som även han hade arbetat 

på Hägglundsföretagen. Eftersom entreprenören arbetat länge inom branschen och hade 

etablerade kontakter, fick Schaumans svets redan från start mycket jobb och riktade en stor del av 

affärsverksamheten till underleveranser till bl.a. Land Systems Hägglunds. 1991 startade det tredje 

företaget, Romek. Det startades inledningsvis som ett källarföretag med inriktning mot skärande 

bearbetning. Företaget etablerades av en före detta studierektor från gymnasieskolan och 

företaget förfogade över automatmaskiner för svarvning och fräsning. 

 

Under den tid som de var verksamma som enskilda företag kände de tre entreprenörerna till 

varandras affärsverksamheter i och med den lokala närheten och genom att leverantörerna många 

gånger kompletterade varandra och levererade komponenter och tjänster inom plåtbearbetning 

till samma försörjningskedjor och slutprodukter. Både köparföretagen dvs. Hägglundsföretagen 

och leverantörerna såg en potential i att leverantörerna samverkade för att leverera längre serier 

och mer kompletta delar av de slutliga produkterna. Företagsledarna lade allt oftare märke till att 

deras kunder efterfrågade mer kompletta produkter där alla företagens detaljer ingick. Sanco och 
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Schaumans svets utvecklade därför ett informellt samarbete i ett tidigt stadium. I och med att det 

ena företaget var specialiserat på svetsning och det andra företaget plåtbearbetning så föll det sig 

naturligt att de skulle samverka för att kunna leverera högre förädlade produkter till de 

gemensamma kunderna. Det var också ett samarbete som uppmuntrades av kunden. 

 

”Det hade väl Hägglunds redan insett att det både var svets och plåt. Då köpte man svets och man köpte 

plåt och sa; ni kan väl snacka ihop er, det kom leverantörerna underfund med själva också. Praktiskt 

folk det här, vi snackar ju om entreprenörer. När Rolf startade skärande så hade man ganska snabbt 

även honom i sitt garn för man kände Rolf redan tidigare”, Marita Sjödin, platschef 
 

1992 inleddes ett formellt samarbete mellan de tre leverantörerna under det gemensamma 

namnet 3-Mek. Genom det ökande samarbetet knöts företagen allt närmare varandra och 

producerade på så sätt ett högre mervärde på marknaden än vad företagen kunde på egen hand. 

Ett exempel var att leverantörerna genom 3-Mek kunde leverera färdiga kappslingsskåp till 

Hägglunds Drives pumpaggregat. Som enskilda företag så levererade de plåtbearbetningar och 

stansning/nibbling, svetsarbete och skärande plåtbearbetning var för sig efter beställning av 

kunden. Kunden eller köparföretaget var i dessa fall ansvarig för samordningen av de olika 

resurserna och stod själva för vidareförädlingen. I och med det formella samarbetet kunde 

kunden beställa färdiga kappslingsskåp från en leverantör.  

 

Efter tre år av samarbete inom 3-Mek beslutade företagen sig för att intensifiera samarbetet 

ytterligare och flytta in i gemensamma lokaler. Dåvarande Sanco och Romek delade på en 

industrilokal men lokalen man utnyttjade var för liten för att även Schaumans svets skulle få plats 

med sin maskinpark. Man beslutade sig därför för att bygga en gemensam verkstadslokal och 

efter lite letande fick de tips om att mark på bonden Bylunds potatisåker i Arnäsvall några 

kilometer utanför Örnsköldsvik var till salu. Företagen köpte marken och började med 

gemensamma krafter bygga en ny lokal från grunden. Byggnationerna satte igång i januari 1995 

och sommaren samma år stod allting klart.  
 

I samband med att entreprenörerna flyttade in i samma lokal blev det även aktuellt med att slå 

samman de tre företagen till ett gemensamt bolag. Det hade företagsledarna diskuterat genom de 

år som de samarbetat och samma år, 1995, blev även det verklighet. Vid sammanslagningen hade 

Sanco 14 anställda, Romek 7 anställda och Schaumans svets 6 personer anställda.  
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”Många undrade hur vi kunde göra så, vem som vann och vem som förlorade, men det struntade vi i. Vi 

tittade på vad vi kunde åstadkomma tillsammans i framtiden och det var så mycket mer än vad vi kunde 

åstadkomma var för sig. Kenneth Schauman”, Sancos VD 

 

Eftersom Sanco var det äldsta företaget så valde man att behålla det namnet. 2004 var Sanco ett 

aktiebolag och hade vuxit till ett företag med 37 anställda som omsätter 38 miljoner per år. Det 

senaste året har personal nyanställts, så företaget växer kontinuerligt i och med en ökande 

orderingång. Företaget följer dock upp och nedgångar i konjunkturen från deras stora kunder och 

branschen i övrigt.  

 

Vid sammanslagningen till ett bolag såg man snabbt ett direkt mervärde i form av gemensamt 

kapacitetsutnyttjande och kostnadsbesparingar inom exempelvis materialinköpen. Inköp av större 

volymer gav en möjlighet till att förhandla om bättre priser En gemensam inköpsfunktion gav 

också en högre kostnadseffektivitet och en resursbesparing för företagen. På samma sätt gav en 

sammanslagning av andra administrativa funktioner besparingar. Revisionskostnaderna är 

exempelvis inte större för den större organisationen än vad de tre företagen hade var för sig. 

Företagen fick en gemensam maskinpark och kunde i högre utsträckning komplettera varandras 

resurser och kompetens och på så sätt intensifiera sina leveranser av högre förädlade produkter.  

Genom den gemensam maskinpark fick man också ett högre mervärde genom att kunna vara mer 

flexibel i sin produktion och vad man kunde erbjuda kunden. Det vill säga Sanco kunde 

tillsammans vara mer flexibla och leverera kundanpassade system genom en mer dynamisk 

produktionsanläggning. Ett uttalande gjordes i samband med sammanslagningen av en av 

företagsledarna;  
 

”Om du ser en konkurrent på orten ska du inte gnissla tänder utan tänka att här är en tänkbar 

samarbetspartner. Rätt som det är får vi ett jobb som vi inte klarar av själva, men med hjälp av en 

konkurrent kanske vi gör det”, Kenneth Schauman, Sancos VD 
 

I efterhand ser inte någon av de tidigare företagarna i Sanco att de har förlorat något på 

samarbetet och sammanslagningen. I sin egen reflektion över hur Sanco har utvecklats som 

företag ser de i stort sett enbart positiva mervärden.  

 

En reflektion som man gör som besökare hos Sancos produktionsanläggning är att även fast 

företagen slagit sig samman och arbetat som ett gemensamt bolag under snart en tioårstid så 

finns fortfarande en tydlig fysisk uppdelning mellan de tre grundföretagen. De tre ursprungliga 
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företagen är fortfarande uppdelade logistiskt och produktionsmässigt utifrån sina respektive 

produktionsområden. Produktionsflödet är uppbyggt utifrån arbetsstationer så visuellt kan man 

genom att följa produktionsflödet fortfarande tydligt se gränssnitten mellan de tre företagen.  

 

Företagets konkurrenssituation 

I den lokala miljön finns det få konkurrenter och Sanco är ensam i sitt närområde som utför 

stansning och bockning inom tunnplåt. Den lokala verkstadsindustrin är framförallt fokuserat på 

grovplåtstillverkning och inom det segmentet finns det också en större lokal konkurrens. Men 

Sancos tillverkning är koncentrerad mot tunnplåtsbearbetningar och har idag ingen 

grovplåtstillverkning. Sanco är också relativt ensamma lokalt inom sin nisch då de utför relativt 

små bearbetningsdetaljer inom tunnplåt. Sanco har emellertid för få kunder i närområdet inom 

tunnplåt och vänder sig därför till den nationella marknaden. De ser att det är viktigt för ett litet 

företag att kunna utnyttja hela sin investerade kapacitet eftersom resurser knyts till produktionen i 

form av maskiner och personal.  

 

Under senare delen av 1990-talet började man i en större utsträckning representera företaget på 

olika mässor i Sverige för att öka sin kundmarknad och på så sätt minska sitt beroende mot de 

stora lokala köparföretagen. Det ses som ett viktigt marknadsföringsarbete för att nå ut till 

kunder på en nationell nivå och för att få tillgång till information om nationella konkurrenter i 

branschen. Under detta strategiska marknadföringsarbete knöts bland annat kontakter med 

Autoliv i Vårgårda. År 1999 blev Sanco komponentleverantör till Autoliv som idag är en av 

Sancos två största kunder.  

 

På en nationell nivå finns en större kundmarknad men också fler konkurrenter. I 

Stockholmsregionen finns de största stansbolagen som stansar plåt åt företag som Ericsson. 

Längre söder ut, i Småland, finns ett större antal små  företag som alla kan ses som konkurrenter 

till Sancos stansverksamhet. Många av dessa konkurrensföretag finns i Gnosjöområdet.  

 

På internationell nivå är företaget konkurrensutsatt av företag i lågkostnadsländer som östra 

Europa (Baltikum) och Asien. Företag i dessa länder tillverkar samma produkter med både högre 

volymer och till en lägre kostnad. En fördel i konkurrensen med andra länder är emellertid att en 

stor del av kostnadsbesparingarna går förlorade i transporten inom den stansande plåtbranschen. 

Materialet tar mycket plats och plåtarna blir lätt skadade i transporthanteringen.  På så sätt är inte 

Asien en reell konkurrent så länge kunden har sin produktion lokalt i Sverige.  
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Sancos produktion är inriktat mot mindre volymer och fåstycketillverkning. Inom det området är 

de största konkurrenterna andra små lokala företag. I det här läget ser företaget att ett potentiellt 

konkurrenshot skulle kunna vara ifall någon av de mindre lokala leverantörerna som företaget 

idag använder som samverkansföretag6, skulle nischa in sig och växa i storlek och omsättning. 

Detta är dock en spekulativ hotbild, i dagsläget ser de snarare att det skulle vara berikande för 

branschen med några fler små aktörer.  

 

Stansarbetet är mycket konjunkturkänsligt och ett ännu aktuellt exempel var Ericsson nedgång 

under 2002 som innebar att de stora företag som tidigare stansat plåtbearbetningar åt Ericsson 

blev tvungna att slå sig ut på den allmänna marknaden för att överleva. Det har inneburit att de 

mindre företagen, även de småföretag som är lokaliserade i norra Sverige, blivit drabbade. De 

stora leverantörerna, stansbolagen som framförallt är inriktade på telekomsektorn har möjlighet 

att konkurrera med underpriser bara för att ha en marknad och en verksamhet. Den möjligheten 

har inte småföretag. Det är något som Sanco har märkt av i och med att de tappat de synliga 

kunderna och har väldigt lite verksamhet inom tunnplåtstansning. Idag inriktar de sig enbart på 

förädling och vidareförädling inom tunnplåt. Där ingår stansarbete men företaget hanterar en 

högre förädling i och med en kundanpassad systemtillverkning.  

 

I denna situation med nedgång inom telekombranschen ser Sanco att det varit positivt att vara 

lokaliserad uppe i norra Sverige, det har tvingat företaget att hela tiden anpassa sig efter 

efterfrågan, vara flexibel i sin produktion och bredda sin verksamhet för att överleva. Risken har 

annars varit stor att de exempelvis hade fastnat i Ericsson försörjningskedja och varit helt 

beroende av telekommunikationsbranschens upp- och nedgångar. Företaget investerade dock år 

2000 i en för ett litet företag investeringstung maskin för att stansa plåt för ställverk. Då man har 

lyckats med att dra runt och fått bärighet i resterande affärsverksamheten klarar man av 

kostnaderna. Men de har en stor överkapacitet på tunnplåtsstansning. 

 

Sammantaget har företagets lokalisering givit dem fördelar eftersom de genom hela sin historia 

varit tvingade att vända sig till många olika kunder och hela tiden arbeta mot att få en bredare 

kundbas för att överleva. Det är dock svårt att vara konkurrenskraftig och samtidigt lönsam som 

liten leverantör inom verkstadsindustrin. Det är svårt att konkurrera genom pris, framförallt för 

ett mindre företag med begränsade resurser. Priserna är väldigt pressade och det är inte möjligt 

                                                 
6 Se längre fram i detta kapitel en beskrivning av denna samverkan. 
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för leverantörer inom branschen att påverka priserna annat än nedåt. Företagen arbetar dock 

strategiskt med att nå en högre bärighet i produkterna genom att försöka hitta effektivare 

arbetssätt och billigare lösningar. 

 

”Man kan aldrig höja ett pris, man kan aldrig säga att man utvecklat en produkt så att den blir dyrare. 

Den möjligheten finns inte. Däremot kan man säga att vi är tvingade att påverka produkten och försöka 

utveckla den så att den blir billigare för att överhuvudtaget vara kvar som leverantör”. Ulf Persson, 

Sancos produktionschef  

 

Kunderna kräver inte att Sanco ska utveckla deras produkter funktionsmässigt, däremot vill 

kunderna att leverantören utvecklar produkterna mot att de ska vara mer producerbar det vill 

säga utveckla standardiseringen så att produkterna ska bli lättare och snabbare att tillverka och på 

så sätt bli kostnadseffektivare och i slutändan billigare. Nu kommer studien att gå närmare in på 

Sancos kundrelationer och del i försörjningskedjor. 

 

Sancos del i försörjningskedjor 

Företaget har två stora och dominanta kunder vad gäller företagets omsättning. Det är Land 

Systems Hägglunds i Örnsköldsvik och Autoliv i Vårgårda. Sanco levererar till alla tre 

Hägglundsföretagen men Land Systems Hägglunds är den största kunden. Sanco tillverkar bland 

annat aluminiumdetaljer till en av deras stridsbåtar och har genom hela sin historia haft olika 

uppdrag att göra olika detaljer på bandvagnar. Land System Hägglunds i Örnsköldsvik har cirka 

1000 anställda men indirekt sysselsätter företaget omkring 2500 personer i den lokala regionen 

och företaget är en viktig kund för många av regionens leverantörer. Tillverkningen hos Land 

Systems Hägglunds är fortfarande koncentrerad till fabriken i Örnsköldsvik där företaget 

fortfarande har sitt huvudkontor. Företaget tillverkar bandvagnar både för militärt och civilt bruk 

och har levererats i över 11 000 exemplar till ett 40-tal länder världen över. Det ursprungliga 

företaget, Hägglunds Vehicle blev utlandsägt redan 1997. De köptes då upp av Alvis-gruppen 

som även inkluderade dotterbolagen Moelv i Norge och delägda Patria Hägglunds i Finland. De 

ombildades till Alvis Hägglunds som behöll sitt huvudkontor i Örnsköldsvik. 2004 köptes hela 

Alvis gruppen, inklusive Hägglunds, upp av BAE Systems. Hela den svenska försvarsindustrin 

har genomgått en liknande omstrukturering genom ett högre transnationellt ägande. Brittish 

Airways som idag också ägs av BAE Systems köpte 1998 trettiofem procent av Saab som är en 

stor aktör inom svensk försvarsindustri. Ytterligare exempel på ett ökat utlandsägande inom 
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svensk försvarsindustri är amerikanska United Defense köp av Bofors Defense och tyska 

varvsjätten HDW:s köp av Kockums.  

 

Sanco levererar även till de två andra Hägglundsföretagen, Mc GREGOR Cranes och Hägglunds 

Drives men i mindre omfattning. De levererar komponenter till McGREGOR Cranes kranhytter 

och kabelskenor. Denna leverans ses som del i det multilaterala samarbetet inom SSMG och 

kommer att beskrivas längre fram. Till Hägglunds Drives tillverkar Sanco bland annat ett 

kapslingsskåp som skyddar elektroniken i Hägglund Drives pumpaggregat.  

 

Den andra dominerande kunden är Autoliv Inc. Autoliv tillverkar säkerhetsprodukter till 

bilindustrin bl.a. krockkuddar som utlöses vid en kollision och är anpassade efter bilförarens och 

passagerarens vikt. Autoliv har idag 80 industrianläggningar i 29 länder och sammanlagt cirka 

30 000 anställda. Företaget förfogar över en tredjedel av marknadsandelarna globalt när det gäller 

krockkuddar och säkerhetsbälten. Sanco tillverkar och levererar en komponent till patronhylsan 

för Autolivs krockkuddar. Ett potentiellt hot för Sanco var att Autoliv de senare åren flyttat en 

stor del av sin produktion till lågkostnadsländer bl.a. Polen. Det är en utveckling som gått relativt 

snabbt och idag har företaget trettio procent av sina anställda i lågkostnadsländer. Det kan 

jämföras med tio procent för fyra år sedan. Autolivs produktionsstrategi är att koncentrera sin 

komponentproduktion till ett fåtal platser och att placera själva monteringsarbetet i direkt närhet 

till kunderna, biltillverkarnas produktion för att leverera enligt Just in Time principen. Sanco 

volymtillverkar den mindre komponenten och levererar flera dagar i veckan till 

produktionsanläggningen i Vårgårda.  

 

Det är därmed en kontinuerligt tillverkning av denna komponent som hela tiden rullar i drift hos 

Sanco. Autoliv stod år 2004 för den näst största omsättning hos Sanco.  

 

Nu kommer relationen med dessa två kunder att beskrivas var för sig för att få en inblick i hur 

respektive försörjningskedja styrs och samordnas.  

 

Styrning och samordning i Land Systems Hägglunds försörjningskedja 

Land Systems Hägglunds står för det största antalet artiklar i Sancos orderböcker och för den 

största delen av deras omsättning. Sanco står som den enda godkända leverantören för ett stort 

antal artiklar men dessa artiklar beställs och levereras i relativt små volymer. Artiklarna ökar hela 

tiden, då Hägglundsföretagen som tidigare beskrivits traditionellt har en filosofi att i första hand 
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vända sig till existerande leverantörer vid start av ny produktion. Därför växer successivt antalet 

beställningsarbeten hos Sanco och företaget är därmed en integrerad del i försörjningskedjan och 

därigenom också delaktig i utvecklingen av nya produkter och systemlösningar med Hägglunds 

som uppdragsgivare.  

 

Sanco har treårskontrakt med Land Systems Hägglunds som löper med ett år i taget. Avtalet 

anger tydligt intentionen till en långsiktig relation. Styrningen och produktionsplaneringen sker 

genom prognoser. Hägglunds prognoshanteringen är långsiktig och prognoserna läggs på en årlig 

basis. Både det relativt långa leverantörsavtalen och den långa prognostiseringen beror på att de 

är leverantörer inom försvarsindustrin. En industri som kräver stabilitet och långsiktighet och 

karaktäriseras av stor säkerhet med höga kvalitetskrav och noggranna kontroller.  Land Systems 

Hägglunds skickar en prognos som anger de artiklar och den kvantitet som kommer att beställas 

under året men det är inte preciserat under vilken tid. På så sätt är det mer av en signal till 

leverantörens kapacitetsplanering än en vanlig prognostisering. Lagerhanteringen är reglerad i 

avtalet mellan parterna. Sanco kan lagerhålla inom avtalet för att kunna leverera på korta tider ifall 

det krävs. De ser ingen osäkerhet i transaktionerna med Hägglunds, flödet är stabilt och fungerar 

som bas för Sancos tillverkning. Sancos erfarenhet är att det är en större möjligheten att 

köparföretaget skickar fler order än vad de prognostiserat än att de skickar färre. Hägglunds och 

deras leverantörer befinner sig i en bransch där det i regel inte finns behov av kortsiktighet och 

snabba leveranser.   

 

”De har en väldig omständig process med att kvalificera sina leverantörer per produkt. De skulle aldrig 

kunna komma och säga att om tre veckor vill vi ha en ny produkt. Jo det skulle de kunna säga men då 

är det väldigt små volymer och då kan vi hjälpa dem. Men för att få volymerna, så har de verkligen 

planerat sin tid väl”, Ulf Persson, Sancos produktionschef 

 

En stor del av det administrativa arbetet som ordermottagning och fakturahantering sker 

manuellt på kontoret. Det administrativa orderhanteringsflödet gentemot Hägglunds fungerar så 

att ordrarna kommer med brev, ordern består av en stor andel specificerade 

konstruktionsritningar från köparföretaget. En ständigt pågående produktutveckling genererar 

återkommande revisionsändringar på det som ska levereras. När ordrarna kommer till Sanco 

scannar de in alla ritningar i sitt produktionshanteringssystem vilket innebär att när en order 

skrivs ut internt följer det automatiskt med en ritning. Detta operativa arbetssätt används 
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eftersom det ofta är många revisionsändringar på de beställda produkterna som måste uppdateras 

mellan varje order.  

 

Hägglundsföretaget styr således direkt genom detaljerade tillverkningsspecifikationer, kapaciteten 

styrs direkt genom orderläggning, de långsiktiga prognoserna som ger intentioner på vad som ska 

levereras per år.   

 

Sanco har ingen elektronisk koppling av ordersystem mot någon kund idag, diskussioner har 

dock funnits att implementera EDI gentemot vissa kunder men hittills har det inte skett. Sanco 

har internt ett välutvecklat materialplaneringssystem som styr planeringen av produktionen. Så 

man använder sig av IT-baserade hjälpmedel i den utsträckning man finner det resurseffektivt. I 

och med att företaget har en begränsad kapacitet att planera produktion och leveranser är det 

viktigt att inkomna beställningar ligger högst två dagar innan det är inne i MRP systemet. Den 

manuella hanteringen ses som en fördel då det är ett litet företag med tre anställda på 

administrationen kan alla ha överblick även i de fall när en person skulle vara frånvarande. Det 

ger en bättre övergripande kontroll ifall ordern fysiskt ligger framme hos den som har hand om 

posten fram till den är inregistrerad i systemet.  

 

Intensiteten i kontakterna med Land Systems Hägglunds är relativt hög och kontakterna bygger 

på personliga relationer mellan företagen. Direktkontakter sker kontinuerligt mellan Sancos 

produktionsavdelning och personer på Hägglunds konstruktionsavdelning för snabba 

problemlösningar. Orderfunktionen inom Sanco har samtidigt direkt kontakt med 

inköpsavdelningen hos kunden. För att korta kommunikationsvägarna mellan parterna kan 

exempelvis den person som styr produktionen direkt kontakta den person i kundföretaget som är 

ansvarig för konstruktion för att på så sätt korta ledtiderna genom att lösa problem som uppstår 

omgående. En utvecklad personlig relation finns mellan flertalet olika funktioner i företagen 

vilket underlättar produktionsflödet och stärker samarbetet i försörjningskedjan. Denna 

interaktion främjar även utveckling av produkterna då problemlösningen skapar möjlighet för 

utbyte av idéer och kunskap.   

 

Att bli godkänd leverantör hos Hägglundsföretagen är en lång och noggrann process. 

Kvalitetskraven på leverantören är omfattande då de levererar till försvarsindustrin där 

slutkunden ställer höga kvalitetskrav. En godkänd leverantör till Land Systems Hägglunds innebär 

kontroller och tester på tillverkade prototyper för komponenter som efterfrågas. Förutom 
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kvalitetskrav på produkten har Hägglundsföretagen traditionellt haft höga krav på 

leveranssäkerhet och service. Köparföretaget kräver av sina leverantörer att ha en långsiktighet i 

sina åtaganden samtidigt som leverantören konkurrensmässigt pressas till låga priser. Uppfyller 

inte leverantören kraven vänder man sig till en annan leverantör. Hittills har Sanco uppfyllt 

kundens krav på kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktighet och de känner sig relativt säker på sin 

position i deras försörjningskedjor. Sanco kan se en liten risk i att Land Systems Hägglunds ska 

bli en för stor och dominerande kund vad gäller deras omsättning och att de ska bli för beroende 

av kunden Men hittills har inte kunden vuxit på bekostnad av andra kunder utan Sanco har hela 

tiden ökat sin kapacitet.  

 

Styrning och samordning i Autolivs försörjningskedja 

Styrning och samordning av Autolivs försörjningskedjan ser lite annorlunda ut än motsvarande 

rutiner för samarbetet med Hägglunds. Sanco får prognoser från Autoliv som sträcker sig över en 

treveckorsperiod. Prognoserna är väl specificerade med volym och önskad leveranstid. I och med 

Autolivs Just in Time principer är en god (100 procentig) leveransprecision av stor vikt för att 

inte störa produktionsflödet. Sanco är på så sätt del av en väl specificerad och integrerad 

försörjningskedja som direkt styrs och samordnas i detalj av köparföretaget. Leveransprecisionen 

är viktig för att köparföretaget ska ha en effektiv produktionsplanering av sin tillverkning och ha 

möjlighet att hålla den utlovade leveranstiden gentemot slutkunden, här definierat som 

biltillverkaren. Sanco leverar sin komponent till Autoliv efter en prognos som specificerar 

inleverans till köparföretaget på dag. Autoliv kontrollerar och följer upp sina sina leverantörer 

genom nyckeltal. De mäter leveransprecision, kvalitet och kommunikation. Den sista mätpunkten 

använder de sig inte av men det finns som ett nyckeltal i mätinstrumenten mot leverantören.  

 

Trots att Sanco levererar produkter till köparföretaget flera dagar i veckan är intensiteten i 

kontakten med Autoliv låg, cirka en gång i veckan och det sker främst genom telefon och 

emailkontakt. Kontaktnivån är mycket låg med tanke på den stora volym de omsätter. 

Anledningarna till att intensiteten är så låg kan kopplas till två orsaker, det fysiska avståndet 

mellan företagen och en relativt enkel produkt och enkelt flöde med få komplikationer. Sanco ser 

distansen mellan företagen som en stor anledning till att de inte har så utvecklade relationer med 

Autoliv. Att det dessutom har en enda produkt som rullar i ett fungerande flöde utan tätare 

kontakt mellan kund och leverantör är en orsak till att relationen och dess affärsmöjligheter inte 

utvecklas. Sanco tror att om de hade varit lokaliserat närmare kunden hade de fått fler 

förfrågningar och det hade varit lättare att utveckla de personliga relationerna.  
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Sanco har arbetat med att öka kommunikationen med Autoliv och även gjort fler kundbesök och 

uppsökande aktiviteter. Det har också resulterat i fler beställningar. Sanco ser också en stor 

sannolikhet att de hade haft större möjlighet att få den producerade komponenten billigare ifall 

de också hade varit lokaliserade närmare kunden.  

 

”De här småsakerna skulle vi ju kunna ligga på rätt personer och få förändringarna. Nu kan vi 

komma med förslag men det blir ju aldrig något. Vi ligger för långt ifrån”, Ulf Persson, Sancos 

produktionschef 

 

Sanco ger exempel på att när personal från deras ledning varit nere på kundbesök hos Autoliv ser 

de tydligt hur viktig den lokala närheten är inom branschen.   

 

”När man går där på företaget och hälsar på har nästan all personal  man träffar varit i personlig 

kontakt med konkurrenterna i Småland. De ligger så nära att de lätt kan ta bilen och hälsa på. Deras 

produktionstekniker, kvalitetstekniker, produktionspersonal, de känner våra konkurrenter och så 

känner de mig. Det är ganska stor skillnad. De har sett mig som person och de har sett våra 

konkurrenter som verksamhet. Så där ser man att det gör mycket att bygga relationer. Det är mycket 

svårare att bygga relationer på långt avstånd”, Marita Sjödin, Sancos platschef 

 

I och med den mer utvecklade relationen med konkurrenterna har köparföretaget en större insikt 

i konkurrenternas verksamhet. Det ökar risken att när Autoliv söker leverantörer till nya 

produkter så är chansen större att de vänder sig till konkurrenten då de har en kunskap om vad 

de gör och vad de kan producera.  

 

Dessa fallbeskrivningar av köparföretagen visar på att de båda försörjningskedjorna har olika 

karaktär och styrs och samordnas på olika sätt. Sanco försöker hela tiden bedriva ett strategiskt 

arbete med att på olika sätt för att förbättra och utveckla sina relationer med köparföretagen. 

Konkurrensen inom branschen gör att leverantörerna har små möjligheter att ställa krav. En 

viktig faktor för att få en god kundrelation är enligt Sanco att hela tiden ha en tydlighet i 

interaktionen gentemot kunderna. Det är genom att kommunicera som leverantören kan fastställa 

vad kunden vill ha. Sanco ser att de måste vara väldigt tydliga som leverantör. Det är relativt ofta 

som leverantören får tillverka på tveksamma eller dåligt specificerade underlag från kunden. De 

fall där kunden inte har en färdig ritning på hur de vill ha produkten tillverkad visar på att de 
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själva ofta inte vet. Inser inte leverantören och kunden vikten av tydlighet och kommunikation i 

relationen är det lätt att hamna i situationer som skadar kontakten redan i det inledande skedet.  

 

Sanco arbetar hela tiden strategiskt med att skapa en närhet till sina stora köparföretag. Det är en 

del i den öppna kommunikationen som de strävar efter att skapa i relationerna. På Sancos initiativ 

har man initierat regelbundna kvalitetsmöten med kunderna. Det är Sanco som tar kontakt till 

dessa möten där kvalitetsfrågor och leveransfrågor diskuteras från båda parterna och man kan 

kommunicera vad som fungerar bra och mindre bra i relationen. I och med denna strategi vill de 

skapa en öppenhet och transpararens gentemot sina kunder för att få en insikt i vad som händer 

och som de i sin tur kan agera utefter. Sanco arbetar hela tiden med kommunikation som en 

viktig service. Så snart de ser ett problem inom exempelvis produktionen som eventuellt kan 

skapa leveransförseningar så meddelar de det, för att på så sätt minska på missförstånd och 

senare problem i försörjningskedjan. På så sätt vill Sanco vara med att påverka flödet i positiv 

riktning från leverantörshåll. Det blir en annan relation än en leverantörsrelation som enbart mäts 

och utvärderas i form av olika nyckeltal och prestationsmått.   

 

Sancos leverantörer i försörjningskedjorna 

Sanco ligger relativt långt ner i försörjningskedjan och det är relativt enkla råvaror inom 

branschen. Materialtillförseln är därför relativt enkel och även om företaget kan få materialbrist 

och problem med leveranser så är det sällan ett påtagligt problem. Plåtarna och råmaterialet som 

används ofta kan köpas och läggas på lager. Allt som är kundspecifikt köps emellertid in mot 

order. På så sätt försöker de strategiskt ligga på så lite eget lager på inkommande material som 

möjligt.  

 

I dessa försörjningskedjor har Sanco egna leverantörer för inköp av komponenter och även 

leverantörer för kapacitet. Sanco använder sig av distributörer när det gäller leverantörer av 

råvarumaterial för plåttillverkningen. Distributörerna har i sin tur väldigt stora stålverk bakom sig. 

De använder sig av en distributör för allt stål som i sin tur ingår i en distributionskedja kopplat till 

råvarutillverkaren. Totalt använder de sig av två stora distributörer som ligger i närområdet, inom 

20 mils radie. Företaget arbetar genom samarbetsavtal och kontrakt mot de stora distributörerna 

och de garanterar den ungefärliga mängd material som de köper in. I försörjningskedjan 

gentemot Autoliv rullar leveranserna hela tiden och den operativa processen i kedjan är relativt 

enkel. Den består i att lägga inköpsavrop på större utarbetade leveransavtal.  
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Sanco har i förhållande till sin egen storlek väldigt stora aktörer både över och under sig i 

försörjningskedjorna.  

 

”De som är problemet i en sån här kedja när man sitter som oss, är att vi har jättestora kunder och vi 

har jättestora leverantörer. Vi är minimala i jämförelse så vi ska bara förhandla med jättar. Stålverken 

som vi köper av är enorma, detsamma gäller kunderna. Vi ska förhandla uppåt med någon som är 

väldigt stor och väldigt stark och vi ska förhandla neråt mot en som är väldigt stor och väldigt stark. Så 

visst sitter man i kläm väldigt ofta”, Marita Sjödin, Sancos platschef. 

 

I dagsläget har Sanco en relativt liten verkstad och har en begränsad kapacitet inom produktionen 

i jämförelse vad de faktiskt levererar under perioder av hög efterfrågan. För att hantera 

situationer av kraftiga, icke-prognostiserade uppgångar och perioder av hög efterfrågan köper de 

kapacitet från andra leverantörer. Sanco har utvecklat relationer med ett tiotal mindre lokala 

leverantörer som de vänder sig till för att periodvis kunna öka sin kapacitet och uppfylla 

kundernas krav som ligger på fem veckors leveranstid. Sanco framhåller att det i de etablerade 

relationerna finns en outtalad förväntning och krav från kunden att leverantören ska ha möjlighet 

att leverera de som kunden beställer.  

 

”Förväntningarna från kunden inte är att de skickar order och får som svar att det inte finns kapacitet 

för tillfället, det svaret finns inte inom branschen”, Marita Sjödin Sancos platschef 

 

För att fungera som konkurrenskraftig leverantör mot Hägglunds och andra större kunder måste 

därför Sanco arbeta med utvecklade leverantörsrelationer dit de kan vända sig för att köpa 

kapacitet. Ett alternativ för ett litet företag att nå periodvis hög kapacitet är att anställa vid 

tillfälliga order uppgångar. Men eftersom deras produkter har en leveranstid på fem veckor är det 

inte en realistisk lösning. 

 

”Då skulle vi få anställa och avskeda om vart annat. Vi har väldigt kort framförhållning om man tittar 

på planerings horisonten. Vi ser inte mer är 6 veckor framåt. Just nu har vi fått mycket order, men vi 

satt i januari och funderade vad vi skulle göra med personalen för vi hade inga jobb och nu anställer vi. 

Men det är svårt, man vill ju inte bli dom här som plockar in och kastar ut. Då vill man ju hellre jobba 

med de här andra företagen för att köpa kapacitet. Man vill inte få en stämpel på sig att dit går man så 

får man vara där i tre månader sen är man över”, Marita Sjödin, Sancos platschef 
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Företaget vill förmedla en långsiktig planering och trygghetskänsla hos sina medarbetare vilket då 

ställs emot att erbjuda kunden en flexibilitet och kapacitet att leverera på order inom fem veckor. 

Ett sätt att lösa denna problematik har varit att utveckla samarbete med andra leverantörer på 

orten.  

 

SSMG – ett strategiskt nätverk 

För att vara konkurrenskraftig och skapa nya affärsmöjligheter är Sanco förutom de beskrivna 

relationerna i försörjningskedjorna, del av ett multilateralt nätverk av lokala leverantörer i 

Örnsköldsvik. Det är ett formaliserat samarbete med leverantörer i Örnsköldsvik som går under 

namnet System Supply Marketing Group (SSMG). SSMGs affärskoncept är att arbeta som 

systemleverantör och skapa ett mervärde genom att arbeta som en gemensam leverantör 

gentemot kunden. Mervärdet för kunden består; 1) i att kunden kan vända sig till en total 

leverantör istället för att hantera flera leverantörer inom olika produktområden och 2) att den 

samlade kompetensen ger ett mervärde till produkten i form av kompetens, utveckling, logistik 

och service. En mer ingående beskrivning kommer att göras av aktiviteter inom detta nätverk för 

att ger en inblick i hur ett multilateralt nätverk mellan småföretag fungerar.  

 

Företagen inom SSMG har gått samman för att få tillgång till varandras resurser och kompetenser 

med syfte att nå nya marknader och kunder och stärka sin förhandlingskraft gentemot de stora 

företagens försörjningskedjor som de är del av. I och med att partnerföretagen är specialiserade 

inom olika områden kan de nyttja varandras kompetens, kapacitet och resurser och erbjuda ett 

högre mervärde till kunden. SSMG målsättning är att fungera som ett komplement till 

medlemsföretagens övriga affärsverksamheter. Alla deltagande företagen i SSMG är tillverkande 

företag som är starkt integrerade i försörjningskedjor gentemot storföretag. Det som studeras här 

är det avgränsade samarbetet inom SSMG. Studien berör inte företagens andra relationer och 

studien utgår från Sanco som den fokala aktören i nätverket. Men för att skapa en förståelse och 

få en inblick i själva samarbetet har intervjuer gjorts med deltagare från alla leverantörer inom 

SSMG och den stabspersonal som är anställda av SSMG.   
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SSMG kan beskrivas som ett strategiskt nätverk med en multilateral struktur som består av fem 

lokala leverantörer i Örnsköldsvik (se figur 6).  

 
Företag Produktion Antal 

anställda 

2004 

Omsättning 

2004 

Bergströms Nya Mekaniska 

AB 

Legotillverkning och bearbetning av tyngre detaljer 

inom industrin. Bromsbandtillverkning, 

avspänningsglödning etc.  

34 35 MSEK 

Eltech Electronics Nord AB Elektronikprodukter inom industriell, medicinsk 

och militär elektronik, Automatikutrustningar 

(inkl. dotterbolag) 

57 60 MSEK 

SANCO AB Plåt- och metallbearbetning. Systemleveranser och 

komponenter till andra företag 

37 38 MSEK 

Oskar Strandbergs Industri 

AB 

Ytbehandling av militära fordon, Cisterner, 

Kranar, Stålkonstruktioner, Broar, Dammluckor 

60 50 MSEK 

AQ Elsack AB Konstruerar, tillverkar och levererar elektronisk 

kraft och styrutrustning till industrin samt utför 

nätanalyser och övertonsmätningar. 

30 25 MSEK 

 
        Figur 6. Deltagande företag i SSMG 

 

SSMG marknadsförs som en konstellation av ett antal industrileverantörer i Örnsköldsvik där alla 

har olika bakgrund och specialiteter med en lång erfarenhet och stor industrikompetens. Genom 

samarbetet når leverantörerna ut till fler marknadskanaler och ökar sin synlighet både genom 

direkta nya kundkontakter, stärka sina egna kunderbjudanden i form av ökad kapacitet och 

utvecklingsbehov. Leverantörerna ökar också sin synlighet via en gemensam hemsida, via 

regionala aktörer som Industrigruppen i Örnsköldsvik och på nationella mässor inom branschen.  

Genom leverantörernas olika kompetenser och resurser kan de vara flexibla i samarbetet med 

kunden. De kan utveckla och producera kompletta systemlösningar som är anpassade efter varje 

kunds speciella behov och krav. Eftersom leverantörerna är specialiserade inom sina områden, 

tillhandahåller samarbetsgruppen en övergripande kompetens att föreslå t.ex. produktutveckling 

och nya produktionslösningar till kunden.  

 

Ett exempel på kundprojekt är där SSMG fungerar som systemleverantör är systemtillverkning av 

kranar till McGREGOR Cranes. Detta projekt har beskrivits i korthet tidigare i kapitlet. 

Köparföretaget hade en strategi under slutet av 1990-talet att utkontraktera sin krantillverkning i 
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olika omgångar. Vid den första omgången berördes endast montering av el-detaljer på kranarna. 

Den utkontrakterades till Elsack, ett av SSMG företagen.  I nästa steg planerade McGREGOR att 

gå mycket längre med sin outsorcingstrategi. Planerna var att flytta all produktion till en befintlig 

leverantör i Polen och lägga ner produktionen i Örnsköldsvik. Anledningen till att Polen ansågs 

lämpligast var att man sökte en leverantör som kunde fungera som systemleverantör. Det vill säga 

en leverantör som hade kapacitet att producera och leverera hela kranutrustningar. Då fanns det 

ingen leverantör som själv kunde ta på sig det jobbet i Örnsköldsvik. Där såg leverantörerna ett 

affärsutrymme i och med att genom att samarbeta kunde tillverka och leverera kompletta kranar 

till McGREGOR. I avtalsförhandlingen så vann SSMG kontraktet och SSMGs administrativa 

kärna och två av leverantörerna, Elsack och Strandbergs, flyttade in delar av sin verksamhet i 

McGREGOR produktionslokaler och SSMG hyrde en av produktionshallarna för tillverkning av 

kranen. Logistikflödet bygger på att Sanco levererar plåtbearbetningar och Eltech levererar delar 

av elektronikprodukter in till AQ Elsack som monterar ihop kranen och Strandbergs Industri 

genomför som ett sista led i tillverkningen, lackering och ytbehandling.  

 

I denna systemtillverkning kan leverantörerna skapa ett högre mervärde i och med att de nu har 

möjlighet att även ta emot andra kunders förfrågan och de kan på så sätt utnyttja 

produktionslokalen i större utsträckning än vad McGREGOR tidigare hade möjlighet till. Det ger 

också indirekt ett mervärde lokalt i form av högre sysselsättningsgrad och nya affärsmöjligheter 

till fler leverantörer på orten.   

 

Ytterligare kundkontrakt där SSMG har fungerat som systemleverantör är systemleveranser till 

bl.a. Alimak, ABB och Alpha Sweden. En mer ingående studie har gjorts av systemtillverkning 

och leveransen till Alpha Sweden som beskrivs längre fram i kapitlet. Detta för att få en djupare 

inblick i relationer, styrning och samordning av ett kundprojekt inom de multilaterala relationerna 

i SSMG.  

 

Bakgrund och motiv till samarbetet inom SSMG 

Främsta motivet till att samarbetet inom SSMG bildades var på grund av att de lokala 

leverantörerna såg ett hot i och med en ökande internationell konkurrens. Långsiktigt kände 

leverantörerna en osäkerhet kring de lokala storföretagen fortsatta produktion på orten.  

 

I och med att de stora företagen på orten har köpts upp av utländska ägare så ökar det potentiella 

hotet att produktionen flyttas ut från regionen. Leverantörerna såg en risk att deras köparföretag 



91 

utifrån huvudkontorens strategier flyttar delar av sin produktion till andra länder. Eller att de i 

och med den ökande trenden att lägga traditionellt monteringsarbete och legotillverkning till 

låglöneländer för att uppnå en högre kostnadseffektivitet, förlorar kontrakten på orten.  

 

Ytterligare ett motiv till denna samverkansform var att leverantörerna i allt högre utsträckning såg 

en förändrad inköps- och leverantörsstrategi hos köparföretagen. Köparföretagen vill 

effektivisera sitt inköpsarbete och minska kostnader i sin inköpsfunktion. Ett sätt är att minska 

kostnaderna är att lägga ett större övergripande ansvar på ett mindre antal leverantörer.  

 

Företagen som bildade SSMG såg denna efterfrågan från köparföretaget att lägga ut ett större 

ansvar på sina leverantörer och hantera enbart en leverantör av färdiga system. Ett affärsupplägg 

där kunden bara behöver hantera en kontakt istället för att själv styra och samordna ett antal 

leverantörsrelationer. Själva iden till samarbetet grundade sig i att man såg att företagen genom 

samverkan kan dra nytta av varandras specifika resurser och kompetens och agera med 

ekonomisk och teknisk produktivitet och effektivitet. På så sätt erbjuder de ett högre mervärde 

än enbart legotillverkning, monteringsarbete och målning.    

 

Initiativ till liknande leverantörssamarbeten hade tagits tidigare av storföretag och länsstyrelser 

respektive länsarbetsnämnden i de tre nordliga länen i Sverige vid namn ISUM (Integererat 

Samarbete för Utveckling av Mindre företag) projektet. ISUMs huvudmål var att stärka de 

norrländska företagen så att exportföretagens nya produkter skulle produceras hos 

underleverantörer i Norrland och beställningar som ligger utanför Sverige ska "tas hem".  

Projektgruppen ville skapa samarbete dels mellan de mindre företagen och dels lägga grund för 

en närmare relation mellan dessa underleverantörer och de stora köparföretagen. Utvecklingen 

skulle ske från två håll. Uppifrån där köparföretagen skulle förändra sina inköpsstrategier och 

skapa förutsättningar för samarbete med underleverantörerna och tillsammans hitta nya 

produktionstekniska lösningar. Nedifrån genom att skapa nätverk mellan de små företagen där de 

får möjligheter att samarbeta och använda den kompetens man gemensamt förfogar över.  

 

Från leverantörernas håll upplevde man ISUM projektet som ett misslyckande. Projektet 

initierades utifrån och ingen av de deltagande leverantörerna fanns representerade i styrgruppen. 

En stor del av leverantörsföretagen upplevde att de blev tvingade att gå med i ISUM projektet i 

och med att köparföretagen angav vilka leverantörer de ansåg lämpliga att ingå i projektet.  
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Men inom ISUM projektet bildades en företagsgruppering under benämningen Mitt-team för de 

företag som fanns inom Örnsköldsviksregionen. Det var i samband med ISUM-projektet och 

Mitt-team gruppen som den senare SSMG gruppen bildades av de fem leverantörerna. Själva 

idéutbytet som slutligen skulle bli SSMG skapades faktiskt i en situation där två av de nuvarande 

leverantörerna upptäckte att de stod bredvid varandra vid Elmia underleverantörsmässa i 

Jönköping, som är en mycket viktig mötesplats inom branschen. Entreprenörerna bakom 

företagen började då att samtala kring hur respektive företag kunde spara på sina resurser ifall de 

bland annat samordnade sitt deltagande på mässor. Utifrån detta samtal så utvecklades idéerna 

och ett samarbete blev verklighet.   

 

Varken ISUM projektet eller Mitt-team finns kvar idag. SSMG, däremot är ett aktiebolag där de 

deltagande fem leverantörerna investerat i bolaget och gått in som delägare. SSMG kan 

karaktäriseras som ett nätverk som skapats och utvecklats genom interna drivkrafter och genom 

informella sammankomster och spontana möten mellan drivande individer i företagen. Det är 

alltså entreprenörerna själva som initierat samarbetet. Samarbetet utvecklades genom att 

entreprenörerna träffades och utbytte idéer i olika sammanhang.  

 

Det är inte en kritisk händelse som gjort att det multilaterala samarbetet inom SSMG utvecklades 

utan det är snarare ett sammanhang av händelser. I efterhand är det en strategisk händelse i 

regionen. Det var köparföretagens förändrade leverantörsstrategier som till exempel 

outsourcingen av McGREGORs tillverkning. En tillverkning som var mycket viktig för 

leverantörerna på orten. Det var också olika sammanträffanden på mässor där leverantörerna såg 

att de kunde synas mer genom att samarbeta. Missnöjet med ISUM projektet kan också tolkas 

som en bidragande orsak till leverantörerna såg att de kunde åstadkomma något bättre genom att 

själva initiera ett samarbete.    

 

Bildandet och utvecklingen av SSMG har haft en stark drivkraft i en eldsjäl som vid starten satt 

som VD i SSMG. Denna person har tidigare arbetat inom ett stort köparföretag på orten och såg 

från storföretagets perspektiv behovet av att små leverantörer samarbetar för att kunna leverera 

ett högre mervärde.  

 

SSMG drivs som ett bolag med två anställda. En VD som är ansvarig för försäljning och 

marknadsföring och en administrativt ansvarig person. Det finns även en beslutsfattande styrelse 

som består av ägare och VD från de delägande företagen. Företagsledarna inom SSMG kan 
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beskrivas som en homogen grupp. Det är entreprenörer i första och andra generationen, alla män 

i 40-60 års ålder med en industriell arbetsbakgrund, många av dem med en tidigare anställning i 

något av storföretagen på orten. 

 

Samarbete i en affärsmiljö som bygger på konkurrensrelationer   

Samarbetskonstellationen SSMG är unikt i en affärsmiljö där leverantörer av tradition inte har 

samarbetat med varandra. Leverantörer i Örnsköldsvik har traditionellt konkurrerat mot varandra 

för att få leverera till de stora kunderna på orten.  

  

”Det är ju en kulturchock för oss här i Örnsköldsvik om man tänker sig för en 15 år sedan. Då var det 

omöjligt för företag att samarbeta här. Hägglunds och Modo var stora kunder för leverantörerna i 

Örnsköldsvik och man var rädd om de jobb som man kom över. Det skulle ingen annan ha, det var 

mitt. Men nu ser vi ju mer och mer att vi måste samarbeta för att dra in nya jobb till Örnsköldsvik och 

vi har ju en fruktansvärt stor kunskap. Se på verkstadsindustri här i Örnsköldsvik, med det kunnande 

och de resurser vi har kan ju göra i stort sett vad som helst om vi samarbetar och det måste vi visa resten 

av världen. Det är nog största stöttepelaren i allt det här. För kommer man inte över den tröskeln så 

spelar ingenting någon roll. Här har man kommit en bra bit på väg inom SSMG”,  säger Kenneth 

Schauman VD och delägare i Sanco 

 

Nätverket är lokalt förankrat men syftet med samverkan är inte att konkurrera med andra 

leverantörer på orten. Nätverket syftar istället till att nå nya kunder och marknader utanför de 

redan etablerade kontakterna. Enligt alla de tillfrågade företagsledarna inom SSMG finns det 

ingen konkurrens inom nätverket då företagen har olika specialiseringsområden. 

Elektronikföretagen är emellertid potentiella konkurrenter inom ställverkstillverkning. Men 

genom en tydlig arbetsfördelning kommer det inte att uppstå någon konkurrenssituation. SSMG 

ska vara ett komplement till och ett extra ben att stå på för småföretagen gentemot de redan 

etablerade affärsrelationen med storföretagen på orten  

 

”Vi ser delägarskapet i SSMG som en investering för framtiden”, Michael Strandberg, VD 

Strandbergs Industri.  

 

Genom arbetet i olika kundprojekt har man snarare inom SSMG insett betydelsen av att ha 

tillgång till fler leverantörer än de fem deltagande företagen och det har stor betydelse för den 

fortsatta utvecklingsprocessen av konceptet. Så när SSMG tar in affärsmöjligheter och upptäcker 
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att nätverket saknar egna resurser eller kompetens inom något område vänder de sig till andra 

leverantörer i regionen. Som en konsekvens, genom mer informella och ad hoc relationer, 

inkluderar nätverket fler aktörer än de fem medlemsföretagen.    

 

Målsättningen är alltså att SSMG inte ska störa de redan etablerade relationerna i Örnsköldsvik. 

Syftet med nätverket är att tillsammans bli resursstarkare för att nå nya kunder, ha en större 

möjlighet att vara representerad som en stark systemleverantör på industriella mässor och kunna 

bedriva diverse uppsökande marknadsföringsaktiviteter mot potentiella kunder. Sammantaget är 

de viktigaste resultaten av samarbetet tillgång till nya marknader och affärsmöjligheter som det 

enskilda företaget inte kunnat nå på egen hand, samt bättre och mer effektiv marknadsföring på 

nationell nivå. 

 

Den största utmaningen inom SSMG har varit att föra samman företagskulturerna och ett antal 

entreprenörer med deras egna drömmar och framtidsplaner.  

 

”Av tradition betraktar vi ofta våra grannar som fiender. Globaliseringen gör att även mindre företag 

konkurrerar internationellt”, Conny Abrahamsson delägare och marknadschef på Sanco. 

 

Att arbeta tillsammans och lägga ner tid och resurser på att utveckla nya kundrelationer och nya 

marknader åt SSMG har krävt stora ansträngningar från de deltagande företagen. Det är i den 

situationen som eldsjälen, Christer Wiklund har spelat en stor roll för att få det att fungera och 

utvecklas. Att det finns en eller flera eldsjälar är en mycket viktig aspekt i en konstellation som 

denna, av fem fristående företag i en region där affärsklimatet präglats av en företagaranda där 

företagen har lärt sig den hårda vägen och att lita på sig själv.  
 

”Ledarna för mindre företag har varken tid eller ork att tänka mycket längre än till den dagliga 

verksamheten. Samtidigt hårdnar konkurrensen och småföretag ställs bildligt talat ut halvnakna till 

allmän beskådan. Försvaret heter samarbete. Men det gräver längst in i märgen på en entreprenör som 

drivs av en vilja att klara sig själv. Det måste ofta till externa krafter för att få igång en effektiv 

samverkan”,  Christer Wiklund tidigare VD SSMG.   

 

Leverantörerna inom nätverket ser flertalet utmaning som de måste arbeta med för att samarbetet 

ska fungera. Ett problem som diskuteras inom nätverket är att SSMG som kund har lägre 

prioritet hos leverantörerna än deras andra kunder. Det skapar problem i produktion hos de 

inblandade företagen vilket kan skapa konflikter internt och förseningar gentemot kund. En 
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detaljerad beskrivning av problematiken som återfinns ett sådant scenario är AES projektet längre 

fram i kapitlet. Från SSMG framhåller man vikten i att se SSMG som en lika viktig kund som 

leverantörernas andra kunder i försörjningskedjor. 

 

En annan intern utmaning har varit att hitta någon form av rättvisetänkande mellan företagen, 

om man tar hem jobb inom SSMG så sprids det lite olika inom företagsgruppen beroende på 

vilken kompetens som efterfrågas. Det har varit så att några företag har fått mer jobb än andra 

hela tiden. Det har skapat en irritation och en begynnande konfliktsituation mellan företag och 

SSMG. Ett av företagen som sett sig förbisedda beskriver en brist på motivation och ett 

motstånd till att fortsätta samarbeta. Fler av företagsledarna nämner detta som en av 

utmaningarna med att få nätverket att fungera och det är en fråga som företagen fortfarande 

arbetar med att finna en lösning på inom SSMG.  

 

Företagsgruppen har arbetat för att utveckla strategier att underlätta samarbetet i nätverket. En 

del i detta arbete har varit att delta i ett kompetensprogram, ett så kallat krAftprogram i 

samarbete med Handelshögskolan i Umeå.7. Det huvudsakliga syftet med att ingå i programmet 

var att utveckla SSMG inom ett antal kompetensområden och stärka samarbetet inom nätverket. 

Programmet genomförs under 12 månader med återkommande sammankomster som täcker två 

arbetsdagar och äger rum i internatform. Det arbetssättet ger en möjlighet att träffas och 

diskutera gemensamma frågor både i ett formellt sammanhang under dagen och mer informellt i 

mer social form under kvällen. Förutom företagsledarna på de deltagande företagen deltar en 

krafthandledare och en projektledare. Krafthandledaren är en person med stor erfarenhet av 

ledning och styrning, antingen som företagsledare, styrelsemedlem eller konsult. Denne har en 

processledares uppgift att se till att samverkan fungerar och utvecklas även mellan träffarna. 

Projektledaren kommer från högskolan och har till uppgift att organisera och leda 

seminariedagarna.  

 

Utvecklingstemat som man enade sig kring var strategisk affärsutveckling i nätverk med innehåll 

på träffarna som strategiinventering och tillämpning, nätverkets problem och möjligheter, 

verksamhetsstyrning, informationshantering och marknadsanalyser. Träffarna genomförs genom 

                                                 
7 Programmet "Expertkompetens - Strategisk affärsutveckling" drivs i samarbete mellan universitet och grupper 
av små  företag där krAft står för kompetens, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt. Det har initierats av KK 
stiftelsen med målet att främja tillväxt och lönsamhet hos små  företag. I konsortiet ingår Handelshögskolorna i 
Umeå, Göteborg, Lund och Jönköping. SSMG gruppen kom i kontakt med projektledare från Handelshögskolan 
i Umeå genom ett tidigare utvärderingsarbete av ISUM projektet.  
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seminarierna som är problembaserade och till varje träff förutsätts att deltagarna har gjort vissa 

analyser och sammanställningar i hemmaorganisationerna. Dessa används som grund och 

startpunkt i diskussioner där teori och praktik omsätts till konkreta handlingsförslag.  

 

För att bygga upp ett bra samarbete lades mycket kraft på de första tre träffarna för att föra 

deltagarna närmare varandra och skapa ett bra socialt klimat i gruppen innan gruppen gick vidare 

in på kompetenshöjande temaområden.  Trots att företagsledarna kände varandra och 

samarbetade i det delägda bolaget SSMG så fann alla deltagare det som mycket givande att arbeta 

med att stärka samarbetet.   

 

Efter deltagandet i detta kompetensprogram fann deltagarna att samarbetet inom nätverket 

fungerade, framförallt bland företagsledarna eftersom de var de som deltagit. Alla företagsledare 

var överens om affärskonceptet inom SSMG och vilka krav det ställdes på respektive företag. 

Men man såg ett behov av att öka samverkanstänkandet på individnivå inom företagen. Även om 

företagen känner varandra, även om de samarbetar med varandra, så är det inte säkert att alla 

individer känner varandra i de respektive företagen. För att samarbetet ska fungera effektivt och 

utvecklas är det viktigt att alla individer som har eller kommer att ha kontakt med varandra får en 

möjlighet att lära känna varandra och genom krAftprogrammet når man längre än så, eftersom 

individerna utvecklar sin kompetens tillsammans genom seminarierna. 

 

”Största vitsen är att vi ska få den här relativt komplicerade sammanslutning, med tanke på att det är 

fem separata bolag med ett gemensamt bolag, att fungera ihop i olika projekt och gentemot kunder osv. 

En förutsättning för det är att man är ett tajt gäng som hänger ihop och drar åt samma håll. Det har 

varit det viktigaste i den första krAftomgången som syftade till att få ihop ledning och ägare. Nu känner 

vi att vi måste få ner det i organisationerna på rätt sätt. Göra alla nyckelpersonerna delaktiga i den här 

utvecklingsprocessen som det faktiskt har varit hela tiden. Så det kan vi säga att förväntningarna på den 

andra omgången var att vi skulle kunna få ut det till fler personer att vi skulle få ett större engagemang i 

samarbetet och att hitta lite nya vägar”,  Patrik Thelin, VD SSMG 

 

Den strategiska satsningen med att delta i utbildningskonceptet har gett en fast hållpunkt och 

drivit på processerna framåt så att de inte stannat upp.  

 

”Det är ju så att sitter man och diskuterar på kammarn så blir man ju lite hemmablind. Då kanske 

man inte hittar alla bra lösningar. Det här har varit en hjälp att få in både projektledarna som är 
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duktiga och sedan externa föreläsare som har egna erfarenheter utifrån verkligheten. Det blir som en 

input som gör att det planteras något frö här och där. Vi ser vad som vi har gjort rätt och vad som vi 

gjort fel. Så på så vis vi har ju med hjälp av krAft kunnat gå framåt för att hitta nya lösningar och 

utvecklas”, Patrik Thelin, VD SSMG  
 

Reflektioner som deltagarna lyfte fram vid en utvärdering är hur viktigt det är att vara medveten 

om hur mycket tid och kraft som bör ägnas åt att bygga upp ett förtroende mellan individerna 

inom och mellan de olika företagen. Alla måste finna varandras roller och det måste finnas ett 

förtroende mellan alla deltagare inklusive projektledare. Även om företagen känner varandra, 

även om de är i ett nätverk, så är det inte säkert att alla personer känner alla personer, i alla 

företag. Detta var också de övergripande syftena med att delta i en andra krAftomgång.  

 

Flertalet av deltagarna fann att den största utmaningen med att samarbeta var just detta att lära sig 

samarbeta och bygga upp ett förtroende mellan företagen. Deltagandet i dessa två krAftprogram 

har varit ett strategiskt sätt att utveckla samarbetet inom SSMG.  

 

För att ge en djupare inblick i förutsättningar och utmaningar i ett lateralt nätverk som SSMG ges 

en mer ingående beskrivning av ett av deras kundprojekt.  

 

AES projektet – en inblick i en systemleverans 

AES projektet var ett pågående kundprojekt där SSMG fungerar som systemleverantör åt en stor 

kund (ca 1800 anställda och en omsättning på 2,4 miljarder). SSMG har åtagit sig att tillverka och 

leverera system inom användningsområdet musik och media. Vid denna studie så var projektet i 

ett inledande skede och bestod i att tillverka och leverera åtta prototyper av systemen, för att sen 

fortsätta leverera efter beställningar från slutkunder. Förhoppningarna är att samarbetet med 

kunden kommer att leda till fler affärsmöjligheter och eventuellt ett framtida partnerskap.   

 

Styrning och samordning i AES projektet 

Den övergripande processen i projektet kan beskrivas som följande: I det initiala skedet är SSMG 

affärsparten som gör affären och fungerar som gränssnitt mot kunden. De har också rollen som 

produktionstekniker. SSMG lägger ut beställningar på de tre medlemsföretagen som är delaktiga i 

produktionen, Sanco, Eltech och Strandbergs Industri. Sanco är den leverantör som startar 

produktionen. De sköter skärning, bockning och svetsning av profiler och täckplåtar. Sanco 

levererar sedan färdiga stativ till Eltech som monterar in el- och elektroniska detaljer. Sanco 
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levererar samtidigt täckplåtar till Strandbergs för ytbehandling som därefter levereras till Eltech. 

Eltech färdigställer produkten och levererar till slutkunden. Slutmontering, test och injusteringar 

med kundanpassning görs av kunden.  

 

Detta relativt enkla flöde inrymmer en hel del komplikationer i interaktionen mellan parterna. I 

och med att AES-projektet delvis är ett utvecklingsprojekt finns det en osäkerhet kring en mängd 

punkter vilket kompliceras av den interna rollfördelningen inom SSMG och 

kommunikationsvägar med kunden. Det är problem som fortlever genom hela processen. Några 

av de mest centrala redovisas nedan.  

 

För att samarbetet ska fungera ser alla parter vikten i att det måste finnas ett klargörande av 

SSMGs roll som produktionstekniker och den part som har direktkontakt med kunden. Det ska 

finnas en tydlig gräns i informationsflödet för var gränsen går för direktkontakt mellan kund och 

leverantörer. Den uttalade strategin vid systemleveranser är att SSMG är kontaktyta mot kunden, 

de ska i sin tur informera, samordna och föra en dialog med leverantörerna. I ett senare skede, 

när en relation är etablerad med kunden kan kontakter knytas mellan kunden och kompetenta 

tekniker inom varje leverantörsföretag. Redan i inledningsskedet av detta samarbete ser företagen 

att det är en omöjlighet att undvika direktkontakter mellan kunden och leverantörerna vid 

produktion eller konstruktionsfrågor som behöver ett snabbt beslut för att inte skapa förseningar. 

När kommunikationen ska gå via SSMG kan det många gånger ses som en flaskhals i processen, 

ett försenande extra steg i kommunikationen. Problem uppstår i de fall där SSMG inte får tillgång 

till information vid direkt kontakter mellan slutkunden och leverantörerna, då de på så sätt tappar 

den övergripande kontrollen.  

 

Vid studiens genomförande är AES-projektet fortfarande i en utvecklingsfas. Det innebär att 

organiseringen av utveckling, konstruktion och tillverkning fortfarande överlappar varandra vilket 

ger framförallt tre problem som måste lösas i det operativa flödet.  

 

För det första finns det inte en specificerad leveranstid från kund. Leverans ska ske ”så fort som 

möjligt” och ansvaret ligger hos SSMG med leverantörer att lämna en leveransplan till kunden. 

Med det följer att alla leverantörer måste ge ordererkännande på leveranstid till en ansvarig part, 

SSMG som i sin tur måste samordna kapacitet och resurser mellan de ingående företagen för att 

få ett effektivt flöde. Planeringen kan inte ske förrän leverantörerna har gett en återrapportering 

om leveranstid på respektive delkomponent. Vid det tillfälle då studien genomfördes så har denna 
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återrapportering av leveransplaner från leverantörerna till kund brustit vilket skapat en osäkerhet 

med risk för onödiga förseningar på grund av sämre samordning mellan parterna. Leverantörerna 

är beroende av information om när deras respektive detaljer behövs eftersom de har olika 

ställtider på maskiner och har behov av en fungerande kapacitetsplanering. Leverantörerna ser 

därför att man behöver upprätta rutiner för på vilket sätt lägesrapporter och leveransstatus ska 

hanteras internt mellan leverantörerna i SSMG för att fungera ut mot kunden.  

 

För det andra upplever företagen att det uppstår problem när det inte följer med kompletta 

underlag och specifikationer vid beställning från kund. Det ger en osäkerhet i hur orderhantering 

med en benämning på artikelnivå ska hanteras mellan leverantörerna. Det finns ingen 

specifikation från kunden hur de ingående artiklarna ska benämnas. Kunden och leverantörerna 

måste tillsammans uträtta processer och rutiner för en entydig märkning av ingående 

komponenter.  

 

För det tredje är att det är oklart hur dokumentation kring hur transport specifikation ska 

utformas. Det inkluderar hur skadat gods hanteras, följesedel och fakturering samt hur 

fraktkostnader mellan leverantörer ska hanteras.  

 

En fjärde och återkommande fråga som kan integreras i problembilden är en osäkerhet i hur 

ändringar och avvikelserapportering, både från kund och från leverantörer, ska hanteras och 

kommuniceras mellan alla parter i det multilaterala flödet. I och med att projektet är i ett 

utvecklingsskede så sker det återkommande förändringar och uppgraderingar av funktioner som 

leder till att komponenterna måste justeras. Alla produktförändringar genererar ritningsändringar 

och dessa ritningsändringar måste distribueras till alla leverantörer för att komponenterna ska 

vara kompatibla i den slutliga systemleveransen. Risker finns att ritningsändringarna leder till 

störningar och slutligen förseningar av leveranser till kunden. Ett konkret exempel på hur 

eventuella ändringar kan skapa förseningar är att Sanco, den leverantör som startar all 

produktion, är i behov av kompletta underlag för att påbörja tillverkning av profiler och 

täckplåtar. Många ritningsändringar leder först och främst till störningar i den interna 

kapacitetsplaneringen och produktionen hos leverantören. Men störningarna fortsätter bakåt i 

leverantörsledet eftersom Sanco i sin tur jobbar med sina egna leverantörer för att köpa kapacitet. 

Störningarna fortsätter också framåt i leverantörsledet i och med att Strandbergs Industri i sin tur 

får svårigheter med sin kapacitetsplanering när information om leveranser och eventuella 

förseningar brister från Sanco. Hos Strandbergs är det av stor vikt att hålla utlovad tid för 
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iordningställande av målningsmaskiner, annars tappar de ställtid i sin produktion vilket leder till 

ökade kostnader. Till sist har Eltech som är den leverantör som är ansvarig för slutmontering av 

systemet svårt att få igång ett effektivt monteringsarbete i och med denna osäkerhet i 

planeringen. Är det en bristfällig information och kommunikation med montörer finns en risk att 

det blir för många delmonteringar vilket stör personalens planering och leder till en ineffektiv 

resurshantering hos Eltech. 

 

För att lösa dessa problem har man tagit beslutet att eftersom Eltech står för den största 

produktions- och materialvärdet i detta specifika kundprojektet kommer de att ha huvudansvar 

för allt inköp efter att de första åtta prototypproducerade systemen är färdigställda. I och med att 

Eltech får ansvar för inköp så får de ett större ansvar för styrning och samordning av helheten i 

projektet. 

 

Strategier för framtida styrning och samordning i nätverket  

Leverantörerna ser detta projekt som en lärprocess och använder projektet för att hitta vägar och 

rutiner mot effektivitet och minskade ledtider i utvecklingsprojekt. De samlade erfarenheterna 

från samarbetet i AES projektet har resulterat i ett antal beslutspunkter och förslag på hur 

styrning och samordning i det multilaterala nätverket ska fungera. Flera av leverantörerna inom 

SSMG anser att det bör sitta en projektledare för varje större kundprojekt som har ett ansvar för 

samordning och har en överblick över flöden i och mellan företagen. Projektledaren ska helst 

utses från den leverantör som har störst del i det specifika kundprojektet. Det ska även finnas en 

projektgrupp med kontaktpersoner från alla företag som löser problem som uppstår i det 

operativa arbetet. Pojektgruppens ansvar blir att (1) få informationen att fungera och (2) få ett 

fungerande materialflöde. Här tappar dock SSMG sin roll som produktionstekniker och 

administrativa kärna och koordinator.  

 

En annan strategi för att underlätta samarbetet mellan företagens olika funktioner är att man 

bildat ett antal arbetsgrupper inom SSMG. Det är funktionella arbetsgrupper med delaktiga 

personer från företagen inom funktionerna inköp, marknad, kvalitet, operativ verksamhet och 

leveranser.  

 

Dessa funktionsstyrda arbetsgrupper är ett konkret resultat av strategiarbetet inom 

krAftprogrammet. Grupperna består av personer som sitter som ansvarig för dessa funktioner 

inom varje organisation. Arbetsgruppen inom inköp har till exempel arbetat fram gemensamma 
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avtal inom transporter och logistik mellan leverantörerna. Det är ett arbete som har gett ett bra 

resultat enligt samarbetsparterna. Arbetsgrupperna är behovsstyrda så att intensiteten mellan 

träffarna styrs av kundprojekten. Marknadsföringsgruppen arbetar relativt tätt och träffas ungefär 

varannan vecka, de arbetar mer strategiskt med både existerande och kommande kundprojekt. 

Det finns en kvalitetsgrupp med personer från respektive kvalitetsavdelning som träffas för 

kvalitetsspecifika frågor, den gruppen har träffats mer sällan. För att underlätta det operationella 

samarbetet i kundprojekt anordnar involverade företag produktionsträffar där målet är att sätta 

sig ner och reder ut eventuella praktiska problem inom produktion och logistik. Genom dessa 

arbetsgrupper uppnår nätverket ett av delmålen med den andra krAftomgången, att föra ut krAft 

och SSMG konceptet ut i organisationerna och höja den gemensamma kompetensen.  

 

Det finns en ambition att den operativa projektgruppen ska etablera veckomöten där man 

gemensamt uppdaterar produktionsplaner och för ut till respektive företag. Dessa kan därefter 

göra korrigeringar i sina respektive produktionsplaneringar. Projektgruppens ansvar blir att (1) få 

informationen att fungera och (2) få ett fungerande materialflöde. Målsättningen är att personalen 

inom SSMG snabbt ska släppa det operativa arbetet och ansvaret ska ligga antingen på en 

projektgrupp eller på det företag som har största delen i arbetet. Strategin är att organisera om sig 

på detta sätt vid varje nytt kundprojekt.  

 

Komplexiteten kring styrning och samordning återkommer dock vid varje nytt kundprojekt 

eftersom utformningen och rollfördelningen kommer att variera beroende vilken av 

leverantörerna som har den största delen av leveransen och blir projektägare. Frågor kring 

utveckling och förändringar som initierats av leverantörerna och kommunikation med kunden 

måste också lösas i den interna organisationen. Ett konkret problem som Strandbergs Industri 

upplever genom att inte ha direktkontakt med kunden redan i ett inledande skede är i de fall där 

kunden inte har tillräcklig kunskap kring målningsarbete. Kunden kan hänvisa till en 

målningsstandard men inte vilken färgtyp. Då är det viktigt för Strandberg att ha en direkt 

kommunikation med kunden redan i ett tidigt stadium för att lösa dessa oklarheter. Ska 

kommunikationen här skötas via SSMG eller projektägarna finns en uttalad risk för förseningar 

och misskommunikation. Det är ett exempel där en direktkontakt mellan leverantör och kund 

inte går att undvika. 
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Fler resursstärkande samarbetsrelationer i regionen 

Sanco har fler samarbetsrelationer i regionen förutom det beskrivna strategiska samarbetet inom 

SSMG. De har ett lateralt samarbete inom monteringsarbete. Det är ett samarbete med en lokal 

egenföretagare som gör en del av företagets montering. Företaget beskriver det som en mer 

ömsesidig samverkan i och med att företagaren tillika samarbetspartnern har en bred kompetens 

och ett brett kontaktnät. Det är en form av nära samverkan där parterna träffas och planerar 

produktionen redan vid de initiala förfrågningarna från kund.  

 

”När vi tar in jobben sätter vi oss ner och diskuterar och funderar med honom direkt istället för att 

fundera på att bygga en monteringsavdelning här (…) Ganska likt som Tre-mekarna jobbade i början. 

Nu är hans företag ganska litet ännu men vi försöker få honom att utveckla det vidare. Det är med 

gemensamma ansträngningar ett sätt att få en större konkurrenskraft”, Marita Sjödin platschef på 

Sanco 

 

Valet att använda sig av detta samarbete inom montering kommer sig av att Sanco inte har den 

personaltätheten som krävs för ett sådant jobb för att möta efterfrågan från sina 

försörjningskedjor. I och med att företagaren tar på sig hela arbetet med att säkra material, 

montera och packa ser Sanco denna uppgörelse som mer effektiv än att de ska sköta arbetet 

själva. 
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Xelerated AB 

Xelerated är ett mindre innovativt företag inom halvledarbranschen och optiska nät. 

Halvledarbranschen som Xelerated är verksam inom kännetecknas av snabb teknisk utveckling, 

hård konkurrens genom utslagning och fortlöpande processer för att bli etablerad på nya 

marknader. För att vara konkurrenskraftig inom denna bransch måste företagen ligga i framkant 

både för att driva utvecklingen och hålla sig informerade om vad konkurrenter, kunder och 

samarbetspartners gör för att inte bli utslagna.  

 

Företaget startade i augusti år 2000 och hade vid studiens genomförande år 2004 ett femtiotal 

anställda. Företagets kärnkompetens består i att bygga nätverkssystem och designa 

nätverksprocessorer inom IT branschen. Företaget har utvecklat ett programmerbart 

nätverkschip för routrar. En router är en dataväxel, ett chip eller en PC, med en funktion för att 

styra datapaket på Internet. Routern fungerar praktiskt som en vägväljare och dirigerar data på 

Internet så det på att ett enkelt och snabbt sätt kommer fram till mottagaren. Xelerated är 

världsledande med sin komponent eftersom de utvecklat och patenterat en arkitektur som kan 

klara stora hastigheter i datatrafik. Bolaget etablerades i Stockholm och det är där som 

huvuddelen av företagets verksamhet finns. Kunderna är stora systemtillverkare och 

varumärkesägare inom branschen som tillverkar eller äger dataväxlar för både större stadsnät och 

mindre företagsnät.  

 

Den globala affärsmiljön 

Den globala marknaden för optiska nätverk och halvledarteknik spås öka mycket snabbt.  Det är 

dock en bransch med tämligen korta produktionscykler och en stor internationell konkurrens. 

Mellan slutet av 1999 och början av 2001, alltså under loppet av ett år, startades ett stort antal 

svenska småföretag som satsade på att bygga utrustning eller komponenter för optiska nät. Under 

den s.k. IT-kraschen gick dock marknaden ner mycket drastiskt. År 2002 var ett mycket svårt år 

och många företag inom branschen gick i konkurs. Sverige räknas tillsammans med USA och 

Israel som de länder som har högst utvecklingspotential av optiska nätverk och bredbandsteknik. 

Men ännu så länge är branschen i en utvecklingsfas och har haft en mycket hård konkurrens. 

 

Företag inom branschen har traditionellt etablerats i USA och framförallt Silicon Valley, där i 

stort sett all teknikutveckling har skett. Företagsledningen ser i efterhand att det har varit en 

fördel för dem att de inte har hela företaget i USA, då många amerikanska bolag har slagits ut. 

Fördelen med att vara lokaliserade i Sverige är bland annat att löneläget är mycket lägre vilket 
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håller nere kostnaderna för företaget. Men den största anledningen till att Xelerated finns kvar i 

Sverige är framförallt för att de lyckats föra samman ett väldigt bra designteam av svenska 

ingenjörer. Det är högkvalificerade personer som alla arbetat länge i branschen och har på så sätt 

ett strategiskt viktigt nätverk av personliga och affärsmässig kontakter. Det är också personer 

som är lokaliserade i Sverige med sina familjer, många i den åldern att barnen fortfarande är små. 

Det gör att möjligheten och viljan hos medarbetarna att flytta inte är så stor. Företaget har sitt 

kontor i centrala Stockholm, i direkt anslutning till stadens resecentrum för tåg bussar och 

flygtransfer. Lokaliseringen av kontoret har ingen betydelse för företagets direkta 

affärsverksamhet utan avgjordes helt enkelt av pendlingsavståndet hos deras medarbetare då 

ungefär lika många bor i norra som södra delen av Stockholm. Lokaliseringen speglar istället 

vikten av att det är företagets medarbetare och deras kompetens som utgör en viktig del av 

företagets konkurrenskraft. Det ska vara smidigt för dem att ta sig till kontoret. Den lokala eller 

regionala affärsmiljön har mindre betydelse.  

 

Företagets bakgrund och utveckling 
Företaget startades av fyra ingenjörer som alla hade en lång erfarenhet inom telekom och IT-

branschen och alla fyra var avhoppare från ett större företag i branschen. Grundarna av Xelerated 

hade en innovativ affärsidé till en nätverksprocessor. Affärsidén var att skapa en processor, ett 

chip med tillhörande mjukvara, som skulle göra stamnäten både snabbare och mer flexibla. Själva 

produktidén var väldigt outvecklad och grov i kanterna i idéfasen och vid företagsstarten. 

Initiativtagarna hade några idéer om att man tekniskt skulle kunna kontrollera vissa fundamentala 

principer för processegenskaper.  

 

De fyra grundarna av företaget täckte tillsammans upp de viktigaste tekniska områdena för deras 

kommande lösning och har väldigt komplementära kompetenser inom teknik, 

marknadsföring/försäljning samt organisationsutveckling och processer internt i företaget. 

Personerna kände varandra mycket väl, med en utvecklad vänskap och ett stort förtroende för 

varandra vid företagsstarten. Det ömsesidiga förtroendet och känslan att alltid kunna lita på 

varandra i alla lägen har visat sig speciellt betydelsefullt för att bevara en stabilitet under de tuffa 

åren efter 2002, en tid då många företag inom branschen gick omkull och marknaden i princip 

var på väg att försvinna. Marknaden och konjunkturen inom branschen har emellertid börjat 

vända. I efterhand ser de att tilliten och förtroendet mellan de personer som är själva kärnan i 

Xelerated har varit en förutsättning för att företaget fungerat och inte gått omkull.     
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Alla fyra personerna arbetade tidigare på Switchcore. Switchcore var en internationell koncern 

som utvecklade och sålde integrerade kretsar för data inom och mellan nätverk. Det var år 2000 

ett företag med cirka 80 anställda med huvudkontoret i Lund samt ett antal försäljningskontor i 

USA. Idag har företaget, efter en nära konkurs, köpts upp av ett amerikanskt företag. Xelerated 

definierar sig inte själva som ett avknoppningsföretag till Switchcore. För Xelerateds utveckling 

var det endast vissa tekniska grundprinciper från Switchcore som passade in i deras affärsidé. 

Däremot var de kritiska till många aspekter inom Switchcore. De hade bland annat svårt att få 

acceptans för sina idéer i organisationen, till exempel idéer om en högre kapacitet i de framtida 

telenäten.  

 

De personliga kontaktnäten som grundarna och alla nyckelpersoner som rekryterats in i företaget 

har är basen för hela Xelerateds affärsverksamhet och konkurrenskraft. Grundarna av Xelerated 

har under företagets tillväxt hela tiden arbetat mot att skapa ett öppet klimat i Xelerateds 

organisation. De har arbetat för att alla i företaget ska känna en delaktighet i företaget och att all 

personal har en medvetenhet och förståelse för vilken vision och vilken affärsmodell som 

företaget jobbar mot. På så sätt har man en tro på att varje person gör ett bättre jobb inom sitt 

ansvarsområde. De har en gemensam syn att som företagsledare är det viktigt att vara öppen för 

kritik från sina medarbetare men att samtidigt våga staka ut linjen och driva företaget framåt efter 

en uttalad vision. Denna strategi har också varit en drivkraft i företaget som befinner sig i en 

bransch där utvecklingen går väldigt fort framåt. För att vara konkurrenskraftig och skapa ett 

mervärde handlar det om att ligga i framkant, att förstå trender på marknaden och hela tiden veta 

vad konkurrenterna gör.   

 

I samband med att företaget startade rekryterades ytterligare nyckelpersoner från andra företag i 

branschen. Rekryteringen skedde genom personliga kontakter och genom sina professionella 

nätverk i branschen. De hade helt enkelt en lista med ett antal namn som de rangordnat. Vid 

företagsstarten bestämde de att ifall de fick finansiering för sin affärsidé skulle de kunna anställa 

åttio procent av de namn de hade på sin lista. Det var tidigare kolleger som de visste var väldigt 

kompetenta, personer som de ville arbeta tillsammans med. Det var också personer som de visste 

kunde leverera. Xelerated fick senare också finansiering från riskkapitalbolag och kunde starta en 

rekryteringsprocess 

 

Xelerated arbetar fortfarande efter samma strategi att rekrytera säljare och utvecklare med stor 

kontaktyta inom branschen. På samma sätt som företagets nyckelpersoner rekryterades så anställs 
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personal som har egna utvecklade affärsnätverk inom branschen. Ett exempel är rekryteringen av 

Xelerateds försäljningschef på den amerikanska marknaden. Denne har tidigare 12 års sälj och 

marknadsföringserfarenhet från branschen och har bland annat ansvarat för 

försäljningsverksamheten på USA:s östkust, Kanada Europa på Marvell och IBM 

Microelectronics. Han tar på så sätt med sig en stor erfarenhet och ett stort professionellt nätverk 

in i företaget. Xelerated har samma strategi på den asiatiska marknaden och använder sig av 

väletablerade, branschkunniga säljrepresentanter.  

 

Utvecklingsprocessen år 2000-2004, från design till produktion.  

Nu följer en beskrivning av företagets utvecklingsprocess då företaget startar ett designarbete och 

går mot kundkontrakt och produktion av deras komponenter. De första åren i företaget är 

kritiska för företags överlevnad, framförallt i en bransch med hög innovativitet, en hög 

konkurrens och där nya innovationer antingen slår ut eller gör tidigare teknologi obsolet. Denna 

process visar på den långa utvecklingstiden och trögheten på marknaden för nya innovationer 

med en hög produktkomplexitet. En fara är att då produkten, eller tekniken väl är utvecklad går 

det dock snabbare för konkurrenterna att utveckla liknande teknik. 

 

Det första halvåret, hösten år 2000, koncentrerades arbetet på att definiera minnesarkitekturen 

kring produkten. I arbetet med att definiera en arkitektur ingår att jämföra tidigare generationer 

av tekniken och konkurrenternas produkter med den tänkta designen och sätta upp en bred 

arkitektur av systemet. Det är en mycket teknisk process som kräver en expertis på hög teknisk 

nivå, i princip är det ett applicerbart forskningsarbete för ingenjörerna. Under den perioden 

etablerade sig företaget och man gjorde all IPR8  som senare ingick in i det patent som 

nätverksprocessorn baserar sig på. Från och med andra halvåret, våren 2001, började man gå ut 

och träffa kunder för att på så sätt få in kravspecifikationer från marknaden. Under den tiden 

anställdes också fler personer och företaget fick en relativt snabb tillväxt i en tidig fas i 

utvecklingen. Xelerated gick från åtta till trettio anställda på cirka åtta månader. I oktober 2001 

flyttades bolaget legalt till Santa Clara i USA och det är idag ett USA-baserat bolag. 

Huvudkontoret flyttades till Santa Clara för att komma närmare marknaden av kunder och 

investerare. Men företagets alla tillgångar, all utveckling och all IPR samt sjuttiofem procent av 

antalet anställda går in i det svenska bolaget, som är ett dotterbolag. All forskning och 

produktutveckling stannade också i Sverige eftersom grundarna och nyckelpersonerna (förutom 

VD) bor och lever i Stockholm med sina familjer. 

                                                 
8 Intellectual Property Rights, dvs. patent eller skydd av immateriella tillgångar.  
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Ett halvledarchip är en mycket komplex produkt att tillverka och tillverkningsprocessen sker i 

hundratals steg som kräver en exceptionellt ren miljö. Därför är d et alltför kostsamt för ett litet 

företag som Xelerated att själva sätta upp fabriker för produktion och de har utkontrakterat all 

produktion till en fabrik i Taiwan. När kunderna, som har system där Xelerateds komponent 

ingår i, ökar sin volymproduktion krävs det också snabbt en mycket hög leveranskapacitet från 

underleverantörernas sida. Xelerated arbetar därför efter fabless fabrication som affärsmodell och 

lägger all sin produktion på en fabriksleverantör, TSMC i Taiwan. Processen fungerar så att efter 

tillverkning testas chipet och förpackas, antingen monterat på ett kretskort, eller som fristående 

kort, och skickas direkt från fabriken till kund. Dessa fabriker erbjuder en mycket hög 

tillverkningskapacitet och tillverkar komponenter till tusentals stora och små 

komponentleverantörer inom branschen.  

 

I januari 2003 fick företaget tillbaka det första chipet från tillverkningen hos leverantören. Det var 

två och ett halvt år efter det att bolaget startade. Under våren 2003 påbörjade företaget en 

ordentlig försäljningsverksamhet som föregåtts av en längre prissättningsfas av produkten.  

 

Under 2003 som var det tuffaste året för branschen fick Xelerated dra ner sin personal från 54 

personer till 37, det vill säga en tredjedel av personalstyrkan. Under denna period tog företaget 

det strategiska beslutet att släppa stamnäten som profilprodukt och satsa på företagsnät istället. 

Detta segment är inte är lika kostnadskrävande för leverantören.  

 

”Det var ett svårt men mycket bra beslut. Hade vi inte gjort det är det inte säkert att vi hade klarat 

oss”, Johan Börje, VD Xelerated 

 

Det var alltså ett bra vägval och de såg också att deras konkurrenter följer efter dem i den 

strategin. År 2004 har företaget vuxit till cirka femtio anställda varav cirka hälften i Sverige där 

teknikerna i stor utsträckning rekryterats från stora företag inom branschen, som Ericsson och 

Switchcore. De övriga arbetar med försäljning och kundstöd på säljkontor i Santa Clara i USA 

och i Kina.  

 

Företagets konkurrenssituation 

Tekniskt sett har Xelerated utvecklat en nätverksprocessor som kan klara av att transportera 

datapaket med en hastighet av 40 gigabit per sekund och som har en intern kapacitet på upp till 
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160 gigabit per sekund. Teleoperatörernas nät kan förenklat delas in i tre olika segment: stamnät, 

stadsnät och accessnät (Ny Teknik 27 juni 2008). Xelerated har utvecklat produkter för alla tre 

segmenten. Den första produkten de utvecklade var nätverksprocessorn X10q som var inriktad 

mot det högre segmentet inom datatrafik, för stamnät och stadsnät. Stamnät är enkelt förklarat 

näten mellan städer och mellan länder. X10q processorn kan garantera en kapacitet på 40Gbit per 

sekund. En processor med denna kapacitet är väldigt kostnadskrävande i utveckling och 

tillverkning. Inom det högre segmentet mot stadsnät ligger inte alltid fullt fokus på låga 

kostnader, det är i många fall reglerade marknader och väldigt stora kontrakt för Xelerateds 

kunder som är systemleverantörer där de största på marknaden för trådlös infrastruktur är 

Ericsson, Nokia-Siemens och Alcatel-Lucent (Elektroniktidningen 4 oktober 2006).   

 

För att öka sin marknad och försäljning utvecklade Xelerated i nästa steg en mindre 

nätverksprocessor X11 som i jämförelse med X10q är kostnadsoptimerad och används i routrar 

och dataväxlar i stadsnät, det vill säga de nät som går i städer och på enskilda orter. X11 klarar 20 

Gbit/s, då de i stället inriktat teknikutvecklingen på att göra kretsen mer kostnadseffektiv9.  

 

Xelerated har vunnit flera prestigefyllda priser i branschen för sin X10-processor men det är X11 

som är deras ledande produkt 2004.  

 

I ett tredje steg har Xelerated också tillsammans med en samarbetspartner utvecklat en ny 

produktgeneration till det tredje segmentet, acessnäten. Accessnäten eller företagsnäten är de nät 

som går till enskilda byggnader, trappuppgångar etc. Det är en marknad under utvecklingen. 

Inom accessnäten går ofta koppartrådar och i de lokala telestationerna möts gammal och ny 

teknik. Det gör dessa accessnät svåra att hantera och utrustning måste bytas ut och uppgraderas 

med jämna mellanrum. Företaget ser en stor potentiell marknad i accessnäten, där nu allt fler 

företag går över till Gigabit Ethernet. Det finns det en stor marknad för denna nisch, men det är 

också en nisch som har en mycket större kostnadspress än stadsnätet. Detta utvecklingssamarbete 

är beskrivit längre fram i uppsatsen.  

 

När Xelerated etablerades år 2000 fanns det cirka fyrtio konkurrenter inom samma delområde 

och konkurrensen var stenhård. Många av dessa bolag gick dock omkull under krisen 2002, andra 

                                                 
9 Xelerated kallar X11 för andra generationen av bolagets PISC-teknik, som innebär att de data som 
nätverksprocessorn behandlar går igenom en pipeline där inga köer eller oväntade fördröjningar kan uppstå. Det 
är denna teknik som gör att X10q-processorn kan garantera en kapacitet på 40 Gbit/s.  
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bolag har nischat sig mot ett annat teknikområde eller annat segment. Idag finns enbart en direkt 

konkurrent kvar på marknaden som producerar dessa snabba programmerbara 

nätverksprocessorer. Det är ett israeliskt bolag vid namn EZchip med cirka 90 anställda. Dessa 

båda företagen är således världsledande, de har lite olika nischer men Xelerated ser att marknaden 

är tillräcklig stor för att båda företagen ska överleva. Intel finns fortfarande som en indirekt 

konkurrent men är idag nischad mot ett annat område.  

 

Xelerated är ett högteknologiskt företag med höga investeringskostnader för utveckling och som 

sedan start för drygt åtta år sedan har varit beroende av riskkapital. Företaget är ett av få inom 

branschen som har överlevt det hårda finansiella klimatet och de senaste åren så har det blivit allt 

svårare att få riskkapital, framförallt har riskkapitalisternas intresse för teknikbolag inom IT och 

telekom svalnat betydligt från år 2002. Xelerated har trots det uppburit finansiering i olika 

omgångar och har enligt tidningen Ny Teknik tagit in 750 miljoner kronor i riskkapital sedan 

starten år 2000.  Det totala beloppet av riskkapital är inte offentligt, dessa siffror är en kalkylering 

av tidningen Ny Teknik.  

 

Xelerated framhåller att en avgörande betydelse för innovativa nya företag inom branschen är en 

god relation med investerare. Här ser de att de har lyckats och att det har gjort att de fortfarande 

är starka på marknaden. Företaget tror att branschens utveckling ligger rätt i tiden då 

operatörerna börjar bygga ut sina nät som ska klara ”trippelplay” telefoni, bredband och tv i 

samma nät. Det är här som Xelerateds produkt ligger rätt då den kan garantera prestanda och 

bandbredd och vara flexibel för olika anpassningar. Riskbilden för företaget som de själva ser det 

ligger i deras beroendeförhållande mot kundernas strategier, dvs. hur och när kunderna går i 

produktion med sina system som innehåller deras komponent. Det är först då som Xelerated kan 

börja leverera volymer till kunderna.  

 

Själva tror de att marknaden tar riktig fart i slutet av 2008 men att ombyggnaden av näten 

kommer säkert ta 20 år innan det är klart. Tjugo år är emellertid en väldigt lång tid inom denna 

innovativa och snabbt utvecklande bransch och då kan nya innovationer ha slagit ut nuvarande 

teknik fastän Xelerateds programvara är kompatibel för senare generationer.   
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Xelerateds del i försörjningskedjor  

Xelerated befinner sig i jämförelse med Sanco relativt högt upp i försörjningskedjan då deras 

komponent sitter i de routrar som finns ute hos operatörerna som i sin tur levererar telefoni, 

bredband och TV till konsumenterna.  

 

Xelerateds kunder är som beskrivits tidigare systemleverantörer inom telekombranschen. Det är 

stora multinationella företag som Ericsson, Huawei, Cisco, Fujitsu och Hitachi. När dessa kunder 

väl har implementerat Xelerateds komponent i sina system beställer de stora volymer vilket 

genererar hög omsättning. Xelerateds strategi är att deras komponenter integreras i de stora 

företagens dataväxlar. Då deras produkt tillhör stadsnät har den en livslängd på 10 år. Som ett 

jämförande exempel så handlar det i slutändan om operatörers telefonnät, som Telias som 

sträcker sig över hela Skandinavien. De har en förhållandevis lång livslängd jämfört med 

exempelvis företagsväxlar. Där är Xelerated också verksamma genom sitt samarbete med 

Broadcom, det beskrivs längre fram i detta kapitel.  

 

Xelerated vill bli strategiska samarbetspartners med sina kunder. Produkten har en lång livslängd i 

kundens system och det är mycket kostsamt att byta ut produkter som Xelerateds 

nätverksprocessor då den väl är implementerad i kundernas system. På så sätt finns 

förutsättningar för en långsiktig kundrelation. Genom att utveckla ett strategiskt partnerskap med 

kunden kan de tillsammans dra riktlinjerna för framtida produktutvecklig. Xelerated fokuserar 

också på att bli first tier leverantörer till dessa kunder. På så sätt så befinner de sig högt upp i 

försörjningskedjan, men med en i sammanhanget liten delkomponent. 

 

Xelerated arbetar som tidigare nämnts efter en affärsmodell kallas fabless fabrication (fabriklösa 

organisationer). Det innebär att Xelerated utvecklar, konstruerar, designar, säljer och marknadsför 

sina komponenter, nätverksprocessorerna. Men de har ingen egen tillverkning utan lägger all 

volymproduktion av komponenterna på en extern part, i detta fall TSMC (Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company). En fabrik för denna chiptillverkning kostar 12 miljarder dollar att sätta 

upp. Leverantören fungerar som systemtillverkare och erbjuder kapacitet åt ett stort antal stora 

och små komponentleverantörer inom halvledarbranchen. Det är en vanlig affärsmodell i 

branschen och framförallt i USA men tenderar att bli allt vanligare även i Europa.  

 

TSMC är världens största chiptillverkare och den första kontaktstillverkaren utan egna produkter. 

2004 har företaget 19 000 anställda. Då dessa fabriker som TSMC ska tillhandahålla en stor 
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kapacitet med en resurskrävande tillverkning så finns det ett fåtal fabriker i världen (Sneorson 

m.fl. 2006) och idag finns det fem eller sex sådana fabriker i världen, främst i Kina och andra 

delar av Asien. Andra kontraktsillverkare inom branschen är Taiwanbaserade UMC (United 

Microelectronics Corporation) samt storföretag som Intel och Samsung som har egen 

tillverkning. TSMC är lokaliserat i Hsin-Chu Science-Based Industrial Park i vad som kallas 

Taiwan's "Silicon Valley”. Hsin-Chu distriktet i Taiwan har utvecklats till ett globalt centrum för 

design och tillverkning av elektronik och datautrustning. Regionen har gått från att vara 

lågkostnadstillverkare av elektroniska konsumtionsprodukter till att idag vara känt som ett globalt 

center för IT system, inom både design och tillverkning. Det har gått från OEM tillverkning i 

form av tekniskt detaljerade kravspecifikationer och definierade komponenter, till ODM (original 

design manufacturing) där kontraktstillverkare som TCMC kan ta ansvar för en större del av 

försörjningskedjan från design av system och inköp av komponenter till tillverkning och leverans 

till kund. Klustret är uppbyggt på ett liknande sätt som Silicon Valley med diversifierade nätverk 

av ett stort antal små entreprenöriella och innovativa företag och en teknisk specialiserad kunskap 

uppbyggt på ett relativt litet geografiskt område, institutionella aktörer som myndigheter, statliga 

organisationer och tillgång till riskkapital. Klustret består av några stora systemleverantörer som 

Xelerateds leverantör TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), institutionella 

aktörer som riskkapitalbolag, en stor mängd specialiserade högteknologiska småföretag inom 

elektronik och halvledarbranschen och universitet lokaliserat i anslutning till distriktet (Saxenian 

2001).   

 

Xelerated har alltså patent på och utvecklar och konstruerar sina egna produkter. Det ger ett 

annat beroendeförhållande i försörjningskedjan än Sanco som i huvudsak tillverkar efter kundens 

specifikationer. Då Xelerateds produkter ingår i ett större system så måste den integreras och 

anpassas till kundernas system, så även fast de är produktägare så måste de anpassa sina 

produkter mot flertalet aktörer. Det kräver en mycket nära relation och tät interaktion med sina 

kunder.  

 

Eftersom det är komplicerad teknologi är själva kundprocessen väldigt lång. Det tillsammans med 

en tröghet att rulla ut nya nät kan delvis förklara varför det har tagit så många år för företaget att 

gå med vinst och varför de fortfarande är helt beroende av riskkapital.   

 

Säljprocessen gentemot kund kan beskrivas som en teknisk och en affärsmässig process som 

genomgår ett antal olika faser som kan delas in i presale och postsale. I inledningsskedet, själva 
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införsäljningsfasen fasen, går Xelerated ut till kunden och samlar in krav. Då förs diskussioner 

med kunden på en mer övergripande produktkonceptnivå för att se om deras komponent passar 

och om det finns ett eventuellt intresse hos kunden att samarbeta. 

 

I regel får de först något de kallar technical win det innebär att leverantören har vunnit över första 

fasen i kundrelationen, att det är en lämplig komponent för kunden system. På grund av att det är 

komplexa system tar den första införsäljningsfasen till kund i regel mellan 6 till 12 månader. 

Företagets försäljning är mycket teknisk, produkten går inte att sälja som ensamstående 

komponent utan det krävs mycket förarbete från företagets sida med stor teknisk kompetens hos 

ingenjörerna med en kunskap om den tekniska miljön som den sitter i. Den första fasen beskrivs 

som en ”gate keeper” hos kund, dvs. att leverantören tekniskt klarar av att lösa problemet. Här 

sållas agnarna från vetet.  

 

Nästa steg är att de får något som kallas design win, då har leverantören också gått igenom en 

kvalificeringsfas som genomförts av kundens inköpsorganisation. Parallellt med det tekniska 

arbetet pågår alltid en affärsmässig leverantörsutvärdering, en sk. due diligence process där 

kunden kontrollerar de legala, finansiella och marknadsmässiga faktorer. En due diligence process 

delas ofta in i en finansiell, operationell och kommersiell due diligence (PriceWaterhouseCooper). 

En utvärdering innehåller ofta frågor kring företagets historiska resultat, kapitalbindning samt 

antaganden om framtida försäljning, kassaflöde och lönsamhet, pålitlighet och säkerhet i 

leveranser, riskhantering, vad händer vid en eventuell konkurs, kvalitet på produkter och 

processer etc.  

 

I designfasen är det Xelerated som utvecklar specifikationerna på hårdvara och mjukvara och tar 

fram en specifikation av ingående komponenter till kunden. Det inkluderar också att de föreslår 

en systemlösning till kunden dvs. en specifikation hur man bygger linjekorten som kretsen ska 

sitta på, hur applikationen som dom vill köra i sitt system är systemerat på kretsen, en beskrivning 

av alla interna funktioner och hur komponenterna arbetar tillsammans samt externa gränssnitt 

(interfaces).  Efter design win och en due diligence process köper kunden vanligtvis en till tio 

kretsar och mjukvaruverktyg. Sen påbörjar Xelerated tillsammans med kunden ett projekt för att 

designa kretskortet dvs. systemet som Xelerateds komponent sitter på.  

 

Thomas Eklund sammanfattar aktiviteterna i försäljningsprocessen mot kund så här när han 

beskriver ett kundkonto i Israel:  
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”Jag som kundansvarig är lagledaren, om man jämför med fotboll, som håller ihop det hela. Hela laget 

behövs, VD behövs vid slutförhandling och i den legala avtalsförhandlingen. När vi vinner tekniskt är 

vårt systemteam med och övertygar kunden om arkitekturen mm. När vi sen börjar designa, då har vi 

andra delar inom företaget som hjälper till mer hands on med mjukvarufrågor, hårdvarunära frågor osv. 

Hela det här teamet, hålls ihop av kundansvarig. Det handlar om att kunden får tillgång till rätt 

kompetens hela tiden”, Thomas Eklund, marknadschef och grundare, Xelerated.  

 

I försörjningskedjan gentemot kunden har de som litet företag som de uttrycker det väldigt lite 

muskler i förhandling mot ett stort företag. De börjar få förhandlingsstyrka i och med att de 

etablerar formella avtal med riktigt stora partners. Det ger en annan situation i relationen 

eftersom ett formellt kontrakt innebär att de kan få bort fokus på hur deras situation ser ut som 

litet företag och få fokus på hur kunden situation ser ut istället.  

 

”Nu har det ju varit tider då företag gått omkull till höger och vänster, så medvetandet hos våra kunder 

att se över sina leverantörer och ribban är ju mycket högre nu. Så att det har ju, ja man går helt enkelt in 

och frågar, vad har ni på banken, hur många kunder har ni”, Johan Hellqvist, COO och 

grundare, Xelerated  

   

Företagets förhandlingsstyrka mot kunder i försörjningskedjan beror på deras teknologi och 

patent. Den tekniska lösningen och patenterade produkten är företagets största styrka. 

Förhandlingsstyrkan ligger också i att när de säger att de kan klara någonting så är det garanterat 

att det går implementera och att de kan leverera den utlovade hastigheten i datanäten, vilket beror 

på produktens patenterade arkitektur. Xelerated ser att de är konkurrenskraftiga och skapar ett 

mervärde mot kund i och med det kundstöd de erbjuder sina strategiska kunder. Mot de 

strategiska kunderna så sätter de sin tekniskt sett mest kompetenta personal som kundstöd. De 

ser det som en hjälp till självhjälp. Desto snabbare de stora kunderna kommer ut på marknaden 

med Xelerateds produkter, desto fortare får företaget in intäkter och blir lönsamma. Som 

nummer två kommer aspekter som företagets interorganisatoriska relationer dvs. vilka 

investerare, andra kunder och samarbetspartners de har och i vilken utsträckning de kan utbyta 

information med en annan kund. Här kommer således företagets position och legitimitet på 

marknaden in. Den tredje styrkan som vuxit i betydelse är idag företagets storlek, tillväxt och 

ålder. Tidigare hade företaget väldigt få styrkor förutom de rent produktmässiga men de senare 

faktorerna har vuxit i betydelse och påverkar deras förhandlingsstyrka gentemot kunderna.  
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När parterna går in i designfasen etablerar Xelerated ett kundstöd team med en projektledare som 

driver hela projektet och en försäljningsansvarig för själva kunden. Så i den fasen lägger 

mjukvaruspecialisten och systemansvarig tillsammans med projektledaren och 

försäljningsansvarig upp ett projekt tillsammans med kunden. I den fasen är alltså tre personer 

från Xelerated uppknutna till kundprojektet. Målet är att kunden ska integrera komponenten i sitt 

system och sedan leverera ut den på marknaden.  

 

Detta samarbete kräver att Xelerated finns i närheten av kunden. Därför har Xelerated kontor för 

sälj- och kundsupport i Boston, i Santa Clara i Kalifornien och planerar på sikt att sätta upp ett 

kontor i Kina för att kunna ge det kundstöd som krävs. När kundprojektet väl är igång kan 

Xelerateds personal arbeta från Xelerateds kontor i Stockholm. Generellt arbetar man dock 

tjugofem till femtio procent av tiden inne i kundens organisation i utvecklingsfasen. Det är därför 

det är så viktigt att vara i samma tidszon vid etablerade kundprojekt för att kunden ska få ett 

snabbt svar på specifika frågor så det t.ex. inte tar en dag att få svar på enkla saker på grund av 

den geografiska tidsskillnaden.  

 

Den totala ledtiden från första design win ordern till en order på en till tio kretsar är cirka sex till 

arton månader beroende på vilken kund det är. Det inkluderar utvecklingen av mjukvarumiljön 

(kretsen) och utbildning till kunden, så att kundens egna tekniker ska kunna göra 

kundanpassningar och kodning av mjukvaran. Det tar således lång tid för kunderna att utveckla 

sitt system och integrera Xelerateds produkt. Då handlar det fortfarande bara om själva 

utvecklingsarbetet i ett prototypsystem som senare ska ut i volymproduktion.  

 

Styrning och samordning i försörjningskedjan 

Den formella integrationen med kunden ser lite olika ut beroende på kundprojekt. Det mest 

förekommande är att parterna signerar ett LoU (letter of understanding) eller LoI (Letter of 

Intent) efter designfasen. I dessa dokument förhandlas priser och företagen kan staka ut en viss 

leveransplan samt reglera hur man ska samarbeta.  

 

Det legala kontraktet, själva ramavtalet som styr relationen gäller i regel 10 år10. Ramavtalet 

definierar och reglerar respektive parters åtaganden. Det är åtaganden i fråga om garantier och 

kvalitetsfrågor, operationellt kring logistik, orderhanteringsfrågor, riskhantering dvs. vem står för 

                                                 
10 Detta ramavtal har för vissa kunder tagit ytterligare fem till sex månader att förhandla 



115 

risken om å ena sidan kunden avbokar en order eller å andra sidan leverantören ej uppfyller 

leveransåtagandet.   

 

Leder detta till ett kontrakt, eller ett ramavtal är kundrelationen ofta väldigt långsiktig. Ett system 

har en livslängd på cirka tio år och det är mycket kostnadskrävande att byta ut komponenter. Är 

komponenten väl integrerad och indesignad i ett system så tenderar systemägaren att fortsätta 

använda samma komponenter och samma first tier leverantörer.  

 

Förhandlingen sker med kundens legala avdelning och inköpsavdelning. Xelerated använder sig 

av en tredje part, en advokatbyrå i Boston som har en lång erfarenhet av affärsmässiga 

förhandlingar inom branschen. Advokatbyrån hjälper till att granska alla kontrakt och ser var alla 

fallgropar finns och kan fungera som bollplank när säljansvarig tillsammans med VD på 

Xelerated driver fram kontrakten.  

 

Den affärsmässiga förhandlingen sker ofta överlappande med att den tekniska utvärderingen går 

in i designfasen. Helst ska förhandlingen vara klar innan företagen går in i designarbetet, så att 

båda parter är överens.  

 

I det här utvecklingsstadiet ser varken Xelerated eller deras kund servicekraven från kunden i 

nästa led, dvs. operatörerna som sitter i gränssnittet till konsumenterna. Därför är trovärdigheten 

och långsiktigheten hos den mindre leverantören av stor vikt genom hela processen. Trovärdighet 

handlar i detta fall om att kunden ska ha förtroende att leverantören överlever och kan leverera 

sina produkter i volym under en långsiktig tid. Eftersom själva kundprocessen tar upp emot två år 

innan någon försäljning kan ske och lönsamhet kan uppnås, så innefattar det ett stort 

riskhanteringsarbete. Kundernas krav på leverantören är mycket höga.  

 

”Om det är en stor spelare, framförallt om det är en stor telekomspelare så har de kvalitetssystem som 

inte är av denna värld för en liten spelare som oss. Det gäller att vi kan matcha deras kvalitetskrav. Vi 

måste också vara tillräckligt trovärdiga som bolag så att vi finns när kundens system går ut i 

volymproduktion. Det är den största utmaningen för oss som liten spelare som inte går med vinst, att 

kunna erbjuda en stor kund en horisont som är tillräcklig lång för att de ska känna sig trygga”, Johan 

Hellqvist, COO och grundare, Xelerated  
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De lilla företaget kan öka sin trovärdighet om de kan presentera ett systemförslag tillsammans 

med en större samarbetspartner.  

 

Ett strategiskt sätt att bli resursstarkare gentemot kunden i försörjningskedjan är alltså att etablera 

en formell relation med ett större, resursstarkare företag som kan ”backa upp” företaget vid 

kundförhandlingar. Xelerated har utvecklat ett sådant samarbete där ett större företag är beredd 

att gå in som samarbetspartner vid en förhandling med kund. Detta mer horisontella samarbete 

beskrivs längre fram i fallbeskrivningen.  

 

Ett alternativ till riskhantering i försörjningskedjan om det lilla företaget inte har ett 

resursstärkande samarbete är att ha ett affärsmässigt arrangemang där små företaget placerar sin 

tillverkningsmall och kundanpassade produktspecifikation i ett bankfack. Det går helt enkelt till 

så att man fysiskt placerar produktionsritningarna i ett bankfack som kunden får tillgång till ifall 

leverantören bryter någon vital del av något avtal, om de till exempel går i konkurs eller blir 

uppköpta. Det är på dessa sätt små företag kan agera i storföretagens försörjningskedja för att 

verka mycket större.  Detta visar på den kravbild som små företag ställs inför i dessa stora 

kunders försörjningskedjor.  

 

Xelerated arbetar med två affärsmodeller gentemot sina kunder beroende på deras storlek och 

strategiska betydelse. Gentemot stora kunder arbetar de efter en modell där ett integrationsteam 

på två personer arbetar heltid i kundprojektet i den inledande projektfasen. Det är en 

mjukvaruspecialist och en systemansvarig som alltså arbetar heltid med kundprojektet.  

 

I den inledande införsäljningsfasen som är lång och resurskrävande finns som sagt inga kontrakt 

utan hela risken ligger på det lilla företaget. Eftersom Xelerated är ett litet företag måste de 

fördela sina begränsade resurser. Det är inte möjligt att avsätta två ingenjörer på heltid för alla 

kundprojekt.  

 

Därför har de strategiskt valt att fokusera på ett fåtal större kunder. Det är ett strategiskt och 

medvetet val av företaget som har begränsade resurser att istället satsa på ett färre antal, men 

riktigt stora kunder. Xelerateds teknologi gör att en liten kund kräver lika mycket resurser i form 

av support som en stor kund. Då är det bättre att fokusera och lägga resurser på ett färre antal 

men riktigt stora kunder. De förväntas distribuera högre volymer och ge ett högre framtida 

lönsamhet.  
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I de fall där de har förhandlat med en mindre kund har de i första hand använt sig av 

tredjepartsleverantörer som Xelerated har kvalificerat som sina integrationspartners. Det är lite 

unikt för ett nyetablerat företag, det normala är ofta att knyta upp alla kunder som 

överhuvudtaget är möjliga för att på så sätt etablera sig på marknaden. Det leder dock till att 

väldigt mycket resurser knyts till kundstödsaktiviteter. En liten kund är lika resurskrävande som 

en stor, men den långsiktiga lönsamheten är lägre.   

 

För att få de mindre kunderna att acceptera att de inte kan få lika stort kundstöd som en stor 

kund så etablerar man en ömsesidig projektplan i inledningsskedet, där premisserna klargörs från 

början och hur man ska dra projektet till produktion.  

 

”Det gagnar ingen om vi vinner en kund och sedan har vi inte den support kraft att ta dem till 

produktion, då har all den tiden varit helt bortkastat. Så det är ännu viktigare att vi har någon slags 

minimala resurser så att den mindre kunden tar sig till produktion. Det är tufft men det är så man 

måste jobba. Jag tror att det skapar förtroende att man är väldigt tydlig med vad man kan leverera och 

verkligen försöker att hålla det”, Thomas Eklund, marknadschef och grundare Xelerated. 

 

För att få ner ledtiden och arbetsinsatsen från deras sida har Xelerated utvecklat fyra olika 

typsystem för fyra olika segment som de kan utgå ifrån när de kommunicerar med nya kunder.   

 

När det gäller de strategiskt viktiga kunderna där det finns en långsiktig och nära relation så är 

man flexibel och kunderna har möjlighet att ta del av och påverka företagets produktutveckling. 

Det kan vara att de har möjlighet att lägga till en speciell funktionalitet som är viktiga för dem i 

ett framtida chip.  

 

I de strategiska kundrelationerna, där det finns en långsiktig och nära relation diskuteras också 

kundens produktutveckling. Men produktutvecklingsprocessen fungerar inte som det kanske gör 

i större organisationer, där alla steg följer en strukturerad planering.  

 

”Det är inte som på Ericsson att man har en väldigt organiserad process, att det finns ett 

produktutvecklingsprojekt där man sitter och skriver sina förstudiespecifikationer osv. det fungerar inte 

riktigt så. Det handlar om en liten grupp individer som har en bra känsla hur man definierar produkter 
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och vad som behövs göras. Det är så det fungerar på alla mindre företag”, Thomas Eklund, 

marknadschef och grundare Xelerated.  

 

I utvecklingsarbetet tillsammans med kunden diskuterar Xelerated med kunderna vilken 

funktionalitet de vill ha och vilket system de ska gå in i. Men det är inte en tydlig kravställning 

och styrning från kunden i form av produkt eller nedbrutna tillverkningspecifikationer, den 

kompetensen och utvecklingsansvaret ligger på Xelerated som leverantör och produktägare.  

 

Xelerated samarbetar också med sina strategiska kunder kring att definiera vilka framtida 

produkter man ska utveckla. Xelerated framhåller att det är otroligt viktigt att ha rätt personer 

från båda parter med i dessa diskussioner, som förstår vad som är viktigt och vad som är mindre 

viktigt för att utveckla rätt produkter. De måste ha både den tekniska kompetensen och ha en 

marknadsmässig kunskap kring trender och vara införstådda i alla marknadsrapporter inom 

branschen. Ett exempel som visar på hur viktigt det är att utveckla en nära och strategiska 

relation med kunden är i den situation där Xelerated beslutade sig att övergå från deras produkt 

X10 till den mer kostnadseffektiva X11 som de själva trodde var helt rätt produkt. Men de kände 

ändå en osäkerhet att överge den tidigare strategin. I samtal med deras större kunder så fick det 

bekräftat att den kostnadseffektivare X11 var den produkt kunden var beredd att köpa. Då var 

det lättare för det mindre företaget att ta beslutet till förändring.   

 

Företagets affärsmodell bygger dock inte på att de ska ha någon uppdragsutveckling mot kund. 

De vill helst inte ha det utan hela affärsmodellen bygger på att det är ett stort antal kunder som 

köper samma produkt. På så sätt verkar de för att behålla sitt oberoende.  

 

”Annars blir vi ytterligare en utvecklingsavdelning till en stor kund och då får det vara en riktigt stor 

kund som kan betala bra för att det ska vara intressant, Johan Hellqvist, COO och grundare, 

Xelerated  

 

Xelerateds leverantörer i försörjningskedjan 

Xelerated håller sig med ett litet lager om 1-10 enheter för att kunna täcka den första fasen i 

säljprocessen mot kund. Vid senare volymbeställningar läggs tillverkningsordrar mot 

underleverantören i Taiwan. Det är en enkel operativ process och sker med automatik, det är mer 

som att beställa från en katalog. På så sätt är det inga problematiska interaktioner med 

leverantören efter det att produkten gått igenom den första processen i tillverkningen.  Ur ett 
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supply chain management perspektiv är det en väldigt ren affärsprocess med orderhantering mot 

enbart en leverantör. Nu när företaget växer och börjar rampa upp till volymproduktion för att 

möta alla kundbeställningar så är de på gång att implementera ett affärssystem för att sköta 

logistiken för att på så sätt uppnå en effektivitet. Men i det beslutet måste de fortfarande ta 

hänsyn till att de är ett litet företag med begränsade resurser och kommer till exempel inte att 

kunna implementera ett affärssystem som är mycket kostsamt. De ser själva att de måste ha en 

balans mellan att ha kontroll och samtidigt inte vara för kostnadstunga.     

 

Förutom chiptillverkaren har Xelerated har också några leverantörer av prototyper i dess närhet, 

här definierat som Stockholm och Europa. Leverantörerna producerar vissa utvecklingskort och 

prototypkretskort som Xelerateds nätverksprocessorer sitter på. Det vill säga de kort som kunden 

sen använder i sina system och som Xelerated behöver i sitt utvecklingsarbete. Det finns även 

vissa leverantörer av mjukvaruverktyg och utvecklingsverktyg som är lokaliserade i dess närhet.  

 

Kunden lägger en prognos som stipulerar datum och antal chip de behöver. Utan prognos har 

Xelerated en standard ledtid på 18 månader för att ha möjlighet att planera produktion, 

produktionstest och leverans från leverantören i Taiwan. Det är också vanligt att de stora 

kunderna lägger ett mindre säkerhetslager hos deras distributionspartners 

(tredjepartsdistributörer) för att kunna förkorta ledtiden och förhindra fluktuationer. Xelerated 

agerar för att reglera i avtal att kunden står för kostnader för lagerhantering. För en stor kund är 

allt emellertid förhandlingsbart, men strävar efter att som litet företag inte behöva bära dessa 

risker och kostnader. 

 

Strategiska samarbeten  

Xelerated har utvecklat flera samarbeten med stora och små aktörer i branschen. Här beskrivs 

dessa samarbeten som två olika typer, ett samarbete som är löst kopplat mellan 

komponentleverantörer i branschen och ett mer strategiskt samarbete med större aktörer för att 

stärka sin legitimitet och sina resurser gentemot de stora kunderna.  

 

Samarbeten i en global bransch där alla känner alla och där teknologin reglerar roller och 

gränssnitt 

Företagets kärnkompetens och affärsidé är att bygga processor som deras X10 och Xelerated ser 

sig konkurrensmässigt väldigt starka på att utarbeta systemförslag till kunden. Det kräver en 

relation och ett samarbete med andra partners som äger de komponenter som sitter på samma 
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kretskort. Eftersom det handlar om produkter i en bransch under snabb utveckling så finns ännu 

inte färdiga standardiseringar, utan utvecklingen kräver att aktörer kring samma produkt eller 

lösning samarbetar. De finns ett ömsesidigt beroende mellan företagen då produkter och 

komponenter kräver en hög integreringsgrad och mjukvara som kan appliceras.  När branschen 

mognat så styrs den ofta genom modularisering och systemintegratörer (Langlois & Robertson 

1992, Dibiaggio 2007). Xelerateds komponent sitter på ett nätverkskort som sedan sitter på ett 

chassi, precis som ett PC kort. Produkten är relativt dedikerad vilket innebär att för att göra den 

optimal så måste aktören ha stor kunskap om den miljö eller omgivning som den placeras i. 

Därför är samarbetsrelationer med andra partners i den närliggande tekniska miljön av avgörande 

betydelse för företaget existens. Då produkten interagerar så mycket med det system som den är 

placerad i är hälften av Xelerateds personal specialister på mjukvara. Det är mjukvaran som kan 

integrera produkten till den omkringliggande tekniska miljön. Det är i princip lika viktigt att ha 

kompetens att placera en komponent i sin kontext som att konstruera den.  

 

”Man kan tycka att det bara är komponenter men det är lika mycket runt omkring. Och det är där som 

vi är starka också”, Johan Hellqvist, COO och grundare Xelerated  

 

Eftersom det är en relativt ny bransch består företagets samarbetspartners i detta sammanhang av 

ett litet antal småföretag. Det är det tekniska systemförslaget som styr vilka partners som kan vara 

aktuella och därför kan samarbetspartnerna variera utifrån kundprojekt. Beroende på hur 

kundprojektet ser ut så är det ibland Xelerated som föreslår omkringliggande 

komponentleverantörer och ibland andra komponentleverantörer som föreslår dem till sina 

kunder. Relationerna med samarbetspartner blir mer eller mindre temporära. Det kan gå till så att 

Xelerated föreslår de komponenter som är bäst anpassade för kontexten i ett systemförslag men 

det är alltid kundens slutliga beslut som styr.  

 

Konkret så går samarbetet till så att den leverantör som ger ett systemförslag till kund, utbyter 

detta systemförslag både till kunden och den samarbetspartner som är aktuell. I samband med 

utbytet av systemförslag sker således även ett utbyte av information, kundkontakter och tekniska 

detaljfrågor mellan parterna. Det kan tolkas som att det horisontella eller multilaterala samarbetet 

styrs av den komponentleverantör som äger kundprojektet. Detta varierar mellan olika projekt så 

organiseringen blir temporär, men då det är en relativt liten bransch med få aktörer så är det i 

regel samma komponentleverantörer som interagerar i kundernas system.  
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Eftersom Xelerated befinner sig i en relativt liten bransch som befunnit sig under stark tillväxt så 

känner alla aktörerna till varandra och har kontakt med varandra direkt eller indirekt. Viktiga 

institutionella aktörer i företagets handlingsmiljö är ett antal branschorganisationer. De fungerar 

som samarbetsorgan för företagen inom branschen och standardiserar gränssnitt och protokoll 

för teknologier. Xelerated använder organisationerna framförallt ur standardiseringshänseende. 

Eftersom Xelerated är ett litet företag har de inte tagit någon aktiv del i framåtdrivandet av 

standardiseringen. Det är ett mycket tidskrävande arbete och som ett litet företag har de inte de 

resurser som krävs. Då branschorganisationerna fungerar som samarbetsorgan är de också viktiga 

ur en informationssynpunkt för att veta vad som händer hos andra aktörer inom branschen, hos 

kunder, partners och konkurrenter. Genom att vara medlem får Xelerated tillgång till information 

om vad som händer inom branschen och en möjlighet att påverka sin egen situation. 

Branschspecifika seminarier och mässor som anordnas av organisationerna är mycket viktiga ur 

marknadsföringssynpunkt, framförallt om det är seminarier som är direkt relaterade till de 

affärsområden där företag agerar. Dessa mässor utgör i princip femtio till sextio procent av 

företagets marknadsföring och är också viktiga ur ett konkurrentbevaknings och potentiellt 

samarbetspartnerperspektiv.  

 

Eftersom branschens aktörer är väldigt utspridda globalt fungerar dessa mässor som en 

gemensam arena där man kan träffas, bygga relationer och utbyta idéer och information. De finns 

ett tjugotal bolag världen över som de anser vara indirekta konkurrenter och kompletterande 

företag. Hade det varit färre företag och en mer direkt konkurrens där företagen hade använt 

samma verktyg så tror de att de träffats oftare. Nu har man inte ett direkt utbyte med alla aktörer 

vilket gör att det är svårare att få tillgång till information och där fyller samarbetsorganen med 

dess arenor som olika mässor, seminarier och konferenser en funktion som mötesplats och 

kontaktyta. En annan strategiskt viktig del av marknadsföringen är att vara synlig med 

pressreleaser och artiklar om företaget, dess produkter och nya kundkontrakt i branschtidningar 

och nätupplagor. En närvaro i olika internetforum ger också företaget tillgång till stort 

kunskapsutbyte och viktig informationsspridning.   

 

Samarbete och konkurrens 

Det finns samarbete och konkurrens på samma gång bland företagen i branschen. Xelerated har 

gjort ett antal gemensamma säljturnéer med internationella partners som delvis konkurrerar med 

varandra. Dessa partners har samtidigt gjort motsvarande aktiviteter tillsammans med Xelerateds 

konkurrenter. Så det finns direkta och indirekta relation mellan både konkurrenter och 
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samarbetspartners. Xelerated har inget direkt samarbete med någon konkurrent. Men eftersom 

det är en så liten bransch så finns det företag som kan ses som konkurrenter i vissa situationer 

och samarbetspartners i andra situationer. I något fall har de sett att de kan samarbeta med ett 

företag som samtidigt är deras konkurrenter men i en sådan situation sker ingen detaljerat utbyte 

av information. Så dessa relationer innebär en viss känslighet i vad som egentligen utbyts mellan 

parterna. Ett problem har varit när en leverantör både har konkurrerande och kompletterande 

produkter i sin portfölj och att skilja dem åt. Det innebär att företagen får vara extra försiktig i 

informationsutbytet från båda sidor. Hittills ser Xelerated att det har fungerat bra. Ett exempel är 

en affär där de samarbetat med en leverantör eller partner som hade konkurrerande produkter i 

sin portfölj. Leverantören la då ner den konkurrerande produkten i och med att de såg att de inte 

kunde konkurrera med Xelerated. De såg att deras samarbetsrelation var viktigare. Samarbets- 

och konkurrensrelationerna visar också att företagen påverkar varandras produkter och 

produktutveckling indirekt men ändå väldigt konkret.      

 

Xelerated upplever att det är ett jämnt utbyte av kontakter och affärsmöjligheter mellan dem och 

deras partners. Kontakterna och nätverken bygger på personliga relationer. I dessa interaktioner 

är det dock inte alltid klart vem som introducerade vem vid en affärsmöjlighet.  

 

”Men de flesta kontakter har kommit via våra egna nätverk och så börjar man nysta och nysta, sen blir 

det mer och mer folk. Många i bolaget har jobbat i branschen länge och jobbat i flera bolag. 

Amerikanerna har jobbat i samma bransch länge också. Så det finns ett etablerat nätverk i de personer 

som vi har rekryterat, förutom det så hade det nog varit svårt, Johan Hellqvist, COO och grundare, 

Xelerated  

  

En del kundkontakter och affärsmöjligheter kommer också via företagets investerare och deras 

styrelsemedlemmar. Investerarna är fortfarande en av de viktigaste relationerna eftersom de 

fortfarande är externfinansierade. Företagsledningen har enligt dem själva spenderat oerhört 

mycket tid och resurser till att få externfinansiering. Investerarna är viktiga aktörer i form av både 

kunskapsutbyte och samverkansmöjligheter. De har investerat i motsvarande bolag och sitter på 

så sätt i en strategisk position och har möjligheten att koppla samman kunder och 

samarbetspartners.  

 

”Så istället för att klumpa ihop ett gäng verkstäder lokalt i någon bygd så har vi ett mer distribuerat nät 

som är betydligt lösare, vi har nu fem eller sex investerare, de har i sin tur 30 till 100 portföljbolag, där 
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kan vi komma in i det klustret och nätverket och man diskuterar med dem hur man ska knyta 

kontakter. Det kan vara hos speciella kunder eller på en viss marknad”,  Johan Hellqvist, COO 

och grundare Xelerated 

 

Utöver nya affärsmöjligheter kan företaget ta hjälp av investerares kontaktnät vid rekrytering, de 

går ut med en förfrågan till deras investerare om de känner till några bra personer med en viss 

kompetens som de behöver. Det visar på hur alla aktörer inom affärsmiljön spelar olika viktiga 

roller för företagens affärsutveckling.  

 

Företagets relationer är i huvudsak affärsmässiga. Det finns sociala kontakter men kan inte 

jämföras med som de uttrycker det med amerikanarna som bygger personliga nätverk på ett annat 

sätt med många middagar och sociala aktiviteter. De har inte så många sociala relationer av den 

typen och tolkar det som en del av den svenska affärskulturen och mentaliteten. Men de ser i 

efterhand en stor fördel i om de hade ägnat kraft och tid till att utveckla mer sociala relationer. 

Xelerated och deras anställda har istället många väl utvecklade affärsmässiga kontakter.  

 

”Det blir ju så när vi är ju ändå tomteverkstan i Sverige gentemot om vi hade suttit i Silicon Valley, då 

hade det varit mycket enklare med kontakter. Nu blev det ju så att vi som har utvecklat produkten sitter 

här. Så på så sätt är det svårt.  I de bästa av världar hade vi gärna suttit tillsammans med alla andra”, 

Johan Hellqvist, COO och grundare Xelerated         

 

Företagets fokus och resurser har satsats på de internationella kontakterna inom branschen. De 

ser emellertid att de i framtiden borde arbeta mer för att etablera svenska kontakter med företag 

som kanske inte är direkt relaterade till företaget men som är någorlunda inom samma bransch. 

Det är enligt dem lätt att förbigå lokala kontakter och att tycka att de inte passar in.  Fördelen 

med svenska kontakter är fysiska och kulturella närheten, det är jämförelsevis otroligt mycket 

lättare att utbyta erfarenheter, kontakter och metoder med en aktör som ligger nära. Ett exempel 

på samarbete som skulle kunna utvecklas är ett utbyte eller lån av testutrustning mellan företag, 

eftersom de är väldigt dyra. Det är något som kan vara värdefullt, även om det inte är i linje med 

försäljningshjälp från etablerade samarbetspartners som beskrivs längre fram. Men man ser att 

det är en hjälp att få ner kostnader på verktyg och dylikt.    

 

Genom sitt globala fokus så definierar Xelerated Europa som sin lokala marknad. De ser Europa 

som väldig okomplicerad marknad att arbeta med i jämförelse med mer avlägsna marknader som 
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USA och Asien. Inom Europa finns ingen tidsskillnad eller större kulturskillnad vilket förenklar 

förståelsen mellan aktörerna. Erfarenhetsmässigt ser man också att det varit lättare att bygga 

relationer på den europeiska marknaden. Det var emellertid inte en marknad som de trodde 

skulle existera när de startade.  

  

Förutom den tekniskt och branschmässigt styrda samarbetet med partners så har Xelerated i en 

medveten strategi utvecklat partnerskap med två stora samarbetspartners, Infinion och 

Broadcom. Det är en del i strategin att som ett litet företag verka större och ha en större 

trovärdighet hos potentiella kunder. I de fall där Xelerated förhandlar med sina stora 

nyckelkunder så måste de finna ett sätt att som litet företag öka deras trovärdighet, vilket har varit 

ett problem framförallt i den fas i kundprocessen där man ska göra ett avslut och skriva kontrakt. 

Som litet företag har de helt enkelt inte den trovärdigheten hos stora kunder. Strategin har varit 

att etablera ett formellt samarbete med stora nyckelpartners inom respektive segment, 

operatörsnät och företagsnät för att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar tillsammans med 

dem.   

 

Samarbete för högre legitimitet 

Xelerated har utvecklat ett samarbete med Infineon där Infinion är Xelerateds 

distributionspartner. Samarbetet med Infinion är ett formellt samarbete, det finns ett ramavtal 

som beskriver alla distributionsmarginaler, riskhantering och garantier, där det är fastställt vad 

som händer med kretsar som går sönder, hur man samarbetar kring kundstöd när kunden ska 

integrera produkterna i sina system och så vidare. Samarbetsavtalet innebär dels att Xelerated får 

tillgång till Infineons säljkanaler, dels att Infineon får vissa produktionsrättigheter om Xelerated 

skulle gå i konkurs. Detta gör att kunderna kan vara säkra på att det går att få kretsar även om 

Xelerated skulle försvinna och på så sätt minskar kundens risk med att göra affärer med ett litet 

företag. Samarbetsavtalet med Infinion har haft stor betydelse för Xelerateds utveckling och 

tillväxt på marknaden på så sätt att partnern backat upp Xelerated så att Xelerated ska öka sin 

trovärdighet vid kundkontrakt. Det var också Infinion som erbjöd sig att fungera som säkerhet 

mot Xelerateds första kunder efter deras produktlansering.  

  

”Vi talade med en kund första kvartalet 2004, men det blev inget då. Nu ringde de upp härom veckan 

och ville ha kretsar i november. De hade hört surret och kände sig tryggare med oss nu. I dag är vi ett 

starkare kort än vad vi var första kvartalet”, Thomas Eklund, marknadschef och grundare 

Xelerated. 
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I och med att Xelerated är det mindre företaget som har ett större intresse av relationen i det 

horisontella samarbetet, så är de också den drivande parten. Xelerated drar nytta av det stora 

företagets trovärdighet och legitimitet i sin förhandling gentemot kunden. Av den anledningen får 

de anstränga sig lite mer för att få samarbetet att fungera. Dock bör tilläggas att samarbetsparten 

naturligtvis har ett intresse att leverera till nyckelkunder och även avsätter resurser och personal i 

projekten för att se till att det händer.   

 

Samarbete för större marknad 

Det andra viktiga samarbetet är med komponentjätten Broadcom. Broadcom utvecklar och 

tillverkar dataväxlar för företagsnät och konkurrerar med företag som Swichcore. Företaget är 

den ledande komponenttillverkaren inom branschen med över en femtioprocentig tillväxt från år 

2002 till 2003.  

 

Xelerated och Broadcom har utvecklat en gemensam produktlösning, där deras respektive 

produkter kompletterar varandra och tillsammans kan de erbjuda kunderna en högre kapacitet. 

Den gemensamt utvecklade produkten är baserad på Broadcoms StrataXGS11, där Xelerateds 

programmerbara nätverksprocessor har integrerats för att ge stöd för mer avancerade funktioner. 

Företagsväxeln kan nu hantera upp till 48 gigabit. Innan samarbetet krävdes fyra stycken 10 

gigabit Ethernet-portar i kundens system för att få samma kapacitet. Det gjorde att den tidigare 

produktlösningen både var mer resurskrävande och tog mer fysisk plats för kunden. Tillsammans 

kan dessa chip göra det möjligt för systemtillverkarna att bygga kostnadseffektiva, flexibla och 

högfunktionella lösningar för migration av röst, data och videotrafik. Det vill säga, ”trippelplay” 

nät som klarar telefoni, bredband och TV i samma nät. Som beskrivits tidigare gör arkitekturen i 

Xelerateds processor att man når höga hastigheter i datanätet. Slutkunder är nästa generationens 

företag och stadsnätverk, dessa nät håller på att byggas ut. Den gemensamma affärsplanen för 

Xelerated och Broadcom är att sälja paketerade lösningar med möjlighet till anpassningar hos de 

slutliga tillverkarna.  

 

Genom detta samarbete blir Xelerated mer av ett nischföretag inom segmentet företagsnät. 

Xelerated kompletterar Broadcoms produkt och på så sätt får samarbetspartnern en fullständig 

produktportfölj. Samarbetet stärker Xelerated då komponenttillverkaren Broadcom genom sin 

                                                 
11 Analytiker inom branschen menar att Broadcoms produkt StrataXGS och strata växeln stod för större delen av 
företagets tillväxt mellan 2002 och 2003. 
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storlek har en hög trovärdighet och legitimitet inom branschen. Därför har samarbetet stor 

betydelse för Xelerated eftersom andra aktörer, kunder, konkurrenter och finansiärer ser dem 

som ett starkare företag genom relationen med Broadcom.  

 

Samarbetet sker utifrån varje specifikt kundprojekt. Xelerated och Broadcom är också indirekt 

konkurrenter så att det finns inslag av både samarbete och konkurrens även i denna relation.  

 

Samarbetet bygger inte på någon formell relation, det vill säga något ramavtal eller liknande som 

styr samarbetet. I samarbetet finns det på en informell basis olika planer och strategier för hur de 

ska jobba tillsammans. De har också gått ut med ett pressmeddelande tillsammans, det är en 

formell deklaration att företagen ska samarbeta. Det vanliga scenariot är att respektive företag 

säljer sin produkt men kan erbjuda denna lösning till sina kunder. Sen är det kunderna som styr 

via sina prognoser och leveransplaner.  

 

De beskriver relationerna i samarbete så att de samarbetar mellan företagens tekniska funktion, 

marknadsfunktion och inom säljfunktion. Inom den tekniska och utvecklingsfunktionen gör de 

referensformar som visar att deras produkter fungerar ihop, det tekniska samarbetet innebär att 

de utvecklar demos kring deras gemensamma produkt och har utvecklat en 

applikationsbeskrivning det vill säga ett tekniskt dokument på ett antal sidor som beskriver 

lösningen, så att kunderna förstår den.  Inom marknadsfunktionen innebär samarbetet att 

parterna ställer ut tillsammans på mässor. De kan även göra gemensamma pressreleaser och utför 

andra gemensamma marknadsföringsaktiviteter exempelvis gemensamma produktblad. Inom 

säljfunktionen samverkar parterna kring olika kundkonton. De kan bearbeta olika kundkonton 

tillsammans och ibland träffar de kunderna tillsammans.  

 

Med den här lösningen så möjliggörs en annan marknad för Xelerated, företagsmarknaden, som 

de själva inte är så bra på. Med Broadcoms hjälp kan de komma in på vissa kunder som de inte 

hade nått tidigare. Genom samarbetet så kan de nå nya kontaktnät och det är framförallt där som 

de ser det högsta mervärdet. Eftersom samarbetspartnerna är världsomspännande företag så kan 

sälj och partneransvarig ringa upp deras säljare på respektive marknad för att få namn och 

kontaktpersoner hos kunder, exempelvis Siemens i Tyskland eller Marconi i Italien. Då kan man 

jämföra kundkonton och i interaktionen och kommunikationen kan Xelerated få teknisk och 

marknadsmässig information om exempelvis nya designmöjligheter, det har även hänt att de blivit 
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en designwin hos kund via dem. Oftast stannar det vid att Xelerated får kontakten och 

kopplingen till kunden då kan de själva marknadsföra sig och sälja sin produkt.   
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Försörjningskedjans dynamik, samordning och 

beroendeförhållanden 

I detta kapitel kommer studiens två delsyften att analyseras, det vill säga organiseringen av de 

båda nätverksstrukturerna och de kravbilder som fallföretagen ställs inför i försörjningskedjan 

respektive i strategiska nätverk. Analysen inleds i detta kapitel med en inomfallsanalys av 

fallföretagen där stärkande/överensstämmande och konkurrerande kravbilder i de båda 

nätverken identifieras och analyser genomförs genom att jämföra hur olika kravbilder påverkar 

småföretags värdeskapande i form av kostnadseffektivitet och innovativitet. Den analysen ligger 

sedan till grund för att nå det huvudsakliga syftet med denna studie, nämligen att skapa en 

förståelse för hur småföretag positionerade i överlappande nätverk balanserar konkurrerande och 

överensstämmande kravbilder för att detta i slutändan ska leda till ett positivt värdeskapande. 

Analysen genomförs således stegvis i tre etapper, en etapp i detta kapitel och två etapper i nästa 

kapitel, vilka bygger på varandra och därigenom uppnås det huvudsakliga syftet med studien. 

 

Organiseringen i nätverken kan i enlighet med det teoretiska kapitlet brytas ner i styrnings- och 

samordningsaktiviteter samt de makt- och beroendeförhållanden som skapas och upprätthålls i 

relationerna. Dubios (1998) föreslår att man intar ett mikroperspektiv i analysen för att på så sätt 

visa på inbördes beroenderelationer och skapa en förståelse för grundförutsättningarna för 

styrning och samordning och för möjligheten till beslutsfattande. Tidigare i uppsatsen fastslogs 

att det är lämpligt att utgå från ett nätverksperspektiv och i enlighet med IMP skolan bryta ner 

samordningsmekanismer och beroendeförhållanden i aktiviteter, resurser och aktörer i en analys 

av nätverken (Cook & Emerson 1978, Håkansson & Snehota 1995). Inledningsvis kommer en 

sådan diskussion att föras varefter ett antal dimensioner som kan förklara styrningen och 

beroendeförhållandena diskuteras 

 

Nätverken skapas genom interaktion mellan olika aktörer inom ramen för olika aktiviteter och 

värdeskapande uppstår genom de aktiviteter som aktörerna deltar i. Aktiviteter kommer således 

att vara en utgångspunkt i denna första inomfallsanalys. Studier inom såväl IMP skolan som 

strategilitteraturen föreslår en utgångspunkt från aktiviteter som analysnivå då varje enskild 

aktivitet är kopplade till andra aktiviteter och effektiviteten i den enskilda aktiviteten är beroende 

av prestationen eller utförandet av andra aktiviteter. Aktiviteter är också det som överbygger 

organisationsgränser i nätverk (Dubios 1998, 2003, Bengtsson m.fl. 2007). Således kan vi genom 

ett aktivitetsperspektiv belysa hur samordningen och kravbilderna inom nätverken påverkar 

varandra i positiv och negativ mening likväl som det inbegriper den centrala roll som den fokala 



129 

aktören har i processer att hantera överlappningen. En tolkning är att det är aktiviteterna som 

knyter samman aktörer och dess resurser och således skapar beroendeförhållanden i relationer. 

Aldersons (1965) och Thompsons (1967) diskussioner om organisering och beroenden 

inkorporeras här i aktivitetsperspektivet och nätverksanalysen av relationerna och interaktioner.  

 

Styrning, samordning och kravbilder i Sancos försörjningskedjor  

Sanco befinner sig långt ner i försörjningskedjan och fungerar som legotillverkare till sina kunder. 

De erbjuder ett värdeskapande i form av anpassningar och konstruktionslösningar till sina kunder 

men har ingen egen produkt eller produktutveckling. Kompetensen hos Sanco består i att 

leverera kapacitet och enklare problemlösningar på komponentnivå vilket innebär en kompetens 

att som legotillverkare göra mindre anpassningar av produkterna. Deras teknologi kan 

klassificeras som enkel och består av plåtbearbetningar i olika steg. Sanco verkar således inom en 

marknad där det är låga barriärer för nya inträden och företaget måste många gånger reagera och 

anpassa sig efter förändringar, istället för att konkurrenskraftigt agera och proaktivt driva 

förändringar framåt (Kirchhoff 1994, Noteboom 1994). Värdeskapandet består framförallt av att 

erbjuda kostnadseffektivitet och en kapacitet till sina kunder. Då det handlar om 

plåtbearbetningar så är den internationella konkurrensen inte lika hög eftersom det handlar om 

skrymmande material vilket har ett relativt lågt värde och transportkostnader medför att detta är 

ekonomiskt effektivt så länge köparföretagen befinner sig inom landets gränser. Men 

konkurrensen på den nationella marknaden är relativt hög.  

 

Företaget verkar framförallt i den lokala affärsmiljön och de främsta kundrelationerna och 

samarbetsrelationerna finns i och omkring Örnsköldsvik. Företaget arbetar strategiskt för att 

utöka sin kundmarknad, både genom eget försäljningsarbete och i samarbete med andra lokala 

entreprenörer inom SSMG, men den huvudsakliga affärsverksamheten är dock knuten till den 

lokala regionen.  

 

Sancos verksamhet består av leveranser till framförallt två stora köparföretag, Land System 

Hägglunds i Örnsköldsvik och Autoliv i Vårgårda. En åtskillnad görs mellan dessa två 

köparföretag, eller försörjningskedjor, eftersom de skiljer sig åt i sin styrning och samordning och 

i sättet att interagera i relationerna mellan köpare och leverantörer. Sanco använder sig också av 

de två försörjningskedjorna på olika sätt och sammantaget är det därför viktigt att skilja dem åt i 

analysen.  
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Direkt styrning och samordning i Land System Hägglunds försörjningskedjor 

Sancos största och dominerande kund både i fråga om omsättning och i antal ordrar är Land 

System Hägglunds i Örnsköldsvik. Sanco har en långsiktig relation och historia med 

Hägglundsföretagen och de tidigare företagen inom Tremek kan också ses som avknoppningar 

som initierats av storföretaget. Entreprenörerna bakom Sanco, och tidigare Tremek, har alla 

arbetat inom Hägglundskoncernen och tog således med sig kunskap och kontakter som de använt 

vid utvecklingen av den egna affärsverksamheten. Som beskrivs i kapitel sju ovan efterfrågade 

Hägglunds produkter på högre förädlingsnivå som innefattade både plåtbearbetningar, svets och 

stansning och såg samordningsvinster i att leverantörerna själva samordnade de olika momenten i 

sina respektive tillverkningsprocesser.  En tolkning är att storföretaget också var positiva till att 

de tidigare medarbetarna startade egna verksamheter och att de aktivt bidrog till att inkorporerade 

leverantörerna i sina försörjningskedjor.  

 

Land System Hägglunds är tillverkare av stridsfordon inom försvarsindustrin. Företag som 

levererar till deras försörjningskedjor gör det således till en bransch som karaktäriseras av 

stabilitet, långsiktig planering, höga kvalitetskrav och stor säkerhet. Detta påverkar också kraven 

och relationerna i försörjningskedjan.   

 

Hägglunds ägs av en multinationell koncern som tillverkar högteknologiska produkter och 

tillverkningen av stridsfordon och stridsbåtar i Örnsköldsvik är en del av denna globala 

verksamhet. Sanco tillverkar aluminiumdetaljer till en av stridsbåtarna och har under hela sin 

verksamhetstid haft olika uppdrag att producera andra detaljer till stridsfordon/bandvagnar. I 

dessa processer ingår att de själva ska tillhandahålla en maskinpark för stansning, 

laserbearbetning, kantpressning, svarv och fräsning, mätning och svetsarbeten.  

 

Det finns två typer av försörjningsflöden i relationen mellan Hägglunds och Sanco. Dessa skiljer 

sig åt i graden av styrning (Cox 1999).  Det ena flödet är ett relativt hårt styrt flöde av 

standardiserade komponenter. Flödet har framförallt ett kostnadsfokus. Sanco tillverkar och 

levererar delkomponenter och plåtbearbetningar utifrån detaljerade tillverkningsspecifikationer 

och ritningar som tillhandahålls av köparföretaget. Det är en direkt styrning i försörjningsflödet 

genom sorteringsaktiviteter som prognoser, orderläggning, tillverkningsspecifikationer, 

leveransplaner och uppföljningar. Avvikelser rapporteras och vid eventuella förslag på ändringar 

av Sanco så skickas dessa tillbaka till köparföretaget som ansvarar för revisionsändringar och 
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därefter skickar nya specifikationer. Hägglunds använder sig av dessa sorteringsaktiviteter för att 

styra och kontrollera försörjningsflödet (Alderson 1965, Hultén 2002).  

 

Den andra typen av försörjningsflöde innebär att Hägglunds lägger ut uppdrag som inkluderar 

produktutveckling och nya produktintroduktioner till Sanco. Detta flöde är lösare i sin styrning 

(Helper 1991). Fortfarande används specifikationer men flödet blir mer reciprokt då Sanco får ett 

större ansvar att föreslå förändringar och förbättringar. Sanco har kännedom om köparföretagets 

produkter och kunskap och kompetens som bygger på en lång erfarenhet av att lösa olika 

problem och föreslå ändringar och utveckling av komponenterna för att göra dem 

kostnadseffektivare. Sanco får genom den lösare styrningen ett större utrymme i 

försörjningskedjan och således en möjlighet att röra sig uppåt i kedjan för att både utveckla nya 

komponenter och föreslå hur utvecklade komponenter kan produceras billigare genom 

anpassningar och mindre konstruktionsändringar. Trots att det finns en rörlighet uppåt i kedjan 

vid vissa ordrar så stämmer den inledande modellen väl överens med Sancos del i 

försörjningskedjor och multilaterala nätverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figur 7 Sanco som del i försörjningskedjor och multilateralt nätverk.   

 

I figur ovan illustreras de olika flödena i samma försörjningskedja. Det är också möjligt att 

beskriva dessa som två eller fler flöden gentemot köparföretaget. Studien utgår från 

transvectionen som teoretisk grundmodell för försörjningskedjan och denna definieras utifrån 

olika modeller av stridsfordon och stridsbåtar vilka utgör Hägglundsföretagens slutprodukter. 

Försörjningskedjan blir således bred med många förgreningar. I modellen kan här tillverkning 

och leveranser från Sanco ses som ett flöde med förgreningar såväl ovanför som nedanför med 
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Sanco, eller horisontellt när Sanco är en integrerad del i SSMG nätverket eller när Sanco stärker 

sina resurser via samarbete med andra leverantörer och andra nätverk. Betraktat ur ett 

mikroperspektiv pågår naturligtvis flertalet sekventiella och parallella aktivitetsflöden vad gäller 

kommunikation, styrning och samordning av material och delkomponenter i flödet gentemot 

Hägglunds.                    

 

Långsiktighet och personliga relationer i försörjningskedjan 

Relationen med Hägglunds är långsiktig på två sätt. För det första präglas försvarsindustrin av 

långsiktiga planeringsrutiner och prognoserna läggs på ett till tre år framåt vilket skapar en 

stabilitet och förutsägbarhet samt en mindre benägenhet till risktagande i relationen. För det 

andra finns det en gemensam historia att i viss mån samarbeta för att förbättra produkter och 

processer inom konstruktion och tillverkning vilket har skapat personliga relationer mellan 

företagen. Entreprenörerna och medarbetarna i Sanco har en lång erfarenhet och kunskap om 

Hägglunds tillverkning och produkter. Dessa två dimensioner gör att relationen i 

försörjningskedjan både bygger på formella långsiktiga avtal och på utvecklade personliga 

relationer mellan olika funktioner i företagen. Den personliga direktkontakten med en tät 

interaktion mellan exempelvis konstruktionsavdelningen på köparföretaget och tillverkningen hos 

leverantören både underlättar produktionsflödet i kedjan och stärker samarbetet mellan 

aktörerna.  

 

Den långsiktiga relationen bidrar också till att köparföretaget väljer att lägga nya ordrar till Sanco 

och Hägglunds är således en viktig bas för Sancos lönsamhet och fortsatta verksamhet som 

leverantör i en konkurrensutsatt bransch. 

 

I och med att Hägglundsföretagen har en leverantörsstrategi att utveckla nya produkter i nära 

samverkan med sina etablerade leverantörer har en kunskap och kompetens om teknologi och 

konstruktion av deras produkter byggts upp hos leverantören som, på kort sikt, kan vara svår och 

resurskrävande att ersätta om det skulle bli aktuellt med ett byte av leverantör. Detta kan också 

antas vara en anledning till att köparföretaget också lägger nya ordrar till Sanco. Det långsiktiga 

samarbetet medför också att Sanco kan föreslå, och uppmuntras till, konstruktionsändringar vilka 

gör produkten billigare. Det finns ett förtroende från köparföretaget att leverantören fortlöpande 

utvecklar och utnyttjar en sådan kompetens. Sanco står här för en industrikompetens och ett 

kunnande som utvecklats genom erfarenhetsbaserat lärande (Brown & Duguid 2001). Det stärker 

deras position i försörjningskedjan. De personliga relationerna och förtroendet ger också en 
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lösare, friare och förtroendebaserad styrning i relationen i och med att köparföretaget öppnar upp 

för visst utvecklingsansvar.  

 

Makt och beroendeförhållande i försörjningskedjan 

Hägglunds är Sancos största kund i omsättningstermer och är likaså mycket betydelsefull för 

Sancos långsiktiga kompetensutveckling. Sancos maskinpark domineras också av utrustningar 

som krävs i tillverkningsprocesser för produkter till detta köparföretag. Hägglunds styr genom 

kontroll över nämnda sorteringsaktiviteter (Alderson 1965) och genom en hierarkisk auktoritet 

som motiveras av deras makt som köparföretag och ägare av försörjningskedjan. Genom det 

direkta beroendet styr köparföretaget också indirekt över Sancos omvandlingsresurser, dvs. 

maskinpark, då deras produktion står för en stor del av volymen av Sancos produktion. De styr 

således till stor del direkt över leverantörens kapacitetsplanering och materialhantering (Hultén 

2002) och spänningar kan uppstå om det blir nödvändigt att prioritera leveransåtganden mot 

andra kunder före uppdrag för Hägglunds.  

 

Den samordnande logiken i Hägglunds försörjningskedja utgår från den seriella ordningen som 

kännetecknas av ett direkt beroendeförhållande mellan köparföretag och leverantörer (Thompson 

1967). Detta innebär att Sanco står i ett direkt beroendeförhållande till Hägglundsföretaget. Det 

finns en hierarkisk ordning där de styrande aktiviteterna kommuniceras och förmedlas ner i 

kedjan till leverantörerna. Branschen kännetecknas av en stabilitet med långa produktlivscyklar 

vilket är en förutsättning för att använda sig av den direkta styrningen och långa prognoser som 

styrmekanism (Thompson 1967). Planering som sorteringsaktivitet har setts som en 

grundläggande och viktig samordningsmekanism när marknaden är förutsägbar och planering 

präglar den hierarkiska ordningen (Sjöstrand 2004).  

 

Direkt styrning och samordning i Autolivs försörjningskedja  

Till skillnad mot Hägglunds så levererar Sanco endast en särskild delkomponent till Autoliv. 

Denna produkt är en enkel komponent som tillverkas och levereras i stora volymer flera gånger i 

veckan. Efter särskilda maskininvesteringar och utvecklingsarbete är detta en enkel 

produktionsprocess och den upptar endast delar av Sancos kapacitet för svarvning och fräsning. 

Komponenttillverkningen genomförs således i relativt automatiserade processer i stora volymer 

utan större personella resurser från företaget.  
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Autoliv styr precis som Hägglunds sin försörjningskedja genom en hierarkisk auktoritet. Vid 

tidpunkten för fallstudiens genomförande fanns inget formellt avtal mellan Autoliv och Sanco. 

Autoliv lägger prognoser på tre veckor framåt. Detta är en relativt kort och osäker 

planeringshorisont, särskilt i jämförelse med en flerårig planeringshorisont som tillämpas för 

underleveranser till Hägglunds.  

 

Försörjningskedjan har en direkt styrning där Autoliv har kontroll över samtliga 

sorteringsaktiviteter (Alderson 1965). Autoliv har ansvaret över föreskrifter, ritningar och 

specifikationer för tillverkning. De skickar prognoser på volym och leveranstider till Sanco med 

tre veckors intervall. Leveransprecision och kvalitet och eventuella avvikelser följs upp och mäts 

noggrant genom nyckeltal från köparföretaget.  

 

Autolivs försörjningskedja utgår från en princip att hitta den effektiva, resurssnåla 

försörjningskedjan (Womack & Jones 1996, Christopher 2000). Logistikflödet är väl utarbetat och 

drivs för att nå en optimal tids- och kostnadseffektivitet i försörjningskedjan. Tids- och 

kostnadseffektiviteten uppnås genom att försöka avgränsa och minimera antalet aktiviteter och 

resursanvändningen i och mellan företagen i hela kedjan. I Sancos fall är det ett etablerat flöde av 

en redan utvecklad komponent som styrs och planeras genom specifikationer och Just in Time 

principer med leveranser till Autolivs fabrik flera dagar i veckan (Achanga m.fl. 2006). I linje med 

effektiviteten så är det en låg intensitet i aktiviteter i form av kontakter och interaktion i 

relationen mellan köparföretag och leverantör i försörjningskedjan.  

 

Kortsiktiga relationer som främst bygger på transaktioner 

Sancos relation med Autoliv utgår främst från transaktioner med styrningsaktiviteterna som 

planering och uppföljning med nyckeltal som leveransprecision, kvalitet och 

informationshantering, där den senare används i marginell utsträckning. Sanco agerar på olika sätt 

för att öka interaktionen och utveckla relationen med Autoliv genom att intensifiera interaktionen 

i relationen och skapa en direktkontakt mellan Sanco och Autolivs medarbetare inom olika 

funktioner. Syftet är därmed att de skall få bättre kunskap om vem de ska vända sig till på 

köparföretaget för att föreslå ändringar av produkten som i längden kunde göra komponenten 

mer kostnadseffektiv. Genom att öka kommunikationen och bygga upp en närhet mellan 

parterna så ökar också möjligheten att köparföretaget lägger fler ordrar med andra komponenter 

till leverantören. Sanco kan på så sätt såväl öka aktivitets- och resursutbytet i relationen som sin 

egen kunskap och kompetens om köparföretagets produkter och i slutändan också öka sin 
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lönsamhet och produktion. Kostnadseffektiviteten och kapacitetsutnyttjandet är hela tiden 

Sancos främsta konkurrenskraft och med en mer långsiktig relation med mer personliga relationer 

kan de bygga upp sin kunskap och kompetens och kunna erbjuda detta.   

 

Sanco betraktar den geografiska distansen mellan de båda företagen som ett avgörande hinder för 

att utveckla samarbetet ytterligare för att både kunna bidra till utveckling av produkten för att 

tillverka den billigare och för att öka förtroende och legitimitet gentemot köparföretaget så att 

dessa lägger fler ordrar till leverantören. Huvuddelen av Sancos konkurrenter inom det aktuella 

segmentet är geografisk lokaliserade betydelse närmare köparföretaget vilket innebär en stor 

konkurrensnackdel. Sanco jämför här situationen med det lokalt baserade samarbetet som pågår 

med Hägglundsföretagen, där de har en etablerad kontakt och utvecklade personliga relationer 

mellan olika funktioner för att samarbeta, skapa ett förtroende och få till stånd olika förändringar 

som gynnar bägge parter.  

 

Ytterligare en reflektion som kan göras av den direkt styrda försörjningskedjan både i Hägglunds 

och i Autolivs fall är att leverantörerna ses som en förlängning av köparföretagets egen 

produktionsstruktur. Köparföretaget behåller en full kontroll och samordning av relationer och 

flöden trots att de lägger ut tillverkningen på en extern leverantör. Det är i princip samma logik 

som i Porters (1990) integrerade värdekedja där köparföretaget behåller kontrollen och 

styrningen, med skillnaden att leverantörerna är externa aktörer och står för delar av risktagandet 

i försörjningskedjan i form av lager av produkter, material samt produktionspersonal. 

Leverantören kan således fungera som stötdämpare i försörjningskedjan vid tillfälliga whiplash-

effekter orsakade av korta planeringshorisonter hos köparföretaget (Lee m.fl. 1997, Garcia-

Dastugue m.fl. 2007). Syftet med att lägga ut tillverkningen på leverantörer kan vara att korta 

försörjningskedjan och minska köparföretagets transaktionskostnader (Harland 1999). Men båda 

fallen, Hägglunds och Autoliv, visar på att köparföretaget behåller kontrollen och styrningen av 

alla relationer i försörjningskedjan. Sanco ligger relativt långt ner i kedjan då de stansar och gör 

plåtbearbetningar. Men trots detta så har de likväl direktkontakt med och styrs direkt av 

köparföretagen och ägaren av försörjningskedjan. I Hägglunds försörjningskedja visar det sig att 

köparföretaget också styr nästa leverantörsled efter Sanco och styr således över Sancos planering, 

inköp och lagerhantering av råmaterial som tunnplåt. I Sancos fall framkommer det dock att 

Hägglundsföretagen ställer krav på sina leverantörer att gå samman och samarbeta för att leverera 

ett högre mervärde i form av längre produktionsserier. Detta krav är en av grunderna till att 

företaget Sanco var en av initiativtagarna när SSMG nätverket etablerades. Syftet för 
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köparföretaget är att i slutändan uppnå en högre kostnadseffektivitet. Genom att korta ner 

försörjningskedjan kan de minska sina transaktionskostnader då det blir färre 

leverantörsrelationer som måste kontrolleras och samordnas. Detta resonemang utvecklas 

ytterligare nedan under avsnittet om SSMG.  

 

Hårda kravbilder i Sancos försörjningskedjor men med olika 
innehåll  
Vid den jämförande analysen av dessa två försörjningskedjorna som Sanco är underleverantör till 

så utgår båda två från samma typ av styrning och samordningsmekanismer samtidigt som de 

skiljer de sig åt i tre viktiga dimensioner vilket påverkar leverantörens möjlighet att balansera och 

dra nytta av sin position.  

 

Styrningsmekanismerna i försörjningskedjorna skiljer sig inte åt i någon större utsträckning. Båda 

försörjningskedjorna utgår från en direkt styrning och samordning där köparföretagen har 

kontroll över sorteringsaktiviteterna och således också inflytande över strategiskt beslutsfattande 

kring flödet i försörjningskedjan. Beslutsfattandet rör inte bara aktiviteterna i 

försörjningskedjorna utan också indirekt även resurser, produktion och materialflöden hos 

leverantören.  Det är viktigt för leverantören att uppfylla sina leveransåtaganden gentemot de 

stora köparföretagen. Utifrån Richardsons (1972) teori om arbetsdelning så kräver likartade 

aktiviteter i en försörjningskedja samma resurser och kompetens. I Sancos fall är det konstruktion 

och tillverkning eller en konstruktions- eller tillverkningskompetens som Sanco tillhandahåller. I 

och med att de har en relativt enkel teknologi så konstrueras och tillverkas komponenterna i 

samma maskinpark och en kapacitetsbrist påverkar direkt flödet negativt. För det andra så kräver 

kompletterande aktiviteter en sekventiell ordning och denna ordning skapar ett direkt beroende i 

försörjningskedjan. Det ställer höga krav på leverantörerna att leverera sina komponenter och 

arbeten i utsatt tid för att inte skapa störningar i det totala försörjningsflödet som påverkar fler 

aktörer i kedjan. I Autolivs fall tillämpas JIT leveranser direkt in i produktion hos köparföretaget. 

Vid en kapacitetsbrist och prioriteringssituation så kan det ge återverkningar i form av störningar 

i flera leverantörs och produktionsled. Det uppstår sk. wiplash-effekter när två försörjningskedjor 

möts och kapaciteten inte räcker till (Lee m.fl. 1997).   

 

Dessa styrningsmekanismer som kan sammanfattas ur ett nätverksperspektiv är aktiviteterna 

från köparföretagen styrande sorteringsaktiviteter som: planering, prognostisering order- och 

kravspecificering. Detta är aktiviteterna som styr och samordnar försörjningskedjan och dessa ägs 
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eller kontrolleras av Hägglunds eller Autoliv som är de dominerande aktörerna och som 

tillämpar en hierarkisk auktoritet. Sanco svarar på sorteringsaktiviteterna genom att anpassa sin 

kapacitetsplanering, inköp efter prognos, tillverkning och leverans efter planer och 

kravspecifikationer i de båda försörjningskedjorna. Dessa aktiviteter styr således indirekt över 

Sancos omvandlingsresurser i form av maskiner för stansning, kantpressning, svetsarbeten etc. 

I och med att Hägglunds står för en stor del av Sancos orderbok och kapacitet så styr och 

kontrollerar de stora delar av Sancos aktiviteter och resurser. Det är således här, utifrån ett 

nätverksperspektiv, i skärningspunkten mellan aktiviteter, resurser och aktörer som styrning och 

samordning tillika beroendeförhållanden uppstår (Håkansson 1982, Håkansson & Snehota 1995). 

 

Går vi sen in på de dimensioner som skiljer försörjningskedjorna åt går det att utskilja tre 

dimensioner som också ger olika förutsättningar som påverkar leverantörens möjlighet att 

balansera och dra nytta av sin position i nätverket. Dessa dimensioner är tid, relation samt 

kunskap och kompetens.  

 

Autolivs försörjningskedja kan kännetecknas av en tidshorisont som är kortsiktig både vad gäller 

styrmekanismer som planeringen och innehållet i relationen med Sanco. Det tillsammans med att 

det inte finns formella avtal skapar en osäkerhet och begränsat utrymme för utveckling. 

Relationen med Autoliv är framförallt transaktionsbaserad och de personliga relationerna mellan 

företagen är begränsade med en låg kommunikation i flödet. Detta gör att det finns en relativt 

liten insikt, kunskap och kompetens om produkterna hos leverantören. Styrningen och 

beroendet blir därmed mera konkret och tydligt utan möjlighet till flexibilitet och utveckling. 

Relationen ger inte det utrymmet och köparföretaget väljer inte att lägga fler produkter till 

leverantören. Sanco arbetar strategiskt för att utveckla relationen och förtroendet hos Autoliv för 

att relationen ska bli långsiktig, att Autoliv ska lägga fler ordrar till Sanco och ge dem utrymme till 

förbättringsförslag på befintliga produkter.    

 

Hägglunds försörjningskedja kännetecknas däremot av en tidshorisont över lång tid. Relationen 

med Hägglunds är långsiktig och bygger på en lokal närhet och utvecklade personliga relationer 

mellan företagen. Det gör också att leverantören har en stor insikt och en utvecklad kunskap 

och kompetens om Hägglunds produkter och produktionsprocesser. Det finns ett förtroende 

hos köparföretaget som också lägger nya ordrar och även ett visst utvecklingsansvar på Sanco. 

Det stärker leverantörens position och en större möjlighet att skapa ett högre mervärde i form av 

både kostnadseffektivitet, genom att de kan föreslå konstruktionsändringar som gör produkten 
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billigare, och i utveckling av komponenter till nya produkter trots en direkt styrning och ett starkt 

beroende. Hägglunds kan lita på att styrningen fungerar trots att de inte ”håller tyglarna så 

strama” och en förklaring till det är att det finns ett uppbyggt socialt kapital i relationen i form av 

förtroende och personliga relationer.  

 

SSMG System Supply Marketing Group – ett strategiskt nätverk 
som bygger på ett socialt kapital  
SSMG är ett formaliserat strategiskt nätverk där de fem leverantörerna är initiativtagare, grundare 

och delägare i nätverket där de tillsammans ska ha rollen som systemtillverkare. Främsta syftet 

med att leverantörerna etablerade nätverket var att tillsammans öka sin synlighet på den nationella 

marknaden och ta nya kundordrar till leverantörer i Örnsköldsvik och i övriga närregionen. 

Samarbetet kan ses som ett strategiskt initiativ från leverantörerna som ville öka sin 

konkurrenskraft och minska sitt beroende mot sina köparföretag (Jarillo 1989, Gulati 2000).  

 

Det var flera av varandra beroende kritiska händelser som ledde fram till att SSMG nätverket 

bildades. En viktig orsak var hotet om en flyttning av krantillverkningen från Mc GREGOR 

Cranes, och från Örnsköldsviksområdet, där ett flertal av SSMG företagen redan fungerade som 

leverantörer. Köparföretaget ville omlokalisera tillverkningen till lågkostnadsländer för att på så 

sätt minska sina transaktionskostnader och flytta overheadkostnader till en samlad leverantör. De 

lokala leverantörerna utvecklade ett konkurrerande produktionskoncept och vann i slutändan 

kontraktet om systemtillverkningen. Denna strategiska händelse var också startskottet för det 

formella leverantörssamarbetet. Nätverkssamarbetet kan på så sätt ses som indirekt initierat av 

köparföretaget. Eftersom SSMG består av företag med olika kompetenser inom 

plåtbearbetningar, elteknik, installationer, målning och blästring kan de genom samarbetet 

erbjuda kunderna både en kapacitet och stordrift och en flexibel specialisering och fungera som 

systemleverantör inom olika branscher (Piore & Sabel 1984).    

 

Styrning och samordning i nätverket 

I en analys av styrning och samordning av relationerna i SSMG är det av vikt att skilja mellan 

systemtillverkningen åt Hägglunds och AES projektet då dessa två projekt utgår från olika 

förutsättningar.   

 

I systemtillverkningen av kranar till Hägglundsföretaget Mc Gregor Cranes har det, som det 

beskrivs av leverantörerna i efterhand, inte varit någon större komplexitet eller några 
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komplikationer att styra och samordna tillverkningen mellan leverantörerna. En tolkning är att 

leverantörsroller och samordningen av flöden och relationer redan var etablerade innan SSMG 

tog över systemtillverkningen.  Företagen inom SSMG var redan leverantörer, produktionen var 

igång, samordningen av arbetsrutiner, specifikationer och processer var redan upparbetade och i 

drift. Det antas ha underlättat övertagandet och en fortsatt tillverkning av kranen.   

 

Vid nya kundprojekt måste leverantörerna inom SSMG sätta upp nya rutiner och arbetssätt. Då 

de flesta av dessa nya projekt är exklusiva och därmed skiljer sig åt i varierad utsträckning så får 

detta också naturliga effekter på former för styrning och samordning (Larson 1992, Sjöstrand 

2004). Så kan projekt kännetecknas som temporär då det är efterfrågan i kundprojektet som 

avgör vilka leverantörer som ingår och hur stor del av produktions- och materialvärdet de har i 

projektet. Interaktionen mellan deltagarna i projekt är informell i den bemärkelsen att det, trots 

det formella samarbetet, inte finns uttalade roller och positioner mellan leverantörerna i nätverket 

i fråga om beslutfattande, ansvar och aktivitetsflöden.  

 

I AES projektet efterfrågar kunden en funktionalitet i form av ett färdigt system och en stor del 

av samordningsansvaret lämnas till leverantörerna i nätverket att själva hantera. Leverantörerna 

måste själva fungera som systemintegratörer och ha den utvecklingskompetens som krävs för att 

ta fram underlag och specifikationer, hantera ändringar, uppgraderingar och 

avvikelserapporteringar, logistiska processer kring spårbarhet, transporter, såväl som 

omvandlingsaktiviteterna för att leverera ett färdigt system. Till det ska läggas att det är en ny 

kund och en ny bransch och med delvis annan teknik och det finns ingen tidigare erfarenhet hos 

leverantörerna av samverkan. Leverantörerna måste därvid avsätta både tid och resurser för att 

bygga upp rutiner och arbetssätt för att hantera samordningen av produktionen (Brown & 

Duguid 2001).  

 

Styrningen och samordningen utgår således från målstyrning och krav på en självorganisering av 

de ingående aktörerna. AES projektet visar på komplexiteten i denna form av självorganisering, 

där den styrande och den styrda enheten är densamma och rollerna är oklara (Sjöstrand 2004).  

 

Leverantörerna inom SSMG har försökt att utveckla en formell och stabil styrning i nätverket. 

Ett initialt försök gjordes när den administrativa kärnan i SSMG skulle få rollen som 

produktionstekniker och styra över information, kommunikation, roller och relationer internt 

inom nätverket men likaså ut mot kunden. I realiteten visade sig detta inte fungera utan den 
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administrativa personalen i SSMG blev en flaskhals i informationsflödet, och här uppkom 

tidsfördröjningar och kompetensluckor i produktionsprocessen. När behov och förslag på 

ändringar och justeringar uppkom inom t ex plåtbearbetningar, konstruktion/montering, 

elinstallationer och målning, så visade det sig vara svårt för den administrativa personalen att 

besitta all den kunskap som en dynamisk process kräver. I dessa situationer tog leverantörerna 

istället direktkontakt med kunden för att snabbt lösa uppkommande problem och frågetecken 

och undvika förseningar. I dessa fall blev det svårt att till fullo nyttja SSMGs administrativa grupp 

som ett strategisk nav för de uppdrag nätverket genomförde.  

 

När det i AES projektets fall är så att planeringen styrs genom ett tillbakaflöde av information 

och återrapportering från den relativt komplexa konstellationen av partners inom SSMG ställs 

relativt långtgående krav på tät kommunikation och dynamiska samverkansformer. Detta är 

mycket resurskrävande för leverantörerna som samtidigt ska uppfylla leveranskraven till andra 

köparföretag och försörjningskedjor. De måste upprätta nya rutiner och specifikationer i AES 

projektet som bygger på en ömsesidig anpassning. Det visar sig kräva mycket tid och resurser för 

att få detta att fungera mellan alla parter. Då samordningen inte fungerar skapar det störningar 

och konflikter. Leverantörerna har olika ställtider på maskiner och har behov av en fungerande 

kapacitetsplanering med information om när deras respektive detaljer behövs. Ur ett 

aktivitetsperspektiv visar detta återigen på hur de sekventiella aktivitetskedjorna som ska 

samordnas skapar wiplash-effekter tillbaka i alla leverantörsled (Lee m.fl. 1997).  Fungerar inte 

återrapporteringen eller leveranserna från de andra leverantörerna får det återverkningar på de 

enskilda företagens produktionsplanering som i slutändan riskerar störningar och förseningar i 

leveransen till deras kunders försörjningskedjor.  

 

Denna logik att skapa samordning för att åstadkomma konstruktionslösningar ser annorlunda ut 

om problemet rapporteras tillbaka i försörjningskedjan och köparföretaget som har auktoritet och 

äger själva produkten reviderat ritningarna efter konstruktionsförslagen och skicka tillbaka nya 

ritningar som leverantörerna ska producera efter. Nu ligger detta ansvar hos leverantörerna vilket 

komplicerar samverkan mellan SSMGs partnerföretag. Den största svårigheten är att få en tid- 

och kostnadseffektivitet i flödet. Däremot kan antas att det ger ett större utrymme för 

innovativitet i och med att interaktionerna inte är styrda uppifrån och nya lösningar kan skapas 

genom ett aktivt problemlösande.  
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För att sammanfatta denna nätverksanalys av styrning och samordning av det multilaterala 

nätverket SSMG med en avgränsning till AES projektet är aktivitetsflödet för det första det 

omvända från logiken i en försörjningskedja. Leverantörerna ska, i rollen som systemleverantör, 

hantera styrande sorteringsaktiviteter som planering, prognostisering på komponentnivå, 

specifikationer på artikelnivå och sköta återrapporteringen av produktions- och leveransstatus till 

köparföretaget. Köparföretaget kontrollerar processen enbart genom en målstyrning utan 

detaljerade ritningar eller en fastställd leveranstid. Denna självorganisering av aktörerna som 

bygger på ett reciprokt samarbete skapar en komplexitet i samordning av såväl aktörer som 

aktivitetsflöden och resurser. Den reciproka informationshanteringen är mycket resurskrävande 

och det finns en komplexitet i aktivitetsflöden som ska samordnas utan större inslag av 

direktstyrning. Då de styrande sorteringsaktiviteterna inte fungerar har leverantörerna svårigheter 

med sin interna kapacitetsplanering av omvandlingsresurser i form av personal och 

maskinparker som ska avsättas till AES projektet (Håkansson 1982, Håkansson & Snehota 1995). 

 

De tre dimensionerna; tid, relation samt kunskap och kompetens som skiljde 

försörjningskedjorna åt är också att urskiljbara här och kan förklara leverantörernas möjlighet och 

svårigheter att balansera och dra nytta av sin position i nätverket. I SSMGs fall är tidshorisonten 

kort då systemleveranser som AES är projektbaserade med en temporär samordning och 

arbetsdelning. Relationerna mellan företagen som är långsiktiga med ett lokal närhet och en 

täthet i kommunikation mellan de delaktiga företagen ger ett stärkande socialt kapital i nätverket. 

Men i och med den temporära samordningen och arbetsdelningen som måste förändras utifrån 

olika projektbehov blir rollerna i nätverket diffusa vilket försvårar en tids- och 

kostnadseffektivitet.  Företagens kunskap och kompetens är kompletterande vilket kräver en 

samordning av helheten. Då kärnan i SSMG inte har komplett kunskap och kompetens inom alla 

leverantörsområden försvåras och försenas kommunikationen internt i nätverket och externt mot 

kund. Det försvagar också leverantörernas möjlighet att ta hem fler kundordrar för att stärka 

nätverket och få det att fungera som en extra inkomstkälla och plattform att luta sig mot.       

 

Relationerna i nätverket bygger på personliga relationer och en lokal närhet  

SSMG är ett formellt och strategiskt nätverk som bygger på ett socialt kapital mellan företagarna 

(Burt 1992, Das & Teng 2002, Miller m.fl. 2007). En första tolkning är att företagsledarna utgår 

från samma värdegrund genom att de under lång tid varit verksamma i industriorten 

Örnsköldsvik (Wigren 2004). Det har underlättat uppbyggandet av förtroende mellan personerna 

där det finns uttalade och outtalade förväntningar på hur man agerar och reagerar i samarbetet.  
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Entreprenörerna är män över fyrtio som alla har en industriell bakgrund gemensamt och även 

tidigare arbetserfarenhet från Hägglundsföretagen. Det skapar ett socialt kapital som underlättar 

samarbetet i relationerna. Det skapar en förståelse för varandra och en tolkning är att en 

gemensam värdestruktur med en utgångspunkt från samma lokala traditioner hos företagen och 

deras medarbetare har underlättat både etablerandet av samarbetet och att bygga långsiktiga 

relationer. 

 

I SSMG är de lokala relationerna framträdande. Studien visar på att det finns en platsbunden 

konkurrenskraftig industrikompetens i den lokala regionen i och omkring Örnsköldsvik. En 

uppsättning utlandsägda storföretag har också valt att stanna kvar på orten vilket visar på att 

denna kompetens är svår att ersätta. Grunden till att det uppenbarligen finns en regional och 

vissa fall branschspecifik kompetens ligger i att de stora köparföretagen, som 

Hägglundskoncernen, över många decennier tillbaka har knytit till sig lokala leverantörer genom 

att lägga ut ordrar och hantera produktutvecklingen i samarbete med sina lokala leverantörer. 

Denna kompetens har byggts upp genom ett erfarenhetsbaserat lärande där leverantörer och 

kunder tillsammans har löst problem och utvecklat nya produkter. I detta samarbete utbyter 

individerna från företagen en mängd kunskap genom erfarenhetsutbyte kring rutiner och 

arbetssätt i företagen och detta kan i sin tur leda till nya sätt att lösa problem och kombinationen 

av olika kompetenser och resurser kan leda till nya idéer (Brown & Druguid 2001). Det finns 

således en viss lokal ”stickiness” i Markusen (1996) termer i regionen som behåller och även drar 

till sig resurser till den lokala miljön, där intresset från internationella aktörer som genom uppköp 

kommer åt denna kompetens är ett exempel (Saxenian 1996, Porter 1998).  En intressant aspekt 

är att företagen genom SSMG konstellationen samtidigt bryter en konkurrenstradition hos 

leverantörer i regionen. Företagarna inom SSMG framhåller att det inte har funnits någon 

tradition att samarbeta på orten utan relationerna mellan leverantörerna har präglats av 

konkurrens. Småföretagen har konkurrerat om sina positioner i de lokala storföretagens 

försörjningskedjor. Den lokala närheten och en täthet i kontakterna gör att man har insikt i 

konkurrenternas verksamhet och det skapar en drivkraft hos företagen att hela tiden utveckla sig 

för att ligga i framkant och ta nya order från storföretagen i konkurrens mot andra leverantörer 

(Porter 1998).  Enligt tidigare studier av dynamik inom kluster och geografiska agglomerationer 

av företag skapar denna kännedom om varandra och den inbördes rivaliteten en konkurrenskraft 

som driver utvecklingen i regionen framåt (Piore & Sabel 1984, Saxenian 1996, Porter 1998).   
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SSMG är samtidigt en komplex konstellation av fem fristående företag i en region där 

affärsklimatet präglats av konkurrens där företagen har lärt sig den hårda vägen och att lita på sig 

själva. Trots att det finns ett gemensamt socialt kapital så styrs företagen samtidigt av en 

entreprenörskapsanda och vilja att klara sig själv.  

 

Förtroende och engagemang finns initialt mellan företagsledarna inom de olika företagen. Trots 

detta uppstår kommunikationsproblem och spänningar i form av samordningssvårigheter och 

rollkonflikter. Företagsledarna inom SSMG har arbetat med att kommunicera intentionerna med 

samarbetet och vad man på sikt vill uppnå för att få alla individer i leverantörsföretagen att 

samarbeta mot en gemensam målbild (Nilsson & Nilsson 1992, Das & Teng 2002, Huang & 

Antoncic 2003). Ett verktyg de använt sig av är bl.a. deltagande i KrAft 

kompetensutvecklingsprogram. Det har också funnits en eldsjäl i den förra VD för SSMG som 

varit en viktig drivkraft både vid etablerandet av nätverket och för att föra arbetet framåt. 

Företagarna hade sedan tidigare negativa erfarenheter av initiativ till leverantörssamarbeten i 

regionen. Samarbetet inom SSMG har också krävt stora ansträngningar från de deltagande 

företagen. Det är i den situationen som eldsjälen, Christer Wiklund har spelat en stor roll för att 

få det att fungera och utvecklas.  

 

Trots att samarbetet inom SSMG på många sätt varit resurskrävande och skapat spänningar 

mellan aktörerna, aspekter som återkommer längre fram i kapitlet, visar fallstudien på många 

mervärden med företagssamverkan. Det har gett ett horisontellt kunskapsutbyte mellan såväl 

entreprenörer som medarbetare. Leverantörerna har också utvecklat sin dynamiska kompetens 

genom ständigt problemlösande och samarbetet över organisationsgränserna för att få en 

fungerande samordning i AES projektet (Brown & Duigid 2001). Genom sitt samarbete och 

delägarskap i SSMG får Sanco kontakt med nya marknader, nya branscher och kunder på en 

nationell nivå. Nätverkssamarbetet stärker leverantören på flera sätt. Det ger dem en ökad 

synlighet på den nationella marknaden både genom ökade försäljningsaktiviteter, deltagande på 

mässor och marknadsföring via hemsidor. Syftet med att tillsammans agera som systemleverantör 

var att erbjuda kunderna en ökad kapacitet, flexibilitet, längre produktionsserier och färdiga 

systemleveranser. De kan också erbjuda produktutveckling och problemlösning genom att de 

tillsammans skapar en kritisk massa med olika industrikompetenser. Denna studie har dock visat 

på problematiken och komplexiteten att samarbeta och hantera ett sådant multilateralt nätverk.  
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Avslutningsvis ska sägas att Sancos nätverk består av både direktstyrda försörjningskedjor, det 

strategiska nätverk SSMG, men även av mer löst kopplade, informella nätverk av mindre 

leverantörer i den lokala affärsmiljön (Granovetter 1985). Sanco vänder sig periodvis till de löst 

kopplade relationerna för att möta tillfälliga, oplanerade fluktuationer av högre efterfrågan, stärka 

sin förmåga att leverera en kapacitet och i praktiken ha en stötdämpande effekt på 

försörjningskedjorna. Dessa lösa nätverksrelationer är vanligtvis av en informell och ad hoc 

liknande karaktär.     

 

Xelerated, en leverantör inom en komplex teknologi med ett större 

oberoende 

Xelerated är en specialiserad komponentleverantör inom en komplex teknisk miljö. Företaget, 

verksamt i en global affärsmiljö hade redan vid etableringen en affärsmodell som bestod av 

internationella nätverk av leverantörer, samarbetspartners och kunder. En diversifierad marknad 

och en komplicerad teknologi skapar ett mer distribuerat, ofta globaliserat nätverk av företag 

(Dibaggio 2007). Xelerated tillverkar chip och nätverksprocessorer, vilket är en kapital- och 

teknikintensiv verksamhet. En högteknologisk och komplicerad teknologi gör att det finns ett 

fåtal avancerade leverantörer som kan tillhandahålla produkter och komponenter, vilket gör att 

inköpen sällan kan göras i närheten av företagets lokalisering. Vad som enligt tidigare studier 

kännetecknar internationella högteknologiska småföretag och som också kännetecknar Xelerated 

är att de är starkt tekniskt specialiserade och aktiva på en speciell nisch på en viss marknad.  

 

Reciprok styrning och samordning med ett ömsesidigt beroende i försörjningskedjan 

Styrning och samordning i en försörjningskedja inom denna högteknologiska miljö kan inte 

beskrivas på samma sätt som i Sancos fall. Förutsättningarna som företaget ställs inför är 

annorlunda.  

 

För det första befinner sig Xelerated högt upp i försörjningskedjan och bygger från början in och 

designar sin produkt inne i kundens system i ett nära samarbete med teknisk personal hos kunden 

och i relation med andra komponentleverantörer. För det andra har Xelerated en lägre grad av 

beroende genom sina patent och sin roll som produktägare i jämförelse med Sanco. För det 

tredje så styr teknologin i större utsträckning roller, beroendeförhållanden och aktivitetsflöden 

genom rådande standardiserade system och komponenter, skydd genom IPR, patent och en 

modularisering med definierade gränssnitt (Sanchez & Mahoney 1996). Genom att dela upp ett 

komplext system i separata delar som kan kommunicera med varandra genom standardiserade 
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gränssnitt inom en standardiserad arkitektur går det att hantera dessa komplexa nätverk (Langlios 

2002). Samtidigt genomgår branschen en ständig förändring. Den snabba förändringstakt som 

kännetecknar branschen påverkar såväl samordning av aktiviteter, gränssnitt och företag kan 

snabbt bli förlegade vid ständigt pågående innovationsprocesser där teknologin ofta utvecklas via 

radikala språng. (Shumpeter 1973, Dibaggio 2007). Alla dessa förutsättningar ger också andra 

former av styrning och samordningsmekanismer.  

 

Under tiden fallstudien genomfördes var Xelerateds produktområde fortfarande i en 

utvecklingsfas, en standardisering är fortlöpande ledd av branschorganisationer och större 

företag. Eftersom Xelerated är ett litet företag med begränsade resurser så har de små möjligheter 

att påverka utvecklingen av gällande standards men å andra sidan så påverkas företaget i stor 

utsträckning då gällande standards sätter institutionella spelregler för ett accepterat agerande, och 

regler för konkurrens och samarbete som företagen måste förhålla sig till (Langlois 2002). 

Samtidigt så rubbar nya innovativa komponenter som Xelerateds produkt balansen och medför 

en förändring som måste hanteras av såväl systemintegratörer som komponentleverantörer.  

 

I högteknologiska och innovationsdrivna kontexter, som i halvledarbranschen, ställs krav på att 

kunna arbeta parallellt, cykliskt och i många sidprocesser för att utveckla nya produkter och 

innovativa idéer (Thompson 1967, Dibiaggio 2007). Utfallet är osäkert och arbetsdelningen 

mellan köparföretag och leverantör är inte helt definierad med tydliga roller i en hierarkiskt 

ordnad organisationsstruktur. Det kräver en reciprok organisering då interaktionen pågår iterativt 

och i parallella flöden (Thompsons 1967, Stabell & Fjellstad 1998). Denna komplexitet hanteras 

genom en modularisering där det framförallt är den tekniska miljön med standardisering och 

definierade gränssnitt som är bestämmande för aktivitetsflöden och således också för agerande 

och relationsbyggande (Sanchez & Mahoney 1996). Styrning och samordning i en modulär 

försörjningskedja bygger på designregler som genom definierade gränssnitt styr relationen mellan 

moduler och komponenter för att ett system ska prestera enligt en specifik funktionalitet 

(Dibaggio 2007). Beroendeförhållandena mellan partnerna i nätverket är sålunda mer 

distribuerade och ömsesidiga (Thompson 1967, Dubios & Arouja 2006) där Xelerated i dialog 

med kunden utgår från vilken funktionalitet som efterfrågas och tar därefter fram systemförslag 

för detta.  

 

Det är alltså inte en tydlig kravställning eller en direkt styrning från kunden i form av detaljerade 

kravspecifikationer (Alderson 1965). Den kompetensen och det utvecklingsansvaret ligger på 
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Xelerated som leverantör och produktägare vilket också ger ett annat beroendeförhållande. 

Xelerated tar fram specifikationer både på sin egen komponent, specifikation hur man bygger 

kretskorten, applikationer etc. och definierar kompatibla komponenter i den omkringliggande 

miljön. Då Xelerated levererar själva nätverksprocessorn så är det ofta deras komponent som 

väljs först. Här har de således en makt genom sin tekniska kompetens som köparföretaget och 

andra komponentleverantörer är beroende av.  

 

Företagets medarbetare har också en vana att arbeta i reciproka projektgrupper med kunders och 

andra leverantörers personal för att lösa problem utan direkt styrning och sekventiell 

arbetsordning (Brown & Duguid 2001). I och med kunskapen över komponenter såväl som 

mjukvara kan Xelerated göra systemförslag till kunden och peka på vilka andra 

komponentleverantörer som är lämpliga. Köparföretagen, detta fall systemintegratörer som 

Ericsson, Huawei eller Fuijutsu, är inte intresserade av att själva besitta denna kompetens då det 

skulle vara mycket resurskrävande att behålla kontrollen över all utveckling och integration i 

denna komplexa, tekniska miljö (Langlois & Robertson 1995, Pavitt 2005). Det är emellertid inte 

så att köparföretagen släpper kontrollen och styrningen utan en ökad specialisering kräver också 

en ökad samordning (Pavitt 2005) men styrningen och samordningen sker på en högre nivå och 

utgår inte från en detaljstyrning i form av tillhandahållande av tillverkningsspecifikationer från 

köparföretagen som i Sancos fall. 

 

Styrningen och samordningen mellan Xelerated, köparföretag och andra komponentleverantörer i 

den tidiga designfasen kan illustreras i figur 8 nedan.  

 

 
Figur 8, Reciprok styrning och samordning i en utvecklingsfas 
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I denna fas utgår båda nätverken, försörjningskedjan och det stärkande strategiska nätverket av 

en reciprok styrning. Det är temporära nätverk av aktörer, aktiviteter och resurser som varierar 

beroende på kundprojekt. De temporära strategiska nätverken formas utifrån den 

komponentleverantör som väljs först och kundföretaget som fungerar som systemintegratör. I 

valet av omkringliggande komponenter återfinns både stora komponentleverantörer som 

Broadcom och mindre nischade komponentleverantörer av kretskort eller mjukvara. Bilden vill 

också illustrera hur Xelerated genom sin tekniska kompetens befinner sig inne i kundens 

organisation under kortare och längre tidsperioden både för att ta fram systemförslag och senare 

integrera sin komponent och utbilda köparföretagets medarbetare. Det finns således en direkt 

närhet till kunden i utvecklingsfasen. Modellen illustrerar också hur design- och 

utvecklingsarbetet är frikopplat från försörjningskedjan i detta steg. I nästa steg, när 

komponenten är inbyggd och det finns ett accepterat systemförslag med definierade 

komponenter och komponentleverantörer påbörjas en volymtillverkning och verksamheten 

flyttas således över i en försörjningskedja. Då är det också köparföretaget som styr genom en 

kontroll över sorteringsaktiviteterna i den etablerade kedjan (Alderson 1965, Hultén 2002, Gadde 

2004).  

 

Den direkta styrningen och det direkta beroendeförhållandet i försörjningskedjan återfinns 

emellertid i den affärsmässiga förhandlingen och de senare logistikprocesserna i 

försörjningskedjan. Här visar Xelerateds fall på ytterligare en dimension i försörjningskedjans 

dynamik genom att kravbilder och beroendeförhållandena särskiljer sig i olika delar av 

utvecklingsprocessen och i olika funktioner. När designfasen är över och leverantörerna och 

köparföretaget tagit fram ett fungerande systemförslag sker en affärsmässig förhandling för att 

Xelerated ska bli en komponentleverantör i köparföretagets försörjningskedja. I den 

affärsmässiga förhandlingen med köparföretagets inköpsavdelning om ett formellt avtal mellan 

parterna så återfinns den tydliga hierarkiska ordningen i relationen och det är det stora 

köparföretaget som ställer kraven (Sjöstrand 2004). Trots att deras produkt är patenterad och att 

de har en stor teknisk kompetens står de vid en affärsmässig förhandling med kunden inför 

omfattande kravbilder. Det görs för det första genom en due diligens process som prövar 

leverantörens styrka finansiellt, operativt och dess leveransförmåga. En riskanalys görs också över 

leverantörens överlevnadsförmåga. Xelerated har som litet företag en liten affärsmässig 

förhandlingsstyrka gentemot sina stora resursstarka kunder. Trots att deras produkt är patenterad 

och att de har en stor teknisk kompetens står de vid en förhandling med kunden inför 
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omfattande kravbilder. Deras utsatthet som litet relativt nyetablerat företag i försörjningskedjorna 

speglas i förhandlingssituationer där köparföretaget i sin egen riskhantering helt enkelt kräver att 

de placerar sina produktionsritningar i ett bankfack som kunden får tillgång till vid en eventuell 

konkurs. 

 

Ytterligare en reflektion i denna analys av Xelerateds del av försörjningskedja är att utvecklingen 

mot en modularisering går emot den utveckling ifrån transaktionsbaserade relationer mot ett 

samarbete och en integration som lyfts fram i försörjningskedjelitteraturen (Guinepero m.fl. 

2008).  Försörjningskedjan bygger här på ett modulärt system för att hantera den komplexitet 

som kännetecknar dessa högteknologiska system. En tolkning är att försörjningskedjan i och med 

en modularisering och standardisering går ifrån en integration som byggs upp i 

utvecklingssamarbetet till mer löst kopplat nätverk av specialiserade leverantörer av komponenter 

och utrustning, där kunskapen är avkodifierad och blir publik (Brusoni 2001). 

Produktionsaktiviteterna går från att vara integrala till modulara med en definierad arkitektur och 

gränssnitt. Det skapar avgränsade aktivitetsdomäner vilket möjliggör och förenklar samordningen 

mellan aktörer och dessa aktiviteter som design och tester av interoperarationalitet mellan de 

enskilda företagens komponenter och delsystem (Dubois & Araujo 2006, Dibaggio 2007). En 

tolkning är att samarbetsrelationen och långsiktigheten genom integration av företagen i 

försörjningskedjan byts ut mot mer avståndstagande relationer i och med denna modularisering.  

Det går på så sätt isär med den utveckling mot samarbetsrelationer och en senare integration som 

förespråkas inom försörjningskedjelitteraturen (Hoyt & Hug 2000, Giunipero m.fl. 2008). 

 

Krav på att samarbete för högre legitimitet 

Köparföretagen ställer också krav på Xelerated att samarbeta med större aktörer för att minska 

sitt eget risktagande att samarbeta med ett litet företag. Således bygger de samarbeten med större 

partners för att öka sin trovärdighet och legitimitet mot potentiella kunder. Det är ett samarbete 

där Infinion som är ett stort företag går in som stödjande distributionspartner och minskar 

riskbilden hos kunden att förhandla med ett litet företag. Xelerated får samtidigt tillgång till 

Infinions säljkanaler och kan på så sätt öka sin egen kundmarknad. Det är således ett 

resursstärkande samarbete för Xelerated att verka som starkare aktör i försörjningskedjan och få 

en trovärdighet gentemot de stora kunderna. Det har också varit avgörande för att kunna skriva 

kontrakt och ramavtal med kunderna som genom samarbetet minskar sin riskbild att göra affärer 

med ett litet företag.  
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Den yttre legitimiteten är viktig i branschen (Human & Provan 2000) Xelerated använder sig av 

stora samarbetspartner som Infinion och Broadcom för att stärka sin position gentemot de stora 

köparföretagen. Det strategiska samarbetet med Broadcom initierades av Xelerated för att bli 

etablerad på segmentet företagsnät och således nå nya marknader. Det är ett informellt samarbete 

utan avtal mellan företagen. Samarbetet ökar Xelerateds synlighet i och med gemensamma 

marknadsföringsaktiviteter och ger Xelerated tillgång till det stora företaget Broadcoms 

kundkontakter. Xelerated och Broadcom är både informellt samarbetspartners samtidigt som de 

indirekt är konkurrenter vilket gör att det finns en känslighet i vilken information som lämnas ut. 

Trots dessa risker väljer man att samarbeta genom ett gemensamt produktpaket och det finns 

trots risker således flera mervärden för Xelerated i detta samarbete.   

 

Kontakter, närvaro och personliga relationer viktiga i en konkurrensutsatt bransch 

Xelerateds medarbetares relationer och kontaktnät i branschen beskrivs som en strategisk viktig 

del för företagets konkurrenskraft, trovärdighet och tillväxt. Företaget har strategiskt rekryterat 

sin personal utifrån att de har en specialistkompetens, ett tekniskt kunnande och ett etablerat 

nätverk av personliga kontakter inom branschen. De har således rekryterat en stor uppsättning 

viktiga affärsrelationer till företaget, både med kunder, samarbetspartners och institutionella 

aktörer som riskkapitalister.  

 

Kontakter och personliga relationer uppges också som mycket viktiga i branschen och gentemot 

kunder. Dessa personliga relationer och legitimiteten är viktig både på individ- och 

organisationsnivå inom högteknologiska branscher där det är viktigt att veta när man ska dela 

med sig av information och till vilka. Xelerated beskriver betydelsen av personliga relationer och 

kontakter inom branschen. Det handlar dels om vad man kan men också vem man känner. 

Företagets medarbetare med personliga relationer och kontaktnät beskrivs också som en 

strategisk viktig del för företagets framgång och tillväxt. Xelerated har genom sina strategiskt 

rekryterade medarbetare rekryterat in en stor uppsättning viktiga affärsrelationer till företaget, 

både med kunder, samarbetspartners och institutionella aktörer som riskkapitalister som ger 

företaget resurser i form av legitimitet och information om marknader och nya teknologier.  

 

Xelerated är också strategiskt länkade till två branschkluster med syftet att få tillgång till 

branschinformation. Dessa branschkluster finns lokaliserade till Silicon Valley i San Fransisco och 

Hsin-Chu Science-Based Industrial Park i Taiwan. Genom en närvaro i dessa kluster håller sig 

Xelerated ajour med nödvändigt information om marknader, kunder och konkurrenters 
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strategier, och är delaktiga i den teknisk utvecklingen inom branschen. Xelerated hade tidigt en 

strategi att flytta sitt huvudkontor till Santa Clara i Silicon Valley, ett kluster inom elektronik och 

halvledarbranschen (Saxenian 1996). Syftet med att flytta delar av företaget till Santa Clara var för 

att komma närmare deras kunder och investerare. Silicon Valley beskrivs som ett kluster av 

teknisk kunskap, riskkapital, specialiserade, entreprenöriella småföretag, en uppbyggd 

infrastruktur och ”spillover” av kunskap i och med en närhet till universitet och informella 

informations- och kunskapsflöden (Saxenian 1996, Porter 1998). Hsin-Chu distriktet i Taiwan där 

Xelerated har sin leverantör är också ett viktigt kluster inom branschen. Täta kopplingar, en 

närvaro och samarbeten i och mellan dessa två kluster Silicon Valley i USA och Hsin-Chu 

distriktet i Taiwan står för en ömsesidig industriell uppgradering inom branschen (Saxenian 

2001).  

 

Xelerated använder sig av löst kopplade nätverk med olika aktörer som samarbetspartners, 

konkurrenter, tredjepartsleverantörer och investerare. Deras styrelse och investerare är viktiga 

aktörer som ingår i deras löst kopplade nätverk. Dessa personer spelar rollen som 

relationsbyggare i branschen och företagsnätverk. Riskkapitalbolagen kan tolkas fungera som 

informella nätverksintegratörer då relationen med riskkapitalbolagen ger de mindre företagen en 

tillgång till nya företagskontakter då de har många bolag i sin portfölj. Dessa nätverksrelationer 

ger företaget tillgång till varierande information och heterogena resurser som kan leda till nya 

möjligheter och nya innovativa idéer (Granovetter 1985, Burt 1992, Shaw 2006).    

 

Spänningar uppstår dock i Xelerateds löst kopplade samverkansrelationer med andra leverantörer 

och utvecklingsbolag inom branschen. De är verksamma inom en relativt liten bransch med ett 

tjugotal företag som beskrivs både som kompletterande och resursstärkande samarbetspartners 

men samtidigt också som direkta och indirekta konkurrenter. Det finns en intensitet och täthet i 

kontakterna som bygger på både samarbete och konkurrens. Företagen inom branschen har en 

kännedom om varandra och konkurrensen pressar företagen att vara innovativa för att ligga i 

framkant av utvecklingen. Det finns inslag av coopetition, dvs. processer där aktörerna i vissa 

aktiviteter samarbetar och i andra aktiviteter konkurrerar med varandra (Bengtsson & Kock 

2000). För företag som indirekt är konkurrenter, men som ibland samarbetar exempelvis i vissa 

marknadsföringsaktiviteter, finns det en känslighet i vilken information som företagen delar med 

sig till andra företag. En tolkning är att de driver företagen att konkurrera men det kan också 

försvåra eller hindra nya innovativa idéer och utvecklingsmöjligheter. En återhållsamhet i 

informationsutbytet och den uteblivna informationen om teknologi eller marknad mellan 
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parterna riskerar att minska eventuella vinster som finns i att samarbeta och komplettera varandra 

för nya lösningar och innovativa idéer.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Xelerated befinner sig högt upp i försörjningskedjan och i en 

tidig utvecklingsfas som fortfarande handlar om produktutveckling och tidiga innovativa skeden 

där det inte finns en definierad arbetsdelning. Själva slutprodukten, dvs. systemlösningen, är inte 

definierad utan måste testas fram i ett nära samarbete mellan leverantörer och köparföretag och 

det är således inte möjligt att planera och hantera aktivitetsflöden genom direkta 

styrningsmekanismer vilket är möjligt i seriell organisering. Xelerated är del av en reciprok 

organisering både i försörjningskedjorna och strategiska samarbeten som bygger på 

problemlösning där problembilder och möjliga lösningar prövas fram. (Thompson 1967, Stabell 

och Fjelstad 1998, Sjöstrand 2004). Dessa sökande processer i olika steg är mycket 

resurskrävande och Xelerateds satsar förhållandevis stora resurser i form av personal i 

kundprojekt. Beroendeförhållandet mellan aktörerna är ömsesidigt. En intressant aspekt med 

fallstudien av Xelerated är att kravbilder och beroendeförhållanden förändras i olika delar av 

utvecklingsprocessen. Xellerated har högre oberoende i och med sina patent och tekniska 

kunnande men i den affärsmässiga förhandlingen har de fortfarande ett stort beroende gentemot 

de stora kunderna genom sin resursbrist och möjlighet att säkerställa en långsiktighet på egen 

hand i relationerna. Här tar de således hjälp av större företag för att öka sin trovärdighet och 

legitimitet hos köparföretagen och nå fram till ett leveransavtal.  

 

Styrningsmekanismer i Xelerateds fall kan sammanfattas ur ett nätverksperspektiv där 

aktiviteterna i produktutvecklingsarbetet är iterativa. Sorteringsaktiviteter i form av planering 

och specifikationer tas fram i ett samarbete i en iterativ process med ett ömsesidigt beroende 

mellan aktörerna och ett ömsesidig hantering av resurser. De aktörer; komponentleverantör och 

köparföretag som tar fram specifikationer bestämmer också vilka omkringliggande 

komponentleverantörer tillika resurser som ska ingå. Däremot är aktiviteterna i den 

affärsmässiga förhandlingen om ett avtal direkt styrande från köparföretaget i en hierarkisk 

relation mellan aktörerna. Köparföretaget kommer i ett senare skede att styra över Xelerateds 

omvandlingsresurser i form av kapacitetsplanering av maskiner för tillverkning. I och med 

Xelerateds affärmodell av fabless fabrication, med utkontraktering av all produktion, så har de 

tillgång till en mycket stor kapacitet vilket minskar risken att en aktör kan styra över 

omvandlingsresurserna. Då företaget vid studien inte nått upp till volymproduktion på sina 

komponenter så blir detta ett antagande.  
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De tre dimensionerna tid, relation samt kunskap och kompetens går likväl att urskilja i Xelerateds 

fall och förklara förutsättningar för leverantörens möjlighet att balansera och dra nytta av sin 

position i nätverket. De systemutvecklingsprojekt som Xelerated är del av är projektbaserade 

konstellationer där tidshorisonten för att bygga och testa system är kortsiktigt och relationerna 

är i den meningen temporära. När komponenterna väl är inbyggda i systemet har de emellertid en 

lång livstid. Då det är en relativt liten bransch så är relationerna långsiktiga i den mening att de 

är återkommande men mer dynamiska och där modulariseringsprincipen ger en tydligare roll- och 

arbetsfördelning. Xelerated har en specialiserad kunskap och kompetens som inte 

köparföretagen besitter därför har de också ett större oberoende, i fall där de är den leverantör 

som väljs först kan de delvis styra över aktivitetsflöden och indirekt också över aktörer och 

resurser i en dock begränsad, men mycket vital del av det tekniska systemet. Styrningen sker 

genom utformandet av kravspecifikationer och bill of material (Richardson 1972, Hultén 2002).  
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Kravbilder i överlappningen mellan två nätverkslogiker 
 

I detta kapitel kommer studiens huvudsakliga frågeställning att analyseras dvs hur småföretag 

positionerade i överlappande nätverk balanserar och drar nytta av de kravbilder de ställs inför, 

dels i försörjningskedjor med seriell organisering och dels i det strategiska nätverk med en 

ömsesidig organisering. Vissa kravbilder kan stärka företagen samtidigt som kravbilderna kan vara 

konkurrerande. Småföretagen måste förhålla sig till alla kravbilder i syfte att balansera och på 

bästa sätt hantera dem för att själva bibehålla och vidareutveckla sin verksamhet.  

 

Ett sätt att se på nätverk är att de är har gemensamma målstrukturer. De ingående aktörerna 

samordnas eller samordnar sig och styr mot ett gemensamt mål, dvs att uppfylla kundbehovet. 

Som analysen ovan visat kan dessa nätverk vara olika hårt eller löst styrda och vara mer eller 

mindre formaliserade. I och med att företag är inbäddade i flera nätverk så påverkar nätverken 

varandra. En tolkning är att olika nätverkskonstellationer företag deltar i både kan stärka varandra 

och försvaga varandra genom samverkande och konkurrerande kravbilder.  Agerande i ett 

nätverk kan direkt eller indirekt påverka värdeskapandet och måluppfyllelsen i ett annat nätverk. 

De delaktiga företagen kan ställas inför olika kravbilder i olika nätverk vilket påverkar deras 

möjlighet att leverera.  

 

Positionen i och mellan nätverk har betydelse för det enskilda företaget och det värdeskapande 

som företaget kan åstadkomma. Dels har det betydelse om företaget finns högt upp eller långt 

ner i försörjningskedjan och dels är det viktigt att företaget, oberoende av position i nätverket, 

kan fungera som en brygga mellan olika nätverksstrukturer som annars inte skulle ha någon 

kontakt (Tsai 2001, Zaheer & Bell 2005). Utifrån nätverksanalysen blir den intressanta 

analysnivån nu att finna vilka möjligheter företagen har att balansera och dra nytta av stärkande 

och konkurrerande kravbilder i positionen mellan överlappande nätverk med vilka arbetar under 

olikartade betingelser och därmed har olika kravbilder.  

 

De tidigare inomfallsanalyserna har visat på att Sanco och Xelerated är del av och använder sig av 

de båda nätverksstrukturerna och det har påvisats hur nätverken stärker varandra genom att det 

fokala företaget får tillgång till resurser som kunskap, information och ökad kapacitet. Företagens 

samarbeten i strategiska nätverk gör att de bli resursstarkare och därmed även starkare i sin 

position i olika försörjningskedjor. Studien visar att de stora köparföretagen även ställer krav på 

leverantörerna att de ska samarbeta med andra för att få tillgång till en större resursbas, minska 
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samordningskostnaderna och minska riskbilden i försörjningskedjorna. På så sätt harmoniserar 

eller stärker de båda nätverkstyperna varandra och den fokala aktören i överlappningen mellan 

nätverken. Tittar vi närmare på överlappningen mellan dessa nätverkstyper framkommer det 

emellertid också att det existerar spänningar och konflikter mellan kravbilderna vilket påverkar 

leverantören i deras agerande. I det följande ska vi inledningsvis diskutera hur sådana spänningar 

kan uppstå och vad de består av för att därefter analysera hur företagen hanterar dessa 

spänningar. Med detta som grund kan en diskussion avslutningsvis föras om hur olika kravbilder 

kan balanseras av aktörer i överlappande nätverkskontexter.   

 

Spänningar i mötet mellan olika kravbilder  

Det ställs ofta avancerade krav på leverantörer att dessa skall ha förmågan att hantera en position 

där de ska balansera flera försörjningsflöden med olika krav, både från dominerande 

försörjningskedjor med höga krav på prioritet och leveransprecision och resurskrävande 

samarbetet i strategiska nätverk. Vid en ökad efterfrågan eller bristfällig planering från nätverken 

uppstår en kapacitetsbrist och leverantören ställs inför en prioriteringssituation. Då de 

dominerande köparföretagen står för den största delen av leverantörens omsättning är de mer 

eller mindre tvingade att prioritera kraven från försörjningskedjorna för sin överlevnad. Detta får 

till följd att de aktiviteter och resurser som finns att tillgå för att uppfylla andra åtaganden 

minskar. I Sancos fall blir detta också resultatet, trots att ambitionen med SSMG var att minska 

sitt beroende gentemot de dominerande köparföretagen. Denna situation är också en realitet hos 

de andra leverantörerna i SSMG´s nätverk. De fortsätter att i första hand prioritera sina 

respektive köparföretag som står för en stor andel av deras omsättning vilket får negativa 

återverkningar på SSMG nätverket. Det i sin tur skapar svallvågseffekter och störningar i 

produktion och planering i alla led, dvs. även för aktörer i nätverken som inte är involverade i 

prioritetssituationen (Lee m.fl. 1997, Hertz 2001; 2006). Dessa störningar får relationella 

reaktioner från aktörerna med efterföljande spänningar och konflikter mellan aktörerna i 

nätverket.  

 

Studien av Sanco visar också på hur skört det multilaterala nätverket kan vara och att aktiviteter 

inom dessa samverkanskonstellationer snabbt väljs bort vid en prioriteringssituation. Det sociala 

kapitalet i form av förtroende, legitimitet och social kontroll som sammanhållande kitt, 

samordnare och stabiliserare är inte tillräckligt starkt när leveranskraven från det strategiska 

nätverket ställs mot krav från dominerande försörjningskedjor. Syftet med SSMG var att 

leverantörerna skulle få ett extra ben att stå på och därmed minska sitt beroende mot 
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köparföretagen på orten. Företagen lyckas dock inte med att prioritera leveranserna till SSMG 

utan är kvar i sin beroendeställning i försörjningskedjorna som också är deras huvudsakliga 

inkomstkälla. Dessa situationer har tagit kraft från SSMG nätverket. Nätverken försvagar 

varandra och det skapas en spänning i överlappningen som företaget måste balansera.  

 

Xelerated befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas, deras produkt har inte nått 

volymproduktion och gentemot försörjningskedjorna möter de inte samma situationer av 

kapacitetsbrist som i fallet Sanco. De möter på andra kravbilder där de hela tiden måste ta 

strategiska beslut angående vilka kunder och kundprojekt de kan satsa på och själva 

utvecklingsarbetet i kundprojekten är mycket resurskrävande i form av humankapital och teknisk 

kompetens. Xelerated måste även de som litet företag agera mycket aktivt i sin position mellan 

kundrelationer och samarbetsrelationer. Xelerateds ambition är att bli strategiska partners med 

sina stora kunder för att få tillgång till resurser som marknadsinformation, framtida efterfrågan 

och teknisk information. De satsar stora resurser i form av personal och teknisk kompetens för 

att deras viktiga kunder hela tiden ska få tillgång till rätt kompetens, från design av systemförslag 

till implementering och senare kundsupport.  I de affärsmässiga förhandlingarna med kund så 

ställs de inför höga krav och står i ett direkt beroendeförhållande. Xelerateds samarbetsrelationer 

med Infinion och Broadcom som ska vara stärkande är också de av en asymmetrisk karaktär.  I 

båda samarbetsrelationerna står Xelerated i ett beroendeförhållande då de är i behov av 

samarbetet för att stärka sin trovärdighet och legitimitet i förhandlingar mot kunden. De är också 

den drivande parten i detta samarbete och får lägga ner resurser och den aktör som får anstränga 

sig lite mer för att få samarbetet att fungera.  

 

Fallbeskrivningen av Xelerated visar således hur det krävs ett aktivt agerande från det lilla 

företaget som finns i överlappningen mellan dels nätverket och dels försörjningskedjorna för att 

balansera situationer då konkurrerande målstrukturer ställs mot varandra.  

 

Spänningar i mötet mellan olika nätverkslogiker 

Av fallstudierna framgår att fallföretagens affärslogik, trots att företagen verkar inom olika 

nätverkstyper, i större utsträckning präglas av en av de båda nätverkslogikerna. Med affärslogik 

menas här om företaget som i Xelerateds fall främst är inriktat på att vara innovativa och hitta 

nya lösningar, eller som i Sancos fall i rollen som legotillverkare inriktar sig på att erbjuda en 

kostnadseffektivitet och ökat kapacitetsutnyttjande. Utifrån affärslogik bygger företagen upp sin 

affärsmodell. Produktområdet och den samordning och aktivitetsflöden i och mellan 
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organisationer som det kräver formar företagens affärslogik och affärsmodell (Sanchez & 

Mahoney 1996, Langlois 2002). Tidiga beslut om teknikområde och produktinriktning följer ofta 

företagen över tiden och påverkar deras affärslogik (Wigren 2004).  

 

De båda aktuella typerna av affärslogiker kan också relateras till March (1991) begrepp 

experimentering och exploatering.  Där exploatering innefattar faktorer som effektivitet, förfining 

och utförande, det vill säga ett agerande som syftar till att öka kapacitetsutnyttjandet eller att 

arbeta mer kostnadseffektivt, vilket stämmer väl överens med den affärslogik som Sanco arbetat 

utifrån ända sedan företagsstarten. De exploaterande aktiviteterna styrs främst genom en seriell 

organisering och planering för att nå storskalighet (Thompson 1967, Stabell & Fjellstad 1998) 

vilket ofta förespråkas inom litteraturen om försörjningskedjor och Supply Chain Management. 

Experimentering handlar om att agera innovativt, göra nya upptäckter och söka nya möjligheter 

som konkurrenter ännu inte upptäckt, vilket stämmer väl överens med Xelerateds affärslogik som 

präglat företaget från starten då grundarna bröt sig lös från Switchcore (March 1991). Dessa 

experimenterande aktiviteter handlar inte om att effektivisera de aktiviteter som utförs och går 

inte heller att planera fram. Istället krävs en reciprok, iterativ samordning för problemlösning 

(Thompson 1967, Stabell & Fjellstad 1998, Gilsing m.fl. 2008). En slutsats i denna studie är att 

den dominerande nätverkslogiken också präglar företagens affärsmodell, roller, rutiner och 

produktionssätt inom den egna organisationen vilka används för att leverera mervärde antingen i 

form av innovativitet eller i form av kapacitet och kostnadseffektivitet till kunderna.  

 

March (1991) poängterar betydelsen av att över tiden balansera de båda affärslogikerna, dvs. att 

både exploatera och experimentera med nya idéer. Om företagen bara fokuserar på effektivitet 

och kostnadsrationalisering kan de bli ifrånsprungna av andra företag som utvecklar nya idéer och 

nya sätt att skapa värden för kunderna. Omvänt om företag endast utvecklar nya idéer och nya 

lösningar så kan de inte generera kapital och de vinster som krävs för att upprätthålla ett intensivt 

utvecklingsarbete. Strukturerna begränsar dock ofta företagens möjlighet att få till stånd en sådan 

balans. Strukturen påverkar formen för interagerandet (Håkansson 1982) och påverkar de rutiner, 

arbetssätt och det sociala kapitalet som utvecklas över tiden. Det kan förklara att en affärslogik 

ofta dominerar över den andra och den tröghet som finns vid införandet av nya affärsmodeller 

samt de spänningar som uppstår i överlappningen mellan olika nätverkslogiker såväl som internt i 

de enskilda nätverken. I de fall som nätverken som företagen är del av representerar olika logiker 

ställer de således olika krav som måste balanseras. 
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De spänningar som uppstår i mötet, överlappningen, mellan olika nätverkslogiker kan vara såväl 

positiva som negativa för företagen. Det finns dels en spänning mellan de olikartade 

nätverkskraven på experimenterande respektive exploaterande aktiviteter som ställer 

konflikterande krav på sättet att samordna verksamheten, och på de roller, rutiner och aktiviteter 

som företagen arbetar inom. Detta är en situation som företag i överlappningen mellan nätverk 

måste hantera, balansera och kunna dra nytta av för att skapa konkurrenskraft.  Det finns också 

en spänning när företagen ska förflytta sig från en logik till en annan.  Denna förflyttning kan 

antingen ske över tid som i Xelerateds fall när de ska gå från den ena logiken till den andra eller 

som i Sancos fall som samtidigt ska växla mellan olika logiker.  

 

Dessa dimensioner på spänningar och konflikter som uppstår i mötet mellan aktörerna i 

nätverken när de (1) i överlappningen ska möta olika kravbilder från de båda nätverken samt (2) 

ska gå från en logik till en annan. De rollkonflikter och spänningar som därvid kan uppstå 

innebär att den modell som fungerade som plattform för denna studie nu kan vidareutvecklas.  

 

 
     Figur 9, spänningar i mötet mellan olika nätverkslogiker 

 

Modellen illustrerar hur spänningar uppstår när företagen ska gå mellan olika nätverkslogiker, 

vilket innebär att de måste ändra sina roller, rutiner och aktivitetsflöden för att möta nya och 

olikartade kravbilder. I Sancos fall är de och leverantörerna inom SSMG fasta i den seriella, 

hierarkiska logiken och i de upparbetade rutinerna, internt och externt, som utvecklats utifrån den 

seriella ordningen och direktstyrningen på artikelnivå i försörjningskedjan. Detta kan delvis 

förklara motståndet hos leverantörerna inom SSMG att utveckla nya rutiner, roller och 

aktivitetsflöden i sin roll som systemtillverkare. Det uppstår komplikationer när köparföretaget 

lämnar över både produktionsansvaret och samordningsansvaret till leverantörerna i nätverket 
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Spänningar 
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vilket innebär att de själva måste bygga upp rutiner och arbetssätt för att sköta samordningen av 

produktionen i det multilaterala nätverket (Brown & Duguid 2001). Som tidigare beskrivits finns 

det en komplexitet i att hantera denna form av självorganisering, där den styrande och den styrda 

enheten är densamma (Sjöstrand 2004). Företagen har svårigheter att hantera denna nya 

nätverkslogik som bygger på en självorganisering och ett ömsesidigt beroendeförhållande. Denna 

ovana och osäkerhet leder till spänningar och konflikter mellan aktörerna i nätverket.   

 

Xelerateds affärslogik har sprungit ur den reciproka, multilaterala självorganiseringen. De verkar 

inom en bransch av hög produktkomplexitet och heterogenitet, där olika teknikområden eller 

branscher möts. I Xelerateds fall möts databranschen, tjänstemarknader och telekommunikation. 

Men modularisering som organiseringsprincip ger en tydligare arbetsdelning och rollfördelning 

mellan de ingående aktörerna som ska mötas över teknikgränserna (Sanchez & Mahoney 1996) 

vilket också underlättar en lösare styrning och förutsättningar för självorganisering. Xelerateds 

beskriver inte heller samma problematik som Sanco och SSMG med att leverera funktionalitet. 

Nätverken har genom modulariseringen en lösare koppling och tydligare rollfördelning och 

gränssnitt mellan leverantörer, utrustning, komponenter och en specialiserad kunskap (Brusoni 

m.fl. 2001). Denna form av multilaterala organisering skiljer sig från SSMG eftersom graden av 

beroende och sociala normer och förväntningar på hur man agerar i relationerna är lägre och det 

är temporära konstellationer av aktörer. Den experimenterande affärslogiken dominerar 

Xelerateds verksamhet och arbetssätt, med prototyper, tester och en osäkerhet kring vilka 

tekniska standarder som senare ska styra i den gällande arkitekturen eller designen på systemet. 

Hela den omkringliggande tekniska miljön bygger på ett antal oberoende 

komponentleverantörerna men spelregler på marknaden är tydliga vilket gör att de som 

leverantör inte upplever samma komplexitet och problem som leverantörerna inom SSMG.  

 

Jämförs detta nätverkande med SSMG har leverantörerna inom SSMG flera och delvis otydliga 

roller då de i sin roll som total systemleverantör också har rollen som systemintegratör och hela 

det övergripande ansvaret lägga ut på leverantörerna. Xelerated och andra 

komponentleverantörer hålls fortfarande samman av köparföretaget även om det i 

utvecklingsarbetet inte är genom en direkt styrning. Samordningen av det totala systemet sker i 

Xelerateds fall genom en hierarkisk styrning som en systemintegratör ansvarar för, visserligen 

med en mycket lösare styrning. Det kan ses som en kontextuell förklaring till varför Xelerated 

inte ställs inför samma problembild som i SSMG.  
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I en senare fas då Xelerated produktområde mognar och går in i en exploaterande fas av 

volymproduktioner så krävs en konsolidering av aktiviteter, resurser och aktörer för att uppnå 

stordriftsfördelar och lönsamhet. De förväntas då gå över till en annan nätverkslogik, den seriella 

försörjningskedjan som bygger på en standardisering på komponent och delsystemnivå (Dibaggio 

2007). I denna mognadsfas återgår försörjningskedjans alla dimensioner till en mer tydlig hierarki 

där systemintegratören styr genom kontroll över samordningsaktiviteter och samordnar logistiken 

av produktion och leverans mot sina kunder enligt försörjningskedjan och Supply Chain 

Management principer (Handsfield & Nichols 1999, Mentzer m.fl. 2001) med krav på en hög 

leveranssäkerhet av stora volymer. Ett utvecklingsbolag som Xelerated måste således ändra sin 

affärslogik mot mer exploaterande aktiviteter. Detta förväntas ge upphov till spänningar internt i 

företaget genom att de måste övergå till andra rutiner, processer och beroendeförhållanden, såväl 

som förändringar i nätverksrelationerna går över till en annan logik. Tidigare studier visar också 

på spänningar som uppstår när företag går från en affärslogik till en annan, framförallt inom 

högteknologiska branscher där entreprenöriella företag ska hantera en inriktning mot 

experimenterande aktiviteter och ett intresse för nya teknologier och kunskaper samtidigt som de 

har krav på sig att generera intäkter och nå en lönsamhet (Gilsing m.fl. 2008, Groen m.fl. 2008). 

En tolkning är således att Xelerated helt eller delvis måste gå över till en annan affärslogik för att 

uppfylla de nya kravbilderna, men genom deras affärsmodell av fabless fabrication och rollen som 

produktägare behöver det inte vara så att de hamnar i samma beroendeförhållande som en 

legotillverkare som Sanco.  I och med att de lagt ut produktionen till en extern fabrik i Taiwan 

kan de fortsätta satsa stora delar av företagets resurser på utveckling och nya produkter och 

således behålla sitt oberoende. Men denna utveckling måste finansieras genom att det finns en 

lönsamhet i företaget.  

 

Rollkonflikter mellan aktörerna i det multilaterala nätverket 

SSMG nätverket visar på rollkonflikter som uppstår när leverantörerna ska hantera en logik där 

rutiner och arbetssätt för företagssamverkan inte finns upparbetade. Den tidigare analysen har 

visat på att när kommunikationen mellan kund och leverantör ska gå genom SSMG skapar det 

både ett extra steg i kommunikationen vilket både resulterar i tidsfördröjningar och 

kompetensluckor. I kundprojekt som AES sker därför i realiteten direktkontakter mellan 

leverantörerna och kunden för att på ett snabbt sätt lösa uppkommande problem i produktion 

och systemkonstruktion.  
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Där uppstår en konflikt i nätverket då rollerna blir otydliga och personerna som sitter i den 

administrativa kärnan blir förbisedda av leverantörerna. Den strategiska auktoriteten fungerar inte 

som det är tänkt (Aldrich & Zimmer 1986, Dubini & Aldrich 1991, Powell & Smith-Doerr 1994, 

Borch & Arthur 1995, Normann & Ramirez 1998). För att lösa dessa problem har leverantörerna 

inom SSMG tagit beslutet att den leverantör som står för den största produktions- och 

materialvärdet i kundprojektet kommer att ha samordningsansvar i rollen som 

produktionstekniker och inköpsansvarig. Det blir således en temporär strategisk auktoritet som 

har mandatet att styra och samordna information och materialflöden mellan kund och nätverket. 

I och med denna strategi förflyttas den strategiska auktoriteten från den administrativa kärnan i 

nätverket till utvalda leverantörer. Det blir temporära strukturer som ska samordnas av olika 

aktörer beroende på vilken andel de har i kundprojektet.   

 

Utgår man från sociala och relationella mekanismer så framkommer det i SSMG nätverket att 

sociala aspekter som förtroende, legitimitet och den generella ömsesidighet relativt snabbt 

ifrågasätts (Powell 1990, Nootebom 1996, Uzzi 1997, Human & Provan 2000, Tsai 2000). Trots 

att företagen och företagsledarna lagt ner mycket tid, energi och kraft för att utveckla ett 

fungerande samarbete visar utdrag ut AES projektet på hur skört samarbetet är när aktörerna 

ställs inför olika former av intressekonflikter och prövningar. Dessa svårigheter grundar sig bland 

annat i svårigheterna för småföretagen att balansera kravbilderna och leverera till både nätverket 

och sina kunder i försörjningskedjorna. Trots den stora insats företagen gjort så prioriterar de 

ändå i första hand sina försörjningskedjor vilket påverkar den inre och yttre legitimiteten i 

nätverket negativt. Det visar också på att förtroendekapitalet som över tid har genererats mellan 

parterna i nätverket kan vara skört och snabbt ifrågasättas när en part inte uppfyller 

förväntningarna.  

 

I SSMG fallet lyfts rättvisa och balans mellan nätverkens medlemsföretag fram som en viktig 

aspekt och också ett dilemma och där motivationen till att samarbeta snabbt sänks när det blir 

synligt att några leverantörer får en större andel av kundordrarna som SSMG nätverket genererat. 

En tolkning är att denna rättviseaspekt med en social kontroll i nätverket riskerar att kväva 

drivkraften att gemensamt konkurrera och nå nya kunder och nya marknader. Den i Das och 

Teng (2002) termer generaliserade ömsesidigheten där aktörerna levererar till nätverket och inte 

till enskilda företag ifrågasätts i och med denna rättviseaspekt. Det kan kopplas till strategiska 

aspekter som konkurrens och egenintresse men utifrån det individuella företagets perspektiv 

istället för nätverkets perspektiv. Här kan också finnas lojalitetskrav inom nätverket som också 
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kväver ett nytänkande (Uzzi 1997). En tolkning är att om det ”inåtvändande” perspektivet att alla 

företag ska ha relativt lika stor andel i kundprojekten blir dominerande är risken att den 

drivkraften att nå nya marknader och nya kunder kvävs. Genom att nätverket ger företagen 

tillgång till nya branscher och nya kunder som de inte kan nå på egen hand kan ge en tillgång till 

ny information och ny kunskap som kan utvecklas till nya innovativa idéer och eller en ny 

problemlösningsförmåga (March 1991, Bengtsson m.fl. 2008). 

 

Xelerated har inte det formella och permanenta strategiska, multilaterala nätverket som Sanco 

och SSMG och som den introducerande problembilden i denna uppsats illustrerar. De har mer 

löst kopplade nätverk som består av företag inom branschen där alla känner till varandra, trots att 

de är verksamma över flera länder och världsdelar. Deras kunder, samarbetspartners och 

leverantörer är internationella företag och finns över hela världen. I relationerna finns det inslag 

av både samarbete och konkurrens och det finns en känslighet vilken information man delger 

varandra (Bengtsson & Kock 2000). Samarbetsrelationerna blir mer eller mindre temporära i 

utvecklingen och anpassningen av komponenter inne i kundens system.  En tolkning är att de står 

inför en intensivare konkurrens i jämförelse med Sanco som driver företagen inom denna 

bransch som präglas av stor förändring och korta produktlivscykler (Porter 1990, Dibaggio 2007). 

Dessa temporära samarbeten bygger inte heller i samma utsträckning på det sociala kapitalet med 

förväntningar på lojalitet och rättvisa som i Sanco och SSMGs fall. Det finns ett socialt kapital i 

och med att branschen bygger på personliga relationer men spelreglerna kring samarbete och 

konkurrens är olika.  

 

Spänningar och trögheter i nätverksrelationer skapar både drivkraft 
och hinder för företag 
Studien visar på hur mötet mellan olika kravbilder och nätverkslogiker påverkar företag som finns 

i överlappningen mellan olika nätverk. Spänningar uppstår när företagens affärslogik primärt 

harmoniserar med den ena nätverkslogiken och inte den andra samt i de fall nätverken 

konkurrerar med varandra om samma resurser exempelvis vid kapacitetsbrist. Den tröghet som 

uppstår och gör det svårt att växla mellan olika logiker kan till exempel förklaras av att det sociala 

kapitalet som stödjer logiken kan vara alltför starkt. I långsiktiga relationer av social karaktär finns 

ett spårberoende (path dependency) som underlättar utvecklingen av samarbetet men som samtidigt 

innebär en risk för ”överinbäddning”, eller en cementering dvs. att relationerna begränsar 

handlingsutrymmet för framtida agerande och interagerande (Gulati 1995, Uzzi 1997, Tsai 2000). 

I dessa fall finns en tröskel för utvecklingen av helt nya affärsrelationer, och på så sätt möjliggöra 
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för företagen att utveckla den icke dominerande affärslogiken, eftersom det är krävande i form av 

tid och resurser att utveckla nya affärsrelationer. När två eller flera parter utvecklat rutiner för att 

samarbeta med varandra riskerar man att medvetet eller omedvetet undvika nya möjligheter att 

initiera relationer med nya partners som kan tillföra ny information och ny kunskap (Burt 1992, 

Tsai 2000).  

 

I Sanco och SSMG´s fall är samarbetsrelationerna tidsmässigt tänkt att vara permanenta samtidigt 

som det sociala kapitalet i relationerna är starkt och i slutändan har detta skapat en tröghet. Det 

finns ett socialt krav i nätverket på en rättvisa i fördelning av arbeten i kundprojekt, där det 

övergripande målet med samarbetet, att ta hem nya kontrakt till orten förbises. Fokus hamnar 

istället på en rättvis fördelning av arbete och en intern konkurrens i nätverket istället för att 

parterna gemensamt arbetar för att stärka sin konkurrenskraft. Nätverket uppnår inte en 

generaliserad ömsesidighet som norm i nätverket (Das & Teng 2002). Denna norm av rättvisa har 

en negativ effekt på förtroendet mellan aktörerna i nätverket och leder till interna konflikter. Det 

finns också ett socialt krav på lojalitet i nätverket där intentionen är att leverantörerna ska 

prioritera sina åtaganden i SSMG för att nätverket ska fungera. I realiteten visar det sig att 

leverantörerna inte prioriterar sina åtaganden gentemot SSMG vilket skapar störningar i 

nätverket. SSMG brottas med en komplexitet i styrning och samordning i det multilaterala 

nätverket som tillsammans med olika förväntningar och sociala krav från aktörerna ger det 

upphov till spänningar och konflikter som här försvagar nätverket där företagen inte lyckas att 

balansera och dra nytta av sin position i överlappande nätverk. En slutsats i denna studie är att 

det sociala kapitalet i det strategiska, multilaterala nätverket kan bli ett dilemma där företagen 

måste balansera möjligheterna såväl risker med ett samarbete som bygger på ett starkt socialt 

kapital i form av förtroende, normer och social kontroll. Relationerna kan bli en begränsning för 

handlingsutrymmet och möjlighet att agera innovativt och nytänkande både på företags- såväl 

som nätverksnivå. 

 

Xelerateds beskrivning av sina nätverksrelationer visar inte på samma komplexitet eller samma 

typ av spänningar. Det finns primärt två förklaringar till det. Xelerateds nätverk och relationer 

bygger i stor utsträckning på institutionella spelregler för att interagera som det modulära system 

som de är del av ställer upp. En modularisering gör det i jämförelse med SSMG enklare för 

företagen att interagera med tydliga gränssnitt på komponentnivå och separata aktivitetsdomäner 

(Langlios & Robertson 1992, Langlois 2002). Det ger också en möjlighet till mer löst kopplade, 

temporära samarbeten. Det sociala kapitalet i dessa temporära, löst kopplade samarbeten är inte 
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lika starkt i form av normer och social kontroll. Xelerateds medarbetare använder också sina 

relationella resurser på ett annat sätt, för att flytta fram sina positioner och öka sin 

konkurrenskraft. För Xelerateds del visar de inte heller samma rollkonflikter med att balansera 

och dra nytta av sin överlappande position. Två huvudsakliga förklaringar till detta är att 

relationerna i större utsträckning har inslag av både samarbete och konkurrens (Bengtsson & 

Kock 2000) som aktörerna är vana att hantera samt att relationerna är av mer temporär art 

jämfört med SSMG som har en ambition att vara permanent.  En slutsats för denna studie är att 

de temporära och löst kopplade relationerna är lättare för företaget att balansera och dra nytta av.  

 

Tidigare studier visar också på hur samarbetsrelationer förändras när teknologier och branscher 

som Xelerateds mognar och går mot en större standardisering och exploatering. Spelreglerarna 

förändras och konkurrensrelationerna blir mer framträdande medan samarbetsrelationerna 

försvagas (Cowen & Jonard 2009). Samtidigt så bygger kunskaper kring systemdesign i stor 

utsträckning på en praktisk, erfarenhetsbaserad kunskap. Dessa högteknologiska komponenter 

och hur de interagerar med den omkringliggande miljön går inte att enbart specificera med en 

tillverkningsspecifikation, det kräver personliga möten, en täthet i kommunikationen och 

överföring av en ”tyst kunskap” i form av arbetssätt för att integrera, programmera och hantera 

deras komponent, nätverksprocessorn, i systemet (Pavitt 2005). Det personliga mötet, 

kontakterna och samarbete är avgörande i det innovativa samarbetet i detta fall när problemen 

inte klart definierade. I utvecklingssamarbeten för att ta fram nya system så måste företagen ha 

förtroende för varandra och dela med sig av information trots att de i andra situationer kan vara 

direkta konkurrenter vilket är ett risktagande för fientliga drag och misshantering av information 

hos konkurrenten. Så företaget måste fortsättningsvis balansera inslagen av både samarbete och 

konkurrens där, där tidigare studier har visat att graden av konkurrens kan komma att öka i 

relationerna då de går mot en mognad i teknologi och bransch.  En slutsats för denna studie är att 

närheten och tätheten i en relation som har inslag av både samarbete och konkurrens kan skapa 

en dynamik och en spänning som kan fungera som en drivkraft för företagen i relationen 

(Bengtsson & Kock 2000). Det skapar en rivalitet att hela tiden ligga långt framme för att öka sin 

egen konkurrenskraft där relationerna ger tillgång till information om marknader och tekniker 

som i slutändan kan generera nya idéer och framtida innovationer.  
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Avslutande reflektioner 

Det övergripande syftet med denna studie är att skapa en förståelse för småföretags position i 

överlappningen mellan försörjningskedjor och strategiska, multilaterala nätverk och hur de kan 

balansera och dra nytta av de kravbilder som nätverken ställer. Studien har en kvalitativ ansats 

och studiens resultat vilar på tolkningar som framkommit i de avslutande analyskapitlen som i det 

första behandlar försörjningskedjans dynamik, samordning och beroendeförhållanden. I det 

andra analyskapitlet behandlar kravbilder i överlappningen mellan olika nätverkslogiker. Studiens 

slutsatser vilar på bekräftelser av tidigare studier och uppsatsens inledande kapitlet såväl som den 

inledande litteraturgenomgången visar på fält, som även tidigare studier indikerat, behöver 

studeras empiriskt för att skapa en bättre förståelse.  

 

Ett syfte med uppsatsen har varit att ge ett bidrag till forskningsområdet om försörjningskedjor 

och småföretag. Genom att för det första belysa och skapa förståelse för beroendeförhållanden 

mellan olika nätverk och visa på hur försörjningskedjan är inbäddad i omkringliggande 

nätverksstrukturer som i vissa situationer stöttar och förstärker och i andra situationer försvagar 

varandra bidrar denna studie till forskningsområdet. Genom att för det andra belysa och skapa 

förståelse för hur småföretag agerar för att balansera och drar nytta av att vara del av dels 

försörjningskedjor och dels andra multilaterala samarbeten bidrar denna studie till såväl 

forskningsområdet om försörjningskedjor och forskningsområdet om småföretag. Den första 

inomfallsanalysen av försörjningskedjornas dynamik leder fram till tre dimensioner, tid, relation, 

kunskap och kompetens som viktiga för företagen att möta olika krav. Dessa dimensioner 

fungerar som ett komplement och förlängning av nätverksanalysen enligt IMP skolan och kan 

förklara skillnaderna till företagens möjlighet att möta olika kravbilder och balansera och dra 

nytta av sin position.  

 

Fallstudierna visar på olika strukturella och relationella förutsättningar som påverkar 

småföretagens möjlighet att balansera och dra nytta av sin position. Studien visar på såväl 

spänningar i form av rollkonflikter och konkurrens i överlappningen som trögheter i form av en 

överinbäddning och starkt socialt kapital i de studerade nätverken. Studien skapar en förståelse 

för hur dessa spänningar och trögheter kan vara stärkande såväl som tärande för nätverkens 

konkurrenskraft och påverkar företagets möjlighet att balansera och dra nytta av sin position i 

överlappande nätverk. Spänning kan här ses som en positiv kraft som skapar rörelse och 

förändring i form av drivkraft hos företagen. Genom att både samarbeta och konkurrera i nätverk 

får företagen tillgång till viktig information och ett resursutbyte som driver dem framåt, vilket 
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tydligt visas i Xelerated och Broadcoms fall. En slutsats för denna studie är att de temporära och 

löst kopplade nätverksrelationer är lättare för företaget att balansera och dra nytta av i situationer 

när relationerna har inslag av både samarbete och konkurrens. Spänningar ur negativ bemärkelse 

uppkommer i de situationer när konkurrensen om resurser och kapacitet försvagar varandra och 

där företaget i överlappningen ställs inför konflikterande kravbilder som i och  med en 

kapacitetsbrist skapar rollkonflikter. Rollkonflikter uppstår också i det multilaterala nätverket när 

det inte finns en tydlig rollfördelning och tydliga gränssnitt mellan företag och produktområden. 

Dessa situationer kräver en komplett kunskap och kompetens om varandras verksamheter vilket 

är för resurskrävand för att hantera. Studien visar att det sociala kapitalet i form av förtroende, 

normer och social kontroll i ett strategiskt samarbete kan få negativa effekter i ett 

företagsnätverk. Ett starkt socialt kapital och en tröghet kan ur ett positiv perspektiv skapa en 

stabilitet som grund för att bygga upp ett starkt samarbete men ur en negativ bemärkelse skapa en 

cementering och hinder för utveckling.  

 

Det är intressant och viktigt att ta dessa slutsatser vidare och studera dem både djupare och inom 

fler kontexter eller teknologier och det är utifrån detta som denna licentiatuppsats tar sitt avslut 

och den fortsatta studien mot en doktorsavhandling tar som avspark  

 

Fortsatt forskning 

Denna licentiatuppsats har tydliggjort att småföretag är verksamma inom flera nätverk och 

positionen i överlappningen mellan olika nätverk vilket ger upphov till dilemman, problem och 

möjligheter. Det finns ett behov av fortsatt forskning av dels småföretag och försörjningskedjor 

dels av företag som finns i överlappningen mellan olika nätverk. I och med att konkurrensen på 

marknaden alltmer baseras på en konkurrens mellan olika företagsnätverk, försörjningskedjor och 

allianser av företag istället för konkurrens mellan enskilda företag. Så de dilemman, problem och 

möjligheter för småföretag i nätverk som denna uppsats behandlat bör fortsätta studeras. Det kan 

göras antingen genom ytterligare fördjupande fallstudier eller i form av en kvantitativ forskning 

och enkätstudier för att finna mer generella mönster.  

 

Denna studie har med stöd av tidigare studier berört att det kan finns inslag av både samarbete 

och konkurrens i olika nätverksrelationer. I och med en tydligare utveckling mot det som beskrivs 

ovan, att konkurrensen idag ofta uppstår mellan olika nätverk, allianser och försörjningskedjor 

och att företag är en del av och arbetar i överlappningar mellan flera nätverk finns ett behov att 

lyfta in dilemmat med att hantera nätverksrelationer som har inslag av både samarbete och 
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konkurrens.  Det finns ett begränsat antal studier som bidrar med kunskap om konkurrensinslag i 

samarbetsrelationer. Framförallt är det intressant och viktigt att studera hur spänningar uppstår 

och hanteras i nätverksrelationer som har inslag av både samarbete och konkurrens. En 

dimension som inte denna studie tagit hänsyn till är att spänningar och rollkonflikter kan uppstå 

på flera av varandra beroende nivåer, individ- organisation såväl som på nätverksnivå. Dessa 

spänningar och rollkonflikter på olika nivåer kan förklara dynamiken i nätverksrelationer.   

 

Med utgångspunkt från denna licentiatuppsats är det också intressant att djupare studera rollen av 

socialt kapital i dessa komplexa nätverksrelationer. Det intressanta är att studera när det sociala 

kapitalet kan stärka relationen tillika företagen och när kan det sociala kapitalet ha negativa 

effekter till exempel i form av överinbäddning och cementering som denna studie visat begränsar 

handlingsutrymmet för företagen. Det sociala kapitalet genereras, ägs och underhålls av individen 

(Burt 1992). Det är organisationens uppgift att samordna och dra nytta av det samlade sociala 

kapitalet i ett företag (Mauer & Ebers 2006). Därför är det av vikt att i en framtida studie av 

betydelsen och rollen av socialt kapital i komplexa relationer studera detta på olika nivåer, 

förslagsvis individ- organisation och nätverksnivå. 

 

Valet av fallstudier som metod har varit viktigt i denna fas då det är ett område som inte 

beforskats i större utsträckning tidigare. En begränsningav metodologisk karaktär som kan 

framföras är att studien av Xelerated har haft ett inifrån-och-ut perspektiv då intervjustudien 

begränsats till företaget och ledningens syn på verksamheten, dess utveckling och samarbetet i 

nätverk. Inga intervjuer har gjorts med andra företag, samarbetspartners, leverantörer eller 

köparföretag. På så sätt har studien en begränsning då den isolerar företaget från dess omgivande 

nätverk. I Sancos fall har intervjuer gjorts med alla deltagande företag i SSMG och den 

administrativa kärnan i SSMG och kan klassificeras som en nätverksstudie. Denna studie har en 

begränsning i att inga intervjuer genomförts med köparföretag eller leverantörer i 

försörjningskedjorna. Material om köparföretagen baseras på dokumentation och den 

information som delgivits av leverantörsföretagen.  

 

Det är ur flera aspekter intressant att fortsätta studien av Xelerated. De är verksamma inom en 

bransch av snabb förändring och intensiv konkurrens som kräver att företagen samarbetar.  

Xelerateds affärslogik är av en experimenterande karaktär där det fortfarande råder en osäkerhet 

vilka tekniska standarder som ska gälla och experimenterandet är i designfasen i form av sökandet 

av nya lösningar och tyst kunskap fortfarande råder (Noteboom & Gilsing 2004, Groen m.fl. 
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2006). Det är intressant att fortsätta studien när Xelerated ska gå över till en annan affärs- och 

nätverkslogik mot att exploatera sina resurser och växa för att nå volymer och en stabil lönsamhet 

i företaget och hur det påverkar företaget. Tidigare studier visar på att det uppstår spänningar 

pga. av konflikterande krav på både experimenterande och exploaterande aktiviteter när 

utvecklingsbolag och innovativa företag går över från en experimenterande logik till en 

exploaterande affärslogik. Dessa spänningar uppstår både på organisationsnivå, relationsnivå och 

på nätverksnivå (Groen m.fl. 2008).  Det är intressant att se var dessa spänningar uppstår och hur 

det inverkar både på nätverket och på företagets verksamhet, roller och rollkonflikter hos 

entreprenörerna och medarbetare på företaget när de går mot en annan affärsinriktning. I denna 

fortsatta studie är det också intressant att följa utvecklingen av fabless fabrication som 

affärsmodell. Hur fungerar den som affärsmodell när företaget ska fortsätta som utvecklingsbolag 

och sina experimenterande aktiviteter, och nya innovationer för att finnas kvar på denna 

föränderliga och konkurrentutsatta marknad och samtidigt gå över till en mer 

managementinriktad företagsledning som handlar om att förvalta och exploatera resurserna? 

 

Den fortsatta forskningsstrategin är därför att fortsätta den longitudinella studien av Xelerated, 

dess samverkan och konkurrens i nätverk och utöka med fler fallstudier av innovativa 

företagsnätverk inom olika teknologier med syfte att förstå hur relationer med inslag av både 

samarbete och konkurrens hanteras och hur de kan stimulera såväl försvåra innovativa processer i 

nätverk.   

 



168 

Referenser 

 

Ahuja G. (2000) “Collaboration Networks, structural holes, and innovation: A longitudinal 
study”, Administrative Science Quarterly 45 (3), 425-455 
 
Aldrich H. & Zimmer C. (1986) “Entrepreneurship through social networks”, i Sexton D.L. & 
Smilor R.W. (ed.) The art and science of entrepreneurship, Ballinger Publishing, Cambridge 
MA 
 
Alderson (1965) “Dynamic Marketing Behavior a functionalist theory of marketing”, 
Richard D. Irwin Homewood III  
 
Achanga, P., Shehab, E., Roy, R., & Nelder, G. (2006), "Critical success factors for lean 
implementation within SMEs", Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 17, 
no. 4, 460-471. 
 
Axelsson B, Larsson J (2002) “Pedagogical Innovativeness in Supply Net Development”, i 
Networks and Business Renewal, JIBS Research Reports, No 2002-4 
 
Baron R.A., Shane S. (2008) “Entrepreneurship, a process perspective” 2nd edition, Thompson USA 
 
Barringer, B.R., Harrison. J.S. (2000) “Walking a Tightrope: Creating Value Through 
Interorganizational Relationships” Journal of Management 26 (3) 367-403 
 
Bengtsson M., Kock S (2000) “Coopetition” in business networks, to cooperate and compete 
simultaneously”, Industrial Marketing Management 29, 411-426 
 
Bengtsson M, Mullern T, Söderholm A, Wåhlin N (2007), ”A grammar of organizing”, Edward 
Elgar Publishing  
 
Bengtsson M., Eriksson J., Kock S. (2008) ”Innovationer gynnas av både konkurrens och 
samarbete”, i Matsson L-G. (ed) Marknadsorientering, myter och möjligheter. Liber Malmö 
 
Berggren C. & Brulin G. (2002) ”Klistriga kluster eller globala glidare? Den lokala dynamikens paradoxala 
betydelse i den globaliserade ekonomin” NUTEK B 2002:2 
 
Bergström B., Hertz S. (2008) Kundorderstyrning – ett förvånansvärt trubbigt verktyg i Matsson 
L-G (ed) Marknadsorientering, myter och möjligheter, Liber Malmö  
 
Birley S., Cromie S., Myers A. (1990) “Entrepreneurial Networks; Their Emergence in Ireland 
and Overseas”, International Small Business Journal nr 9 (4) 56-74 
 
Bohman H., Boter H. (1984) ”Planering i mindre och medelstora företag, den strategiska planeringens 
utmaningar och faktiska villkor”, doktorsavhandling Umeå Universitet 
 
Botkin W. B., Matthews J.B.(1992) “Winning Combinations, the Coming Wave of Entrepreneurial 
Partnerships between Large and Small companies”, John Wiely & Sons, Inc, Toronto  
 
Brolin, G., (2002) ”Faktor X Arbete och kapital i en lokal värld”, Atlas, Stockholm 
 



169 

Brown J.S & Duguid P. (2001) “Knowledge and organization, a social-practice perspective”, 
Organization Science, 12 (2) 198-213 
 
Brusoni S., Prencipe A., Pavitt K (2001) Knowledge specialization, Organizational Coupling, and 
the boundaries of the firm: Why do firm know more than they make?, Administrative Science 
Quarterly, 46 597-621 
 
Borch O., Arthur M. (1992) “Strategic networks among small firms: implications for strategy 
research methodology”, Journal of Management Studies, 32 (4) 419-441 
 
Burt, R.S. (1992) Structural holes: The social structure of competition, Cambridge, MA Harvard 
University Press. 
 
Carter, C.R, Ellram L.M (2003) ‘‘Thirty-Five Years of the Journal of Supply Chain Management: 
Where have we been and where are we going?’’ The Journal of Supply Chain Management, 39 (2), 27-
39. 
 
Castells, M. (1998) The Rise of the Network Society. Cambridge, MA: Blackwell 
 
Christopher M. (2000) “The agile supply chain, competing in volatile markets”, Industrial 
Marketing Management, 29, 37-44  
 
Christopher M. (2005) “Logistics and supply chain management, creating value-adding networks”, Prentice 
Hall Financial Times 
 
Choi T.Y., Kim Y. (2008) “Structural embeddedness and supplier management, A Network 
Perspective”, Journal of Supply Chain Management 44 (4) 5-13   
 
Coleman, J.S. (1988) “Social capital in the creation of human capital”, Administrative Science 
Quarterly, 42(2) 339-365 
 
Cooper, M.C., Douglas, D.M., Pagh, J.D. (1997), "Supply chain management: more than a new 
name for logistics", The International Journal of Logistics Management, 8 (1), 1-14. 
 
Cowan, R. & Jonard, N. (2009) “Knowledge portfolios and the organization of innovation  
networks”, Academy of Management Review, 34(2) 320-342. 
 
Creswell, J. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions.  London, 
New Delhi, Thousand Oaks, Sage Publications 
 
Das T.K., Teng B (2002) “Alliance Constellations, A social exchange perspective”, Academy of 
Management Review, 24 (3) 445-456 
 
Dibiaggio L. (2007) “Design complexity, vertical disintegration and knowledge organization in 
the semiconductor industry”, Industrial and corporate change, 16 (2) 239-267 
 
Doz & Hamel (1998) “Alliance Advantage The Art of Creating Value through Partnering” HBS Press 
Boston 
 
Dubini P. & Aldrich H. (1991) “Personal and Extended networks are central to the 
entrepreneurial process”, Journal of Business Venturing 6 (5) 305-313 
 



170 

Dubois A (1998) “Organising Industrial Activities – An Analytic Framework”, Doktorsavhandling, 
Chalmers Tekniska Universitet  
 
Dubois A., Hultén K., Pedersen A-C. (2003) “Interdependence within and among supply chains”, 
paper presenterat på 9th IMP-conference i Lugano, Switzerland 
 
Dubios A., Araujo L. (2006) “The relationship between technological and organizational 
interfaces in product development”, IMP journal 1 (1)  
 
Dyer & Singh (1998) “The Relational view: Cooperative strategy and sources of 
interorganisational competitive advantages”, Academy of management Review 23 (4)  
 
Eisenhardt, K. (1989), "Building theories from case study research", Academy of Management Review, 
14 (4), 532-50.  
 
Eisenhardt, K., Bourgeois, L.J. (1988), "Politics of strategic decision making in high velocity 
environments: toward a mid-range theory", Academy of Management Journal, Vol. 31 pp.737-70.  
 
Eisenhardt, K., Martin, L.J. (2000), "Dynamic capabilities: what are they?", Strategic Management 
Journal, Vol. 21 pp.1105-21. 
 
Eisenhardt K.M., & Graebner M.E. (2007), “Theory building from cases: Opportunities and 
challenges”, Academy of Management Journal, 50(1) 25-32  
 
Elmhester, (2008), Små företag i strategiska nätverk - hur påverkas det enskilda företagets utveckling?, 
Doktorsavhandling, Lindköpings universitet 
 
Ford D., Gadde L-E., Håkansson H., Lundgren A., Shenota I., Turnbull P., Wilson D. (1998) 
“Managing Business Relationships”, England, John Wiley & Sons  
 
Gadde L-E & Hultén (2003) “Alderson Sorting; an Old Concept for a New Reality”, paper presenterat 
på IMP konferensen Lugano Schweiz 
 
Gadde L-E & Håkansson (2003) “Supply Network Strategies”, John Wiley & Sins, Chichester 
 
Gadde L-E. (2004) “Activity Coordination and Resource Combining in Distribution Networks - 
Implications for Relationship Involvement and the Relationship Atmosphere”, Journal of 
Marketing Management, 20, 157-184 
 
Garcia-Dastugue S., Lambert D. (2007) “Interorganisational time-based postponement in the 
supply chain”, Journal of Business Logistics, 28 (1)  57-81 
 
Gilsing V., Noteboom B., Vanhaverbeke W., Duysters G., van den Oord A. (2008) “Network 
embeddedness and the exploration of novel technology, Technological distance, betweenness 
centrality and density”, Research Policy 37 1717-1731 
 
Golcic S.L., Foggin J.H., Mentzer J.T. (2003) “Relationship Magnitude and its role in 
International Relationship Structure”, Journal of Business Logistics 24 (1) 57-76 
 
Granovetter M. (1985) “Economic action and social structure, the problem of embeddedness”, 
The American journal of sociology, 91 (3) 481-510 



171 

 
Groen A.J., Wakkee I., De Weerd-Nederhof (2008) “Managing tensions in a High-tech Start-up, 
An Innovation Journey in Social System Perspective”, International Small Business Journal 26 (1) 57-
81  
 
Guinipero L.C. Hooken R.E., Joseph-Mattews S., Yoon T.E., Brudvig S. (2008) “A Decade of 
SCM Litterature, Past, Present and future Implications”, Journal of Supply Chain Management, 44 (4) 
66-86 
 
Gulati R. Nohria N. Zaheer A (2000) “Strategic Networks”, Strategic management Journal, 21, 203-
215 
 
Handfield, R.B, Nichols, E.L (1999), Introduction to Supply Chain Management, Prentice-Hall, NJ 
 
Harland S.M. (1996) “Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks”, British 
Journal of Management, 7, 63-81 
 
Harland, C.M., Lamming, R.C., Zheng, J. & Johnsen, T. 2001. A taxonomy of supply networks. 
Journal of Supply Chain Management, 37 (4): 20-27 
 
Harrison A., von Hoek R. (2008) “Logistics Management and Strategy, competing through the supply 
chain”. FR, Prentice Hall, England 
 
Hau. L. Lee, V. Padmanabhan, Seungjin Whang, (1997) “The Bullwhip Effect in Supply Chains”, 
Sloan Management Review, 38 (3) 93-102 
 
Helper S. (1991) “Strategy and irreversibility in Supplier Relations –The Case of the US 
Automobile Industry”, Business History Review, 65 (4) 781-802 
 
Hertz,S. (2001) “Dynamics of Alliances in Highly Integrated Supply Chain Networks”, 
International Journal of Logistics, 4 (2) 237-256  
 
Hertz S. (2006) “Supply chain myopia and overlapping supply chains”, Journal of Business and 
International Marketing, 21 (4) 208-217 
 
Hendry C., Brown J., & Defillippi R. (2000) “Regional clustering of high technology based firms: 
Opto-electronics in Three Countries”, Regional Studies, 34 (2), 129-144  
 
Holmlund M & Kock S (1996) “Buyer dominated relationships in a supply chain – a case study of 
four small sized suppliers”, International Small Business Journal, 15 (1) 26-40 
 
Hoyt J., Huq F. (2000) “From arm-length to collaborative relations in the supply chain; an 
evolutionary process”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 30 (9) 750-
764 
 
Huang H. & Antoncic B. (2003) “Network-based research in entrepreneurship: A critical review”, 
Journal of business venturing, 18 (2) 165-187 
 
Huemer L., Becerra M., Lunnan R., (2002) “Organizational Identity and Network Identification; 
Relating Within and Across Imaginary Boundaries”, paper presented at the conference Different 
perspectives on Competition and Cooperation, Umeå 5-7 may 2002  



172 

 
Huemer (2003) “Building effective supply networks, the case of logistic service providers” (work 
in progress)  
 
Hulthén, K. (2002) “Variety in Distribution Networks: A Transvection Analysis” Doktorsavhandling, 
Chalmers University of Technology, Gothenburg.  
 
Håkansson H. ed. (1982) International Marketing and Purchasing of Industrial Goods, an interaction 
approach, John Wiley & Sons Ltd, USA 
 
Håkansson & Snehota (1995) “Developing Relationships in Business Network”, Routledge London  
 
Jarillo J.C. (1998) Strategic Networks: Creating the Borderless Organization, Butterworth-Heinemann, 
Oxford. 
 
Johanson, J. and Mattsson, L.-G. (1987) ”Interorganisational relations in industrial Systems: The 
Network Approach compared with the Transaction Approach”, Industrial Studies in  
Management and Organisation 17 (1) 34-48 
 
Johannisson B (2002) “Entrepreneurship in a Network Perspective”, plenary presentation, 12 Nordic 
Workshop on Interorganisational Research, Danmark   
 
Johannisson B. Mönsted M. (1997) “Contextualizing entrepreneurial networking”, International 
Journal of Management and Organization 27 (3) 109-137 
 
Krackhardt, D. 1992. The strength of strong ties: the importance of philos in organization. I N. 
Nohria, R.G. Eccles, eds. Networks and organizations. Harvard Business School Press, Boston. 

Kirchhoff B. (1994) “Entrepreneurship and Dynamic Capitalism”, Praeger, Westport CT, USA.  
 
Langlios R., N., Roberson P., L. (1992) Network and innovation in modular system: Lessons 
from the microcomputer and stereo computer industries, Research Policy, 21 (4) 297-313  
 
Langlois R.N. (2002) “Modularity in Technology and Organization,” Journal of Economic Behavior 
and Organization 49(1): 19-37 
 
Larson A. (1992) “Network dyads in entrepreneurial settings: a study of the governance of 
exchange relationships”, Administrative Science Quarterly, 37, 76-104 
 
Lambert, D., Cooper, M., and Pagh, J. (1998) “Supply Chain Management: Implementation 
Issues and Research Opportunities”, The International Journal of Logistics Management, 9 (2) 1-19  

 
Lamming, R., Johnsen, T., Zheng, J., and Harland, C. (2000) “An initial classification of supply 
networks”, International Journal of Operations & Production Management,  20 (6) 675-691  
 
Lee, H.L. & Padmanabhan, V. & Whang, S. 1997. “The Bullwhip Effect in Supply Chain”, Sloan 
Management Review, 38 (3) 93-102  
 
Lincoln Y.S., and Guba E. G. (1985) “Naturalistic Inquiry”, London: Sage Publications 
 
Lind M. (2002) ”Det svårgripbara nätverket, en sociologisk studie av företagare i nätverk”, 
doktorsavhandling Örebro Universitet 



173 

 
Lorenzoni,G-Baden Fuller (1995) Creating a strategic center to manage a web of partners, 
California Management Review, 37 (3) 19-38 
 
Ludvigssen, J.( 2001) “International Networking between European Logistics Operators”, 
Doktorsavhandling, Stockholm School of Economics  
 
Malmberg A. (2001) ”Lokala miljöer för industriell innovation och utvecklingskraft, en 
forskningsbakgrund” i Ekstedt E., (red) Kunskap och handling för företagande och ekonomisk utveckling , 
Arbetslivsinstitutet, Stockholm 
 
March J. G. (1991) “Exploration and exploitation in organizational learning”, Organizational 
Science, 2, 71-87  
 
Maskell. P., Ed (2001) “Innovation and learning for competitiveness and regional growth”, Nordregio, 
Stockholm  
 
Maxwell, J. A. (1992). “Understanding and validity in qualitative research”, Harvard Educational 
Review, 62(3), 279-300 
 
Mauer I. & Ebers, M. (2006) “Dynamics of social capital and their performance implications: 
Lessons from Biotechnology Start-ups”, Administrative Science Quarterly, 51, 262-292 
 
Mentzer,J.T, De Witt,W, Keebler,J.S.,Min, S., Nix,N.W., Smith,C.D., Zacharia,   Z.G. ( 2001) 
“Defining Supply chain integration”, Journal of Business Logistics, 22 (2) 1-25 
 
Merriam S. B. (1988) ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur, Lund 

Miles M.B., and Huberman A. M. (1994) “Qualitative data analysis”,  London: Sage Publications. 

Miller N.J. (2007) “Strategic Networking among Small Businesses in Small US Communities” 
International Small Business Journal, 25 (6) 631-665  
 
Mintzberg H (1979) The Structuring of Organizations, Prentice-Hall, New Jersey  
 
New, S. (1997) “The scope of supply chain management research”, Supply Chain Management: an 
International Journal, 2 (1) 15-22.  
 
Normann R, Ramirez R. (1994) ”Den nya affärslogiken”, Liber-Hermods  
 
Noteboom B. (1994) “Innovation and diffusion of small firms: theory and evidence”, Small 
Business Economics, 6 (5) 327-347 
 
Nilsson K., Nilsson P. (1992) ”Småföretag i flerpartsamverkan, en studie av aktörer, byggstenar och fogmassa 
vid nätverksbyggande”, Umeå Universitet, Doktorsavhandling 
 
Penrose, E. (1959) “The Theory of the Growth of the Firm”, Oxford: University Press. 
 
Olsen, R.F. and L.M. Ellram. (1997) “A Portfolio Approach to Supplier Relationships”, Industrial 
Marketing Management, 26 (2) 101-113 
 



174 

Pavitt K. (2005) “Specialization and System Integration: Where manufacture and service still 
meet”, i The Business of Business Integration, edited by Prencipe A. m.fl. Oxford University Press  
 
Pfeffer J. and Salancik, G. R. (1978) The External Control of Organizations, A resource Dependence 

perspective. New York, Harper & Row Pbl  
 
Piore M. J. & Sabel (1984) The Second Industrial Divide; Possibilities for Prosperity, Basic Books New 
York 
 
Porter M. (1985) Competitive Advantage, The Free Press, New York 
 
Porter M. (1998) “Clusters and the new economics of competition”, Harward Business Review. 
nov/dec. 
 
Powell W.W. (1990) “Neither market nor hierarchy: Network forms of organization”, Research in 
Organizational Behavior, 12, 295-336 
 
Powell W.W., Smith Doerr L (1994) “Interorganisational collaboration and the locus of 
innovation: Networks of learning in Biotechnology”, Administrative Science Quarterly 41 (1) 116-145   
 
Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990)”The Core Competence of the Corporation”, Harvard Business 
Review, 68, 79-90. 
 
Putnam, R.D. (1995) “Bowling alone: America´s declining social capital”, Journal of Democracy, 
6(1), 65-78. 
 
Quayle M. (2003) “A study of supply chain management practice in UK industrial SMEs”, Supply 
Chain Management, An international journal, 8 (1) 79-86 
 
Quinn, J. B. och Hilmer, F. G. (1994). Strategic Outsourcing. Sloan Management 
Review(Summer): 43-55. 
 
Ramirez R. (1999) “Value co-production: Intellectual origins and implications for practice and 
research”, Strategic management journal, 20 (11) 49-65 
 
Richardson, G.B. (1972) “The Organisation of Industry”, The Economic Journal, September, 883-
96.  
 
Ring, P.S. and Van de Ven, A.H. (1994) “Developmental processes of cooperative 
interorganizational relationships.” Academy of Management Review, 19 (1) 90- 
118. 
 
Sanchez R. & Mahoney J.T. (1996) “Modularity, flexibility and knowledge management in 
product and organization design”, Strategic Management Journal, 17, 63-76 
 
Saxenian A. (1996) “Inside-Out: Regional networks and industrial adaptation in Silicon Valley 
and Route 128”, Cityscape; A journal of policy development and research, 2 (2) 41-60 
 
Saxenian A., Hsu J-Y (2001) The Silicon valley- Hsinchu Connection, Technical communities and 
industrial upgrading, Industrial and corporate change, 10 (4) 893-920 
 



175 

Shane S. (2003) A General Theory of Entrepreneurship, The Individual-Opportunity Nexus, Edward Elgar, 
Northhampton MA.  
 
Sharon A. A., Barney J.B. (2008) “Opportunities, organizations and entrepreneurship”, Strategic 
Entrepreneurial Journal, 2 (3) 175-190  
 
Shaw E. (2006) “Small Firm Networking: An Insight into Contects and Motivating Factors”, 
International Small Business Journal, 24 (5) 5-28 
 
Sjöstrand F. (2004) Nätverkskoordineringens dualiteter, doktorsavhandling, Stockholms Universitet 
 
Skjoett-Larsen,T.( 1999) “Supply Chain Management – A new challenge for  Researchers and 

Managers in Logistics”, The International Journal of Logistics Management, 10 (2) 41-53 
 
Spekman, R., Kamauff, J., and Myhr, N. (1998), “An empirical investigation into supply chain 
management: a perspective on partnerships”, Supply Chain Management: An International Journal, 3 
(2) 53-67 
 
Speakman, R.E., J. Kamauff and J. Spear. (1999) “Towards More Effective Sourcing and Supplier 
Management”, European Journal of Purchasing and Supply Management, 5, 103-116 
 
Speakman R., Spear J., Kamauff J. (2002)”Supply chain competency: learning as a key 
component”, Supply Chain Management, 7, (1) 41-55  
 
Spradley, James P. (1979) The Ethnographic Interview, Belmont: Wadsworth Group/Thomson 
Learning. 
 
Stabell, C.B. and Fjeldstad, Ø.D. (1998) “Configuring Value for Competitive Advantage: On 
Chains, Shops and Networks”, Strategic Management Journal, 19, 413-437.  
 
Statens Offentliga Utredningar 1998:92, Goda ideér om småföretag och samverkan, 
Småföretagsdelegationens rapport 5  
 
Storper M., Harrison B (1991) “Flexibility, hierarchy and regional development: The changing 
structure of industrial production systems and their forms of governance in the 1990s”, Research 
Policy 20 (5) 407-422 
  
Swedberg, R. (1994) Schumpeter, Om skapande förstörelse och entreprenörskap, Stockholm:Ratio 
 
Sölvell Ö., Zander I., Porter M. (1999) Advantage Sweden, Norstedts juridik, Stockholm  
 
Tan, K. C. (2001), “A framework of supply chain management literature”, European Journal of 
Purchasing & Supply Management, 7, 39-48.  
 
Teece D., Pisano G., Shuen S. (1997) “Dynamic capabilities in strategic management”, Strategic 
Journal of Management, 18, 509-534 
 
Thompson (1967) Hur organisationer fungerar, Prisma Stockholm 
 
Tsai  W. (2000) “Social Capital, strategic relatedness and formation of intraorganisational 
linkages”, Strategic Management Journal, 21, 925-939 



176 

 
Tson Söderström H. (red) (2001) Kluster.se, Sverige i den nya ekonomiska geografin, SNS förlag, 
Stockholm  
 
Turok I. (1993) “Inward Investment and Local linkages; How deeply embedded is Silicon Glen?” 
Regional Studies, 27, 401-417  
 
Uzzi B. (1997) “Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of 
embeddedness”, Administrative Science Quarterly, 42, 35-67. 
 
Yin R.K. (2003) Case study research: design and methods, Sage Publications Thousand Oaks, California 
 
Vanhaverbeke, W., (2001) “Realizing new regional core competencies establishing a customer-
oriented SME network”, Entrepreneurship & Regional Development, 13 (2), 97-116 
 
Varamäki E. (2001) Essays on Multilateral Cooperation between SMEs, the Prerequisites for Successful 
Development and Different Models on Interfirm Cooperation, Doktorandavhandling, Vasa Universitet  
 
Waters D. ed. (2007) Global Logistics, New Directions in Supply Chain Management, 5th ed. The 
Chartered Institute of Logistics and Transport UK.  

Williamson, Oliver E. (1981) "The Economics of Organization: The Transaction Cost 
Approach." American Journal of Sociology 87 (3), 548-577. 

 
Wilson D. T (1995) ”An integrated model of buyer–seller relationships”, Journal of the Academy of 
Marketing Science 23 (4), 335–345 
 
Wincent J (2006) On Building Competitiveness in Strategic SME Networks, Empirical Analysis of 54 Firms 
in Two Network, Doktorsavhandling, Luleå Tekniska Universitet 
 
Womack J.P Jones D.T. (1996) “Beyond Toyota, How to root out waste and pursue perfection”, 
Harvard Business Review 74 (5) 140-151 
 
 
 


