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Sammanfattning  
 
En allt mer globaliserad värld har bidragit till ökade internationella nätverk. Till hjälp för att 
underlätta och främja affärsrelationer mellan Sverige och USA finns den svensk amerikanska 
handelskammaren, SACC USA. 
Idag finns forskning som beskriver vilka faktorer som påverkar en organisation vid 
prioritering av stakeholders och därmed vilka mönster som kan urskiljas. Likaså finns 
empirisk forskning om hur en nätverksorganisation kan byggas upp. Däremot finns ingen 
forskning som, med detta som stöd, skildrar hur en organisation kan bygga upp ett nätverk i 
ett annat land. Uppsatsens problemformulering lyder som följande? Hur kan en organisation 
uppbyggd i ett annat land, organisera nätverk för sina stakeholders? 
Identifiera faktorer som påverkar dels medlemmarnas uppfattningar om organisationens 
betydelse, dels möjligheten att organisera nätverk i ett annat land. 
Denna studie behandlar två olika parter vilkas insamlingsmetoder skiljer sig åt. 
Undersökningen av styrelsen består av en enkätundersökning medan medlemsföretagens 
situation valdes att undersökas med hjälp av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade 
telefonintervjuer för att kunna diskutera närmare de olika medlemmarnas situation och på så 
vis få en djupare förståelse för det aktuella problemet. 
Studiens resultat visar att medlemmarnas incitament till sitt medlemskap är tudelat, där en del 
av medlemmarnas incitament är baserat på absolut affärsmässiga kontakter, andra mer 
personliga kontakter, medan en del ansett att ett medlemskap i SACC USA skulle kunna ge 
dem båda inslagen. SACC USA har som grund för sitt nätverk valt modellen av en 
paraplyorganisation, där de politiska och ekonomiska omvärldsfaktorerna är de som har störst 
påverkan på verksamheten. 
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1.0 Inledning 
  
 
 
 
 
 
Genom historien har olika former av handel alltid varit av stor vikt för samhällets 
uppbyggnad. Sett tillbaka på traditionella samhällen kan det vara svårt att urskilja vad som var 
handel och vad som var symbolisk kommunikation, då det ofta förekom långvariga 
handelsrelationer där stor vikt lades på ömsesidig respekt och framför allt ärlighet gentemot 
varandra. Det kunde ges i uttryck av så kallad ”tyst handel”, vilket innebar att handelsvarorna 
avsedda för byteshandel lades av en part på en bestämd plats för att sedan bytas ut av en 
annan, utan fysiskt möten mellan de två (Fredlund, 2005, s.7). För mindre än en generation 
sedan handlade de svenska invånarna sina varor hos den lokalt belägna handlaren. Under de 
senaste decennierna har en påtaglig förändring skett i det svenska samhället. Utvecklingen har 
bestått av att marknaden gått från att vara relativt smal och lokal, med dagens mått mätt, till 
att bli mer expansiv och vid (Svendström, 2004, s.3). Detta har till stor del sitt ursprung ur de 
senaste decenniernas globalisering som tydligt satt utmärkande spår på vårt moderna 
samhälle. En stark bidragande kraft i detta var att även resandet började växa vilket innebar 
att människor i större utsträckning kom i kontakt med olika kulturer där de blev inspirerade av 
nya ting. Detta har sedan bidragit till en ökad efterfrågan av varor från utlandet och vice 
versa, vilket inneburit en växande export och import. Handelns utbredning har blivit mer och 
mer central då den i takt med dess framfart, inte bara förmedlat kontakter mellan länder, 
världsdelar och folk, utan även gynnat en framväxande medel och handelsklass, vilket 
bidragit till dagens tillstånd (Fredlund, 2005, s.8). 
 
Internationaliseringen av den svenska handeln tog verklig fart först på 1990-talet och sedan 
dess har det skett en enorm utveckling. Idag har i stort sett ingen svensk i utlandet några större 
problem med att få tag på en tub Kalles kaviar på ett närbeläget IKEA varuhus. Samtidigt kan 
vi i Sverige köpa billiga varor på danska Netto och Jysk eller på tyska Lidl och Bauhaus. Det 
har blivit naturligt för oss att handla utländska varor i Sverige och svenska varor i utlandet. 
Idag är det är nästan omöjligt att tänka sig att en nations handel skulle stå utan internationella 
produkter och därmed internationella kontaktnät (Svendström, 2004, s.3). Även om de senaste 
decenniernas globalisering bidragit till en starkt växande handel mellan länder så har svenska 
köpmän haft kontakter utomlands långt tillbaka i tiden. Under 1200-talet kom tyska köpmän 
att kontrollera viktiga delar av den svenska utrikeshandeln. Detta medförde att tyska köpmän 
bosatte sig i Sverige, vilket kan ses som en tidig form av utländska investeringar i Sverige. 
Denna utveckling fortsatta senare under 1500-talet då Sverige tog ett fastare grepp över järn- 
och kopparexport vilket förde med att fler utländska köpmän etablerade sig på svensk mark. 
Under Sveriges tid som europeisk stormakt flyttade tyskar, balter, nederländare samt en och 
annan britt sin verksamhet till svenska städer som Stockholm, Norrköping och Göteborg. På 
samma vis som i vårt moderna samhälle så hade detta till följd att dessa ”nya svenskar” 
bidrog till nya vanor och nya kontakter inom landets gränser. På flera liknande sätt har olika 
typer av immigranter influerat livet runt om i Sverige under historiens lopp (Svendström, 
2004, s.5). Övergången från småskaligt till storskaligt företagande tar tid och kraft, likaså en 



etablering utomlands. Centralt har alltid varit och är än idag, att välja den marknaden som 
passar ens syfte bäst samt att kunna acceptera de olikheter som finns nationer emellan.  
 
Mellan åren 2002 till och med mitten av 2006 var USA det enskilt största mottagarlandet av 
svensk varuexport, och därmed viktigare för Sverige än de europeiska marknaderna. Idag 
ligger USA på 5:e plats som svensk exportmarknad i termer av värde. Under tioårsperioden 
1996-2005 ökade vår export till USA med i genomsnitt 9,5 procent per år i volym och 
fördubblades därmed nära nog under perioden. Den svenska importen av amerikanska varor 
låg år 2007 på plats nummer elva (Swedish trade, 2009). Svensk tjänsteexport till USA 
utgjorde år 2005 närmare 48 miljarder kronor vilket motsvarar nära 15 procent av all svensk 
export av tjänster. Samtidigt uppgick vår tjänsteimport från USA till strax över 37 miljarder 
kronor vilket med andra ord innebar 14 procent av den totala svenska tjänsteimporten. Den 
svenska tjänsteexporten till USA har vuxit stadigt med tvåsiffriga tal sedan år 2000, medan 
importen av tjänster under 2000-2005 legat runt 37 miljarder kronor. Tjänstesektorn stod år 
2006 för hela 55 procent av de i USA anställda (Swedish trade, 2009). Idag ligger de svenska 
tillgångarna av i USA på ett tal omkring 200 miljarder kronor. Sverige har fortfarande störst 
tillgångar i USA strax efter tillgångarna i Finland, medan Storbritannien och Nederländerna m 
fl. knappat in på försprånget för svenska investeringar. Totalt uppgick år 2006 de svenska 
direktinvesteringstillgångarna i utlandet till 1 760 miljarder kronor. Av dessa fanns cirka 12 
procent i USA och 68 procent i EU (Swedish trade, 2009).  
 
Antalet anställda i svenskägda bolag utomlands har ökat rejält under den senare delen av 
1990-talet. Detta förklaras till stor del av en kraftig ökning av antalet anställda i just USA. 
Svenska företag är sålunda väl representerade i USA; år 2006 beräknades cirka 186 200 
amerikaner arbeta i svenskägda företag. USA står i en klass för sig när det gäller antalet 
anställda; nästan exakt en femtedel av alla som arbetar i svenska företag i utlandet finns i 
USA. Siffrorna för 2007 var 1 262 företag – av nästan 12 000 utlandsägda företag i Sverige – 
i amerikansk ägo. De USA-ägda bolagen har fler än 107 000 anställda, varav drygt hälften i 
tillverkningsföretag och något färre i tjänstesektorn. Detta motsvarar cirka 17 procent av alla 
svenskar anställda i utlandsägda företag. I princip alla större svenska företag (åtminstone med 
huvudkontor placerade i Sverige, men kanske inte alltid formellt ägandemässigt svenska 
företag) har idag någon form av närvaro – tillverkning eller försäljning – i USA (Swedish 
trade, 2009). 
 

 

1.1 Problembakgrund  
 
Men att etablera sig på en stor marknad innebär inte bara fördelar och möjligheter. Det finns 
alltid så kallade ”barriers to entry” när ett företag ska etablera sig i utlandet. Ett lands 
regleringar kan skilja sig från ett annat och ett lands seder och bruk kan vara svåra att först 
acklimatisera sig till. När ett svenskt företag letar efter affärsmöjligheter i USA så möts de 
ofta av stor kulturell diversifiering. Detta beror på landets storlek och de kulturella 
skillnaderna som finns med de olika 50 delstaterna (Swedish trade, 2009).  
Till hjälp för att underlätta och främja affärsrelationer finns olika organisationer till hands, 
däribland Exportrådet och olika handelskamrar spridda världen över. Specifikt för 
handelskamrar är att de är regionala och oberoende organisationer som verkar för ett bättre 
företagsklimat och för ökade handelsrelationer, infrastrukturfrågor och vissa frågor om 
besiktningar och handelsbruk. Den centralaste skillnaden mellan en handelskammare och 
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näringslivsorganisationer är rollen som oberoende tredje part vid exempelvis värderingar och 
utfärdandet av vissa exportintyg samt den starka regionala rollen. Andra organisationer har 
regionkontor, men styrs centralt. Handelskamrar är regionala och verkar för regionen. 
Dessutom är handelskamrar helt privata, och finansieras inte av statliga medel till skillnad 
från Exportrådet som har statligt stöd, därmed kan handelskamrarna vara politiskt oberoende 
(Swedish trade, 2009). 
Till hands med sitt nätverk för att verka för svenska företag som söker expansionsmöjligheter 
i USA, och vice versa, finns den svensk amerikanska handelskammaren (Swedish American 
Chamber of Commerce, SACC-USA). Organisationens bedrivs nästintill som en ideell 
verksamhet med syftet är att underlätta och främja handel och investeringar mellan länderna 
med hjälp av deras kontaktnät och kunskap (SACC USA, 2010). Studier har visat att under 
det senaste decenniet har utbredningen av just organisatoriska nätverk ökat markant 
(Biggiero, 2001, s.2). 
 
Ideella organisationer står inför olika typer av ansvar, däribland förvaltnings, juridiska, 
professionella och en skyldighet att bevara och tjäna det allmännas bästa. Därför omfattas de 
av förväntningar inte bara från myndigheter utan även av berörda parter såsom media och 
allmänhet, dvs. olika stakeholders (Balser, McClusky, 2005, s.27). 
Forskning har visat att företagsledningens förhållningssätt till dess stakeholder är en central 
dimension i alla organisationer oavsett vilken bransch de arbetar i. Detta då betydelsen av 
begreppet stakeholder står för en central funktion i en organisationens verksamhet. Därav är 
likaså dess kunskap om intressenternas kraft att påverka organisationens intressant, och till 
följd av detta hur ledningen väljer att bemöta sina stakeholders, av stor relevans för alla 
organisationer (Jones, Felps, Bigley, 2007, s.44). Att tillgodose alla stakeholders önskemål 
kan dock vara problematiskt på grund av den då ofta förekommande konflikten mellan olika 
intressegrupper samt då resurserna sällan är tillräckliga för att tillgodose alla önskemål. 
Studier har kommit fram till att organisationers relation till dess stakeholders inte alltid är så 
okomplicerad där alltså organisationen i fråga ofta slits mellan olika krav och förväntningar 
från sina stakeholders. (Jones., 2007, s.46). Forskningen har även kommit fram till att 
stakeholders relationer gentemot organisationer sällan är uppbyggda enbart av en tvåvägs 
kommunikation dem emellan, utan består ofta av ett sammankopplat nätverk mellan de olika 
intressenterna utan att alltid en direkt koppling till organisationen i frågan (Boesso, Michelon, 
2010, s.56).  
Idag finns forskning som beskriver vilka faktorer som påverkar en organisation vid 
prioritering av stakeholders och därmed vilka mönster som kan urskiljas. Likaså finns 
empirisk forskning om hur en nätverksorganisation kan byggas upp. Däremot finns ingen 
forskning som, med detta som stöd, skildrar hur en organisation kan bygga upp ett nätverk i 
ett annat land. 

 

1.2 Frågeställning 
 

Uppsatsens problemformulering lyder som följande? Hur kan en organisation uppbyggd i ett 
annat land organisera nätverk för sina stakeholders? 
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1.2.1 Syfte 
 

Identifiera faktorer som påverkar dels medlemmarnas uppfattningar om organisationens 
betydelse, dels möjligheten att organisera nätverk i ett annat land.  
Det praktiska syftet med studien är att bidra med kunskap till SACC USA vad gäller 
medlemmars incitament till deras medlemskap samt eventuella framtida önskemål. Dels görs 
det med förhoppningen att kunna gynna SACC USA med det praktiska bidraget av en 
matnyttig helhetsbild till SACC USA’s ledning vad gäller medlemmars framtida behov med 
förhoppningen att detta arbete kan ge viss vägledning i organisationens arbete. 
    
Viktigt att understryka är att denna studie inte är gjord på uppdrag av SACC USA eller med 
utgångspunkten att det skulle finnas förbättringar att göra eller att medlemsföretag inte är 
nöjda med organisationens nuvarande arbete. Denna studie är som ovan nämnt gjord med 
utgångspunkten från mina upplevelser under min praktikperiod hos SACC USA och med de 
funderingar som dykt upp under denna tid. 

 

1.2.2 Avgränsningar  
Som tidigare nämnt så kan SACC liknas vid en paraplyorganisation bestående av en 
huvudorganisation, SACC-USA, och 19 regionala kammare. Eftersom min tid till detta arbete 
och mina resurser är begränsade väljer jag att avgränsa denna undersökning till 
huvudorganisationen SACC USA och inte fördjupa studien mot enskilda regionala kammare, 
såsom SACC Texas, SACC Colorado eller någon av de övriga 17 kamrarna. Jag anser det 
vara av största intresse att primärt studera huvudorganisationen då en huvudorganisations 
arbete vanligtvis avspeglas på alla dess förgreningar. 

 

1.2.3 Definitioner 
 

• SACC USA - Swedish American Chambers of Commerce vilken den svenska 
översättningen är den svensk amerikanska handelskammaren. Fortsättningsvis 
kommer jag att använda mig av förkortningen SACC USA. 

 

1.2.4 Handelskammare 

Definitionen av vad en handelskammare är och vad dess primära åtaganden är kan ibland 
uppfattas som aningen diffust. För att på bäst sätt kunna ta del av denna studie och dess 
resultat bör läsaren erhålla den grundläggande bilden för vad en handelskammare är vilket jag 
med detta avsnitt eftersträvar att mer ingående klargöra.  
 
En handelskammare är en näringslivsorganisation som sammansluter alla företag, oberoende 
av bransch, där varje handelskammare vanligtvis är verksam i en specifik region i ett land. 
Som medlem i en handelskammare har företag dock möjligheten att dra nytta av alla 
handelskamrars utbud i landet, oavsett viken handelskammare företaget är medlem i (Cci, 
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2007). Handelskamrarna fungerar som en förmedlare mellan olika aktörer på marknaden och 
bistår företag med att hitta lämpliga samarbetspartner, såväl nationellt som internationellt. 
Handelskamrarna kan även hjälpa medlemsföretagen vid kontakter med svenska och 
utländska myndigheter (Cci, 2007).  En handelskammare mest primära uppgift är således att 
förmedla kontakter och på så vis bidra till att skapa väl fungerande samarbeten mellan olika 
aktörer inom näringslivet. Handelskammare har funnits sedan år 1599 när den första bildades 
i Marseille i Frankrike. Sveriges första handelskammare bildades i Stockholm år 1902. 
Handelskamrar är i de flesta länder offentligrättsliga subjekt med obligatoriskt medlemskap 
för företagen i handelskammarens distrikt. I USA, Storbritannien och i de nordiska länderna 
är dock handelskammare helt privata och har frivilligt medlemskap. I Sverige är cirka 10,000 
företag medlemmar i en handelskammare. De svenska handelskamrarna finns representerade i 
44 länder världen över. Flera av dessa hjälper gärna svenska företag med råd och service. De 
flesta är i första hand till för de svenska företagen i landet och kan ha mycket begränsade 
resurser för service (Cci, 2007). Det finns ungefär 14,000 handelskamrar runt om i världen, 
där alla handelskamrar arbetar för att främja företagande och för att utveckla kontakter mellan 
företag(Cci, 2007). Detta gör handelskamrarna till naturliga förmedlare av affärskontakter 
mellan företag i olika länder. 

 

1.2.5 Den Svensk amerikanska handelskammaren - SACC  USA 
 
Den svensk amerikanska handelskammaren i USA är en paraply organisation med 19 
regionala kammare och en huvudorganisation. Detta medför att SACC-USA finns 
representerad över stora delar av landet, och huvudorganisationen lokaliserad i Washington D. 
C (SACC-USA, 2010). Den första svensk amerikanska handelskammaren i USA grundades i 
New York år 1906 där den fortfarande drivs (SACC New York, 2009). År 1986 grundades 
vad som idag kallas for SACC USA i Washington D.C. Detta som en förlängning av SACC 
New York. Dock står SACC New York utanför organisationen SACC-USA och ses som en 
egen organisation. Efter införandet av SACC-USA har de regionala kamrarna allt eftersom 
etablerats i olika delar av landet. Idag har SACC-USA 2,300 olika medlemmar lokaliserade i 
både Sverige och USA. Detta innebär att organisationen är den näst största europeiska 
handelskammaren i USA. Syftet med SACC-USA är att främja och underlätta handel och 
samarbete mellan länderna. Organisationen hjälper svenska företag med kontakter i USA, och 
med amerikanska företag att hitta kontakter I Sverige. Detta görs genom ett stort nätverk som 
genererar verktyg och metoder för att hitta de bästa samarbetspartnerna 
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2.0 Vetenskapliga utgångspunkter  
 
 

 

2.1 Ämnesval 
 
Mitt intresse av strategiska frågor inom näringslivet har inte enbart vuxit fram genom min 
utbildning utan har alltid funnits med mig och snarare vuxit i takt med mina val av 
utbildningar, för att vidare utvecklas under min tid i på den svensk amerikanska 
handelskammaren i USA. Jag vill påstå att arbeta med utvecklingen av en organisation är ett 
väldigt kreativt arbete. För att lyckas krävs en nyfikenhet och öppenhet gentemot nya 
influenser och idéer. Det är av stor vikt att utforska olika lösningar på uppstående problem 
och det måste inte sällan ske i pressade situationer. På så vis primäras produktivitet och en 
vilja att lära. Jag kan inte säga precis vad jag vill göra ”när jag blir stor” men jag kan säga att 
intresset av den kreativa delen av strategiska frågor alltid har, och förmodligen alltid kommer 
att finnas inom mig. Detta intresse tror jag delvis har att göra med att jag vuxit upp i en familj 
som äger och driver företag vilket gett många glada stunder att jag förknippar det med något 
positivt och givande. 
 
Min tid på SACC i USA speglar likaså mitt intresse av att se nya delar av världen och att 
uppleva och lära av nya kulturer. Det speglar även så mitt intresse av internationella relationer 
och en nyfikenhet på det allt mer globala affärsklimatet i Sverige. En termin i USA gav mig 
många sådana influenser, men det gav mig också många nya saker att fundera på som inte 
fungera lika som i Sverige, dvs. vikten av att stanna upp och analysera om det vi gör är 
relevant, vilket är det fundamentala syftet med denna studie. I SACC USA´s nätverk finns 
2 300 medlemmar av varierande karaktär där största delen består av amerikanska företag. 
Med detta som grund finner jag det intressant att ta reda på mer kring hur organisering av 
detta stora nätverk kan gå till och varför är det idag så mycket som 2300 medlemmar, vilken 
betydelse har organisationen för dem? Idag finns det forskning kring stakeholders som går så 
långt tillbaka som från 1930-talet, dock så står ofta teorier om stakeholder som stöd för annan 
forskning men sällan fokuserar artiklar till största delen på detta område. 
 
 

2.2 Förförståelse 
 

Det finns två olika typer av förförståelse, förstahandsförförståelse som kan definieras som 
upplevda personliga erfarenheter, dels andrahandsförförståelsen som definieras som 
inhämtade erfarenheter från exempelvis litteratur (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2002, s.14). 
Det är inte möjligt att bedriva forskning utan förförståelse då det är mötet mellan forskning 
och just förförståelsen som lägger grunden för en studies syfte (Bjereld, et al., 2002, s15). 
Därför anser jag det av stor vikt att berätta om min bakgrund och på vilket vis den bidragit till 
denna studies problemformulering.  
 
Jag har under sex terminer studerat civilekonomprogrammet med inriktningen handel och 
logistik vid Handelshögskolan i Umeå, vilket resulterade i en kandidatexamen våren 2009.  
Mitt mål är att i framtiden vara verksam inom en organisation arbetandes med frågor av 
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global karaktär. Denna utbildning har gett mig företagsekonomiska kunskaper som bland 
annat omfattar en grundläggande förståelse för dagens nationella och internationella handel. 
Som ett nästa steg mot min framtida karriärs mål har jag studerat magisterprogrammet i 
management vid samma högskola. Jag vill påstå att mina studier har gett mig ett analyserande 
förfaringssätt viket innebär att jag nu på ett bredare sätt bemöter en ny situation med en 
utforskande och ifrågasättande approach, vika jag tror kommer att påverka min studie på så 
vis att den bidragit till valt ämne. För att skaffa mig internationell erfarenhet sökte jag en 
praktikplats på den svensk amerikanska handelskammaren i USA, där jag befann mig under 
vårterminen 2010. Mina arbetsuppgifter bestod där av B2B marknadsföring en ny tjänst som 
SACC USA erhåller – en online business directory. Min praktiska erfarenhet består av 
vardaglig insyn i organisationen under en termin vilket gett en inblick i arbetet samt relationer 
till personalen vilket kan påverka studien på så vis att jag som författare kan omedvetet vara 
jävig. Dock jag strävar naturligtvis att genomföra denna studie med en ytterst objektiv syn.  
Detta har resulterat i att jag vill med denna studie använda min teoretiska och praktiska 
erfarenhet och applicera den på vad jag anser vara ett aktuellt problemområde. 
 

2.3 Kunskapssyn 
 

Det finns två olika vetenskapliga huvudinriktningarna – positivismen och hermeneutiken. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, dock har dess metoder och världsbild med 
tiden spridits vidare till andra områden inom just naturvetenskapen. En positivist tror på den 
absoluta kunskapen, och vill därmed bygga en säker (positiv) kunskap. Positivismens 
”lösning” på vad som är sanningsenligt görs genom att en individ avlägsnar allt han/hon innan 
”trott sig veta”, men som han/hon egentligen inte visste. Kvar blir då en kärna av säker 
kunskap, det vill säga solid fakta. När detta är gjort står individen stark på detta fundament 
som sedan all framtida kunskap byggs upp på. Allt vetande som kan erhållas genom studier av 
genom religiösa uppenbarelser, heliga skrifter, genom intuition, eller genom teoretisk 
spekulation, anser positivisterna vara oanvändbar. Enligt den positivistiska synen har 
människan endast två källor till förfogande för att erhålla kunskap; det vi kan iaktta med våra 
sinnen, och det vi kan räkna ut med vår logik (Bryman, Bell, 2003, s.37). 
 
Den andra huvudinriktningen - hermeneutiken som brukar beskrivas som motpolen till 
positivism. Det är en vetenskaplig inriktning med tolkningar, studier och försök att förstå 
grundbetingelsen för den mänskliga existensen. Vetenskapsmän studerar subjektivt utifrån sin 
egen förförståelse, vilken är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Förförståelse innefattar 
inte enbart uppfattningar om verkligheten enbart genom våra sinnen, utan även vara tankar, 
intryck, känslor, och den kunskap som forskaren besitter är en tillgång och inte ett hinder för 
att tolka och förstå (Bryman, Bell, 2003, s.41). Det är svårt att förhålla sig till enbart en av 
dessa, och i regel blir det en kombination av de båda med en tyngdpunkt åt något av hållen. I 
denna studie har jag utgått från att ha tyngdpunkten i den hermeneutiska kunskapssynen med 
tron om att tolkningar lämpar sig bäst i detta fall för att försöka skapa mig en förståelse för 
organisationens tillstånd och medlemmarnas situation. Dock kommer jag att använda mig av 
både kvalitativ och kvantitativa metoder för att nå fram till uppsatt syfte. 
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2.4 Angreppssätt 
 
Vidare innefattar de båda vetenskapliga metoderna två olika förfaringssätt för att dra slutaster, 
genom induktion och deduktion. Induktion bygger på undersökningar av verkligheten, av 
erfarenheter, av vilka slutsatser dras. Ett exempel på detta kan vara: "Solen har gått upp varje 
morgon hittills, alltså kommer den att gå upp imorgon också" (Bryman, Bell, 2003, s.42). 
Deduktion bygger på konsekvent tänkande, på logik. Den speglar en slutsats som är dragen 
genom logik, vilken endast är giltig om den är logiskt sammanhängande. Ett sådant exempel 
ar ”från A och B följer C”. Dock så behöver den inte vara sanningsenlig i den bemärkelsen att 
den stämmer överens med verkligheten, bara att de kan förenas till en slussats. (Bryman, Bell, 
2003, s.42). 
 
I en idealisk studie tar forskaren ställning med utgångspunkt från kunskapssyn till frågan om 
induktion eller deduktion. Dock så medför den filosofiska ambivalensen att den hermeneutiskt 
orienterade forskaren har svårt att bortse från befintliga teorier och logiskt korrekta modeller 
baserade enbart på befintliga teorier är svåra att utforma för samhällsvetenskapliga 
frågeställningar. En forskare kan även använda sig av den s.k. ”Gyllene medelvägen” som 
innebär en slags växelverkan mellan teori och empiri. För den mer hermeneutiska forskaren 
innebär det att han/hon går från teori till empiri för att sedan gå tillbaka till teorin. Detta för att 
forskaren kan ha svårt att möta den ”verkligheten” som ett oskrivet blad och forskaren har 
som regel med sig, dock omedvetet, med sig någon form av teoretiskt perspektiv som styr 
datainsamlingen (Johansson Lindfors, 1993, s.56). Detta är det mest lämpade angreppssättet 
för denna studie enligt min mening och likaså det valda baserat på följande genomförande.  
I ett först steg har jag valt att skildra de mest relevanta teorierna kring stakeholders och 
organisering av nätverk. Baserat på beskrivna teorier sedan genomföra en enkätstudie med 
ledamöterna från SACC USA’s styrelse. Vilket har till syfte att ge information om 
organisationens aktuella tillstånd samt ge vägledande uppgifter till efterföljande intervjuguide. 
Detta följs sedan av intervjuer med medlemsorganisationer med syftet att skaffa kunskap om 
vad de anser ett medlemskap ger dem idag samt vilka eventuella förändringar de önskar se i 
framtiden för ett ökat värde av deras medlemskap.  
 

Fig. 1 Tillvägagångssätt 
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Utöver inriktningarna ovan har jag även använt mig av den så kallade explorativa 
undersökningsmetoden. Då min kunskap innan studien inte var på expertnivå gör denna typ 
av undersökning utforskande, det vill säga explorativ. Ett delsyfte med denna explorativa 
undersökning är främst att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt 
problemområde, vilket är gjort genom att leta och finna lämpliga teorier som sedan stått som 
stöd för intervjuer och analys (Davidsson, Patel, 2003, s.30).  
 

2.5 Empiriska insamlingsmetoder 
 
Uppsjön av empiriska insamlingsmetoder är mycket stor och som forskare finns då många val 
att ta del av för att finna den mest lämpade. De två grundläggande kan dock sägas vara den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden. Vilken metod forskaren väljer att använda är till 
största del beroende av syftet med studien genomföras samt undersökningsobjektet.  
 
Kvantitativa metoder innebar att forskaren samlar in material på ett strukturerat sätt och 
präglas av en kontroll av materialet. Ett vanligt sätt att insamla data är då genom 
enkätundersökningar eller liknande observationer då det enkelt går att fokusera på enskilda 
variabler och metoden används när forskare vill urskilja mönster och ha möjligheten till att 
dra representativa slutsatser för en viss population (Holme, Solvang, 1991, s.13). Den 
kvalitativa metoden är mindre formell och präglas av en större närhet till det undersökta 
objektet. Metoden används inte när forskaren vill dra generella slutsatser gällande en viss 
population utan används istället för att skaffa en djupare förståelse för det aktuella problemet 
och lyfta fram dess egenskaper (Holme, Solvang, 1991, s.14). 
 
Denna studie behandlar två olika parter vilkas insamlingsmetoder skiljer sig åt. Detta innebär 
att studiens metodologiska angreppsätt är av kritiskt metod pluristisk natur (Danermark, 
Ekström, Karlsson, Karlsson, 2003, s.23). Denna studie har till syfte att först angripa SACC 
USA’s styrelse vilket innefattar mycket upptagna personer som är svåra att få tag på. Detta 
har kommit till min kännedom under min tid som praktikant inom organisationen. Detta 
resulterade i en enkätundersökning för at kunna nå studiens uppsatta syfte.  För att sedan ta 
del av SACC USA’s medlemsföretags situation valdes den kvalitativa metoden i form av 
semi-strukturerade telefonintervjuer för att kunna diskutera närmare de olika medlemmarnas 
situation och på så vis få en djupare förståelse för det aktuella problemet. 
 

2.6 Studiens perspektiv 
 
Det valda perspektivet i en studie anger och påverkar hur forskaren förhåller sig till det valda 
undersökningsobjektet. Det finns två varianter av perspektiv, det traditionella och det 
kvalitativa. Studiens perspektiv kan anas av givna problemformulering och kommer att utgå 
från en utomståendes objektiva ögon. 

 

2.7 Data insamling 
 
Vid insamling av data betonas främst två olika typer av data, sekundärdata samt primärdata. 
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Sekundärdata är data vilken har samlats in tidigare för ett annat ändamål. Vanligtvis 
betecknas sekundärkällor som litteratur, tidskrifter och artiklar. Den andra typen av data är 
primärdata, denna typ av data samlas in specifikt för studien. Primärdata samlas oftast in 
genom enkäter alternativt intervjuer vilket gäller för denna studie (Bryman, Bell, 2003, s.42). 
 
Insamlingen av primärdata kommer att behandlas och förklaras djupare i avsnittet vid namn 
”Praktisk metod” medan jag här vill presentera den sekundära. För att kunna sammanställa 
valda teorier valde jag att ta hjälp av boken Exploring Corporate strategy, från 2008 version 
åtta skriven av G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington. Dels att leta efter vetenskapliga 
artiklar, vilket genom att jag vände mig till Umeå Universitets databaser Business Source 
Premier och Emerald och där sökte på orden situation stakeholder theory, managing 
stakeholders, stakeholder culture, organizing networks,  
 

2.8 Kritik mot sekundärkällor 
 
När en forskare använder sig av sekundära källor är det viktigt att dessa granskas och att 
forskaren skapar en tydlig förståelse för dess innehåll och överförbarhet (Johansson Lindfors, 
1993) då dessa inte är sammanställda av författaren själv utan av någon annan i ett annat 
sammanhang. Risker med detta kan vara att teorier misstolkas när de ursprungligen är ämnade 
för annat ämne. Detta har hela tiden hafts i åtanke under hela processen i att söka och välja 
relevant teorier för denna studie. Stor del av använda sekundära källor har som tidigare 
nämnts hämtats från vetenskapliga artiklar, en del böcker har även fått ge stöd till studien. 
Dock har denna uppsats i första hand tagit stöd av vetenskapliga artiklar men jag vill ändå 
belysa användandet av boken Exploring Corporate strategy som delvis fått utrymme i denna 
studie. Min motivering till detta val kan förklaras av att den är en både bred och djupgående 
källa till utformandet av en organisations nulägesanalys men att den ibland kan uppfattas som 
aningen grund och inte lyfter fram verkliga situationer vilket kan resultera i missförstånd vad 
gäller specifika teoriers överförbarhet på verkliga fall. Med detta i åtanke har jag ändå stort 
förtroende för denna bok då denna även används som kurslitteratur för kursen Perspectives on 
management and strategy men även följer hela detta magisterprogram i management vid 
Handelshögskolan i Umeå.  
Dock har det funnits viss svårighet med att hitta vetenskapliga artiklar som är applicerbara på 
denna studie. Vid val av vetenskapliga artiklar har jag noggrant tagit publiceringsdatum i 
beaktning då jag ansett att färskare studier är mer applicerbara på studiens ämne.  Jag har bl.a. 
använt mig av Biggieros (2001) studie om organisatoriska nätverk och dess olika utseenden. 
Denna studie är gjord i Italien, men jag ser ingen direkt anledning som skulle göra att den inte 
skulle kunna appliceras på denna studie som fokuserar på ett annat land.  
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3.0 Teoretisk referensram  
 
 

3.1 Stakeholder 
 
De som är påverkad av eller kan påverka en organisations framgång. Så lyder definitionen av 
stakeholder enligt historisk forskning. Stakeholders är i regel indelade i två grupper, direkta 
och indirekta. Den förra omfattar anställda, kunder, leverantörer och aktieägare vilka är helt 
beroende av organisationens framgång. Den andra gruppen kan ses som mer indirekta 
intressenter såsom media, myndigheter, intressegrupper, intressenter som kan påverka eller bli 
påverkad av organisationens framgång men som inte står och faller med denna (Donaldson, 
Preston, 1995, s.67).  
Intressenter i olika former är ett bestående inslag i alla organisationers vardag. Freeman 
(Donaldson., 1995, s.67) var den första i början av 1980-talet att behandla stakeholder teorier 
som enskilda teorier, dvs. han fokuserade på vad hur stakeholders kan direkt ha påverkan på 
ett företags framgång, vilket han gjorde i olika organisationsmodeller och samhällskontexter. 
Tidigare användes teorierna enbart som stöd till annan forskning och relativt tunt i form av 
ytliga hänvisningar till vad stakeholdergrupper består av. Han använde även denna teori som 
ett kapitel i utvecklande av strategiskt ledarskap med hänvisning till den ökade 
konkurrenskraft tillsammans med den allt växande globaliseringen med hänvisning då till bl.a. 
de allt vanligare kulturella påverkansfaktorerna (Donaldson., 1995, s.67). Författarna 
(Donaldson., 1995, s.67) menar att det på senare år blivit allt vanligare att fler forskare valt att 
använda stakeholder teorier för att söka svar på organisationers valda strukturer och arbetssätt 
vad gäller dess påverkan på samhället i stort. Och att det blir vanligare att företag i dag är 
medvetna om den ökande betydelsen av hur de behandlar sina stakeholders då de ser 
kopplingen mellan lönsamhet och förbättrade intresserelationer i en värld där konkurrensen 
tätnar allt mer och där exempelvis en köpare sällan har problem att vända sig till en annan om 
han/hon inte är nöjd med denna. 
 
Relationen mellan stakeholders och organisationen i fråga är sällan enbart uppbyggt av en 
tvåvägs kommunikation dem emellan, utan består ibland av ett sammankopplat nätverk 
mellan olika stakeholders och då ibland utan en direkt koppling till organisationen i frågan. 
Organisationen är på så vis inte alltid i centrum utan bör istället ses som en variabel i ett 
komplext socialt nätverk där de olika deltagarna ser sin vinning i utbytet av andra medlemmar 
(stakeholders) och inte direkt av organisationen i fråga, vilket vid dessa situationer medför att 
nätverksorganisationers framgång beror av till vilken grad dess medlemmar (stakeholders) är 
tillfredsställda av det utbyte de har av andra medlemmar (stakeholders) (Rowley, 1997, 
s.888). Författaren förklarar vidare hur krafter utifrån organisationen påverkar dess struktur 
och agerande och menar till och med att organisationers agerande är begränsade till ett fåtal 
alternativ på grund av påverkansfaktorer från dess stakeholders och att organisationer inte har 
något annat val än att möta de krav som ställs från dess stakeholders för att överleva. Detta 
sätt att se på situationen delas med stakeholder teorier om att organisationers framgång går 
hand i hand med hur väl de lyckas tillfredsställa sina stakeholders (Rowley, 1997, s.892).  
 
Då alla organisationer skiljer sig åt så är det av naturliga skäl svårt att dra generella slutsatser 
om vilka stakeholder som bör prioriteras och likaså har drygt tre decenniers forskning kring 
stakeholder teorier inte heller kommit fram till enig slutsats om detta. (Boesso, Michelon, 
2010, s.471) På samma vis kan det vara svårt att uppfylla alla stakeholders önskemål då de 
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ofta kan stå emot varandra och ett beslut kan innebära ett ja till ena gruppen och nej till den 
andra. Vidare betonar författarna att det inte sällan uppstår intressekonflikter mellan olika 
stakeholders generellt oavsett vilken bransch de verkar inom, men preciseras som att 
prioritering från organisationen i frågas sida kan vara problematiskt när flera stakeholders har 
olika, och ibland motstridiga, förväntningar på den ideella organisationen.  
Beslutsfattande med hänsyn till stakeholders viljor kan vara därmed vara förenat med 
dramatik då kompromisser mellan organisationens egna intressen och stakeholders intressen 
måste tillämpas på grund av begränsade tillgångar. Detta kan ofta innebära att moraliska 
dilemman uppstår då frågan om en rättvis fördelning, i den meningen att tillgångar fördelas 
lika, mellan stakeholders. (Jones, Felps, Bigley, 2007, s.141). Dessutom kan stakeholders 
eftertrakta ting som organisationen inte kan ge eller inte anser att de bör uppföra. Centralt vad 
gäller av ansvar och lyhördhet är just erkännandet att organisationer inte bara bör reagera på 
sin omgivning utan att arbeta mer proaktiv, att fatta beslut för att balansera lyhördhet för 
aktörer med kapacitet och resurser och deras föreställningar om lämplig aktivitet. Likaså 
kanske det inte upplevs av organisationers ledning att allas önskemål har samma värde och 
därför inte bör uppfyllas (Balser, McClusky, 2005, s.296). 
 
Vid prioritering av olika önskemål finns ett antal faktorer som påverkan organisationens val. 
Dessa påverkansfaktorer delas in i tre; dess styrka att kunna påverka organisationen, dess 
legitimitet/lämplighet att lägga fram förslag, och graden av hur brådskande ärendet är. De 
stakeholders som uppfyller alla dessa tre attribut, eller den högsta graden av kombinationen 
kommer att få den största uppmärksamheten av organisationen. Följaktligen står forskningen 
enig om att de avgöranden om vilka grupper av stakeholders som prioriteras är beroende av 
kulturellt inbäddade attityder, övertygelser och värderingar, påverkanskraft, legitimitet och 
brådskande hos för varje enskild stakeholdergrupp (Mitchell et.al. 2011, s.237). Varje 
uppsättning av attityder, övertygelser, värderingar och förväntningar för varje stakeholder 
kombinerat av efterföljande beteende hos organisationens ledning kommer således att 
representera kulturella och beteendemässiga aspekter av en viss orientering mot respektive 
stakeholder. Dock så kommer dominerande attityder, övertygelser, värderingar och 
förväntningar råda för vissa stakeholders tillsammans med makt, legitimitet och kriterier 
brådskande, vilket ger variation i den relativa graden av vikt som de fäster att varje 
uppsättning intressen. Detta kommer att resultera i en förkärlek till att prioritera särskilda 
stakeholders som kommer att diktera lednings uppmärksamhet och resurser som kommer då 
kommer att riktas åt att ta itu med de intressena (Mitchell et.al. 2011, s.242). 
 
I allmänhet är kultur en egenskap hos en organisation bestående av (1) medlemmarnas 
förgivet tagna uppfattningar om verklighetens natur, dvs. särskilda antaganden, (2) en 
uppsättning normativa, moraliska och funktionella riktlinjer eller kriterier för att fatta beslut, 
så kallade värderingar, och (3) de förfaranden eller sätt att arbeta tillsammans som följer av de 
ovan nämnda antaganden och värden, så kallade artefakter (Jones., 2007, s.156). 
Organisationskulturen speglar en slags förhandlade ordning som uppkommer och utvecklas 
när medlemmar arbetar tillsammans med ett gemensamt förtroende för varandra (Dervitsiotis, 
2003, s.511). Gemensamma erfarenheter i detta avseende kan leda människor med tiden att 
bilda gemensamma och djupt rotade överenskommelser om hur den organisatoriska världen 
fungerar och vilka metoder och standarder som är lämpliga och effektiva inom den verklighet 
de verkar i. I själva verket är kulturen en del av den organisatoriska miljö som hjälper 
medlemmar att förstå sina egna och andras beteende (Jones., 2007, s.141.) 
Ett företags stakeholders är på så vis en starkt bidragande del i hur ett företags kultur 
utvecklas (Jones., 2007, s.141.) Författarna menar vidare att inte sällan länkas framgångsrika 
företagskulturer till starka kärnvärden "om hur man behandlar anställda, kunder, leverantörer 
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och andra, det vill säga stakeholders. Dessutom kan de antaganden och värderingar som utgör 
stakeholders kulturer påverka att organisatoriska lösningar användas för att övervaka och 
interagera med stakeholders (Dervitsiotis, 2003, s.511). Till exempel, människor tenderar att 
satsa mer tid och kraft på att samla in och tolka data för att utveckla mentala modeller som är 
relevanta för viktiga frågor, t.ex. för dem som är direkt relaterade till kärnvärden av kulturen. 
Följaktligen kan organisationer förväntas (1) fokusera mer specifikt på, (2) samla in mer 
information om, (3) utveckla mer omfattande förståelse av, och (4) skapa mer sofistikerade 
rutiner kring stakeholders problem relevanta för de värden organisationen i fråga besitter. 
Enligt författarna medför detta att de kulturella karaktärsdrag som stakeholders och 
organisationen i fråga har gemensamt är av stor relevans för dess samverkan. 
Vid sämre tider när en organisation befinner sig i en krissituation är de mer beroende av sina 
relationer till andra organisationer och aktörer det vill säga stakeholders. Detta på grund av 
det stöd som kan erhållas i form av exempelvis kapital och kunskap. Således menar 
författaren att, för en organisation i kris, blir det viktigt att förstå: (1) Vilka intressenterna är 
de mest inflytelserika i den organisatoriska överlevnaden? (2) Hur de ska hantera dessa 
intressenter (Pujanen, 2006, s.1261)?  
 
Ideella organisationer står inför olika typer av ansvar, däribland förvaltnings, juridiska, 
professionella och en skyldighet att bevara och tjäna det allmännas bästa (Balser., 2005, 
s.321). Författarna menar att därav omfattas de av förväntningar inte bara från myndigheter 
utan även av berörda parter såsom media och allmänhet, d.v.s. olika stakeholders. Därför är en 
av uppgifterna för hantering av stakeholders att tolka typer av förväntningar och väga 
lämpligheten av de förväntningarna mot de värderingar och uppdrag av organisationen, de 
cheferna "professionella normer och organisationens egen tolkning av det allmänna bästa. 
Följaktligen befattningshavare i ideella organisationer har en viss frihet i hur de hantera 
intressenternas relationer. 
Lyhördhet kan vara problematiskt när flera stakeholders har olika och ibland motstridiga, 
förväntningar på ideell organisation. I hjärtat av ansvar och lyhördhet är erkännandet att 
organisationer inte bara reagera på sin omgivning men kan vara proaktiv, att fatta beslut för 
att balansera lyhördhet för aktörer med kapacitet och resurser och deras föreställningar om 
lämplig aktivitet (Balser., 2005, s.344). 
 
 

3.2 Nätverk  
 
Då denna studie behandlar SACC USA´s metod för att organisera nätverk med hänsyn till 
dess stakeholders, syftar detta avsnitt till att behandla frågor kring vad nätverk kan ha för 
betydelse för ett företag. 
 
Följdriktigheten i det nätverksperspektivet som tillämpas på interorganisatoriskt nivå har 
strukturen av band mellan organisationer och dess styrka och innehåll har en betydande 
inverkan på företagets beteende och prestation (Zaheer, Gozubuyuk, Milanov, 2010, s.62). 
Författarna (2010, s.62) menar vidare att med andra ord, i motsats till det tillvägagångssätt 
som områden som neoklassiska ekonomi, där företaget ses som en självständig, även 
isolerade, enhet som strävar efter att använda sina resurser för att konkurrera med andra 
liknande autonoma och självständiga enheter, påvisar nätverksapproachen att företag erhåller 
sina tillgångar, resurser och möjligheter genom sina nätverk. Naturligtvis hävdar författarna 
inte att nätstrukturen är den enda, eller ens de primära, bestämningsfaktor för företagets 
resultat, utan dess interna organisatoriska förmåga, eller resurser, står tydligt för en stor del av 
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variansen i en företagets prestation. Samtidigt, organisationer är både stärkta och begränsade 
genom att deras befintliga mönster av band. Följaktligen, tillsammans, nätverk både aktiverar 
och begränsar företagens agerande, handling och resultat Således, förankring av företaget i ett 
nätverk av interorganisatoriskt relationer ger ytterligare ljus över hur och förklarar delvis 
varför företag agerar och presterar på de sätt de gör. Några aktuella forskningar kombinerar 
vyn av dess interna kapacitet med det strukturella perspektivet för att förklara företagens 
resultat. Nätverk är också teoretiserade att ge upphov till förtroende (Zaheer., 2010, s.74).  
 
 

3.3 Organisera nätverk  
 
Det senaste decenniet har präglats av en snabb och genomgripande spridning av inter-
organisatoriska nätverk, som inträffat antingen mellan stora företag främst i form av tekniska 
joint ventures och karteller, eller mellan små och medelstora företag i form av konsortier, 
föreningar, sammanslutningar, leverantör-köpare nätverk, etc. (Biggiero, 2001, s.2). 
Författaren (2001, s.4) menar vidare att de kan vara antingen formella när de äger rum som 
juridiska avtal, eller informella när de härrör från gemensamma intressen och vanor. Ibland är 
de även oplanerade, då bruket av de befintliga inter-organisatoriska relationerna utövas utan 
en medveten strategi. Inter-organisatoriska nätverk kan skapas på lokal nivå eller på en 
nationell och internationell basis. De kan när det gäller många olika aspekter av företag: 
strategiska, organisatoriska, tekniska, etc. Vidare menar författaren (2001, s.5) att de kan vara 
mer eller mindre stabila, i termer av medlemmarnas permanens, nätverk, storlek, 
framtidsutsikt, etc. Utöver det stora antalet former och aspekter som kännetecknar 
interorganisatoriskt nätverk är det med all säkerhet så att teori och praktik för hur dessa ska 
förvaltas har förändrats dramatiskt under det senaste decenniet. Detta genom att bilden av ett 
företag som ett slutet system som kännetecknas av precisa och stabila gränser, som försöker 
växa genom interna vägar och öka i storlek, till att utvecklas till bilden av företag som öppna 
system som kännetecknas av transparens med tvetydiga gränser, menar författaren (2001, s.4). 
 
Studien av Lucio Biggiero (2001, s.3) gjord i Italien behandlar nätverk mellan små och 
medelstora entreprenörer i ett sammankopplat italienskt företagsnätverk. Denna studie visar 
på fördelarna med små och flexibla strukturer och utvecklar bilden av ett nätverk som en 
alternativ form av samordning, jämfört med hierarkiska former. På grund av studiens syfte att 
förklara hur nätverks kan organiseras anser jag att dess resultat är överförbart på denna studie 
för att dra paralleller i hur organisationer kan välja att bygga upp dess nätverk.  
Studien visar att nästan ingen enskild firma är en ”ö” och att de flesta nätverk är informella 
och bygger på personliga relationer mellan medlemmarna. Vid organisering av ett nätverk 
spelar de individuella och sociala-psykologiska variablerna, såsom förtroende och själv-
identifiering av nätverkets utbud de största och mest avgörande rollerna för dess framgång. 
Dessa argument går sida vid sida med det av den växande betydelsen av små och medelstora 
företag i industrialiserade länder. De är inte längre att betraktas som reliker från det 
förgångna, utan snarare som löfte om den framtida ekonomiska utvecklingen. Men bland de 
många variabler, beror deras styrka också på grad och typ av nätverk men med slutsatsen att 
isolerade organisationer är svagare än nätverksorganisationer, menar Biggiero (2001, s.7). 
Den empiriska studien visar även på en stark differens i hur nätverk är ledda där en del nät är 
starkt ledda och att andra står utan ledare, baserat på jämlikheten mellan medlemmarna. 
Faktum är att perfekt (komplett) paritet inte kan hållas, och kan därför bara mätas i termer av 
vissa viktiga egenskap hos nätverkets medlemmar, såsom kompetens, etc. Mellan två 
ytterligheter av hierarkin och paritet är graden av självorganisering inom, och av, nätverket. 

14 



Fördelarna med hög grad av självorganisering är att även om dessa system är komplexa och 
svåra att hantera, deras konkurrensfördelar är hög flexibilitet (anpassningsförmåga) och hög 
kreativitet. De är lämpliga för att hantera komplexa miljöer, och Biggiero (2001, s.14) hävdar 
att aspekten av en högre del självorganisering ger konkurrenskraftiga nätverk, i jämförelse 
med ledardriven struktur (Biggiero, 2001, s.19). 
Studien visar att entreprenörerna är de som tar alla relevanta beslut, varvid chefer bara har en 
marginell roll. Detta faktum har två viktiga konsekvenser med hänsyn till deras kapacitet att 
dra fördelar av nätverk: å ena sidan entreprenörer är oftast individualistiska personer med en 
tro att andra är avundsjuka på deras affärsidéer och vill inte identifiera sig med andra och är 
därmed av det mindre nätverk-orienterade slaget. Å andra sidan, entreprenörer är mindre 
skadliga för risker än chefer och är därför mer villiga att prova osäkra strategier. Biggeros 
teori bygger på att tillsammans med det senare karaktärsdraget tillsammans med de sociala 
och kulturella värdena är fundament för att bygga effektiva nätverk. Detta då förekomsten av 
lokala gemensamma kulturella värden främjar den snabba utvecklingen av nätbaserade 
evolutionära mönster (Biggiero, 2001, s.16). Faktum är att ett villkor för att bygga inter-
organisatoriska nätverk är att företagen kan identifiera sig med och dela gemensamma 
kulturella värderingar., menar Biggiero och får medhåll av Ingram, Paul; Torfason, Magnus 
Thor i studien ”Organizing the In-between: The Population Dynamics of Network-weaving 
Organizations in the Global Interstate Network. Detta främjar samarbetsviljan hos företagare 
då de gemensamma kulturella värderingarna ger en ömsesidig förståelse och mer begriplig 
kunskapsöverföring. Samtidigt minskar det faktorn av osäkerheten eftersom en hög grad av 
identifikation direkt påverkar konkurrenskraften och beteenden, förtroende och engagemang 
bland nätverkets medlemmar (Biggiero, 2001, s.26). 
 
 

3.5 Internationaliseringsprocesser 
 
Det internationella nätverk ett företag besitter förklaras av relationen de har med de aktiva 
aktörerna på denna marknad, dvs. sina kunder, distributörer, leverantörer, konkurrenter samt 
statliga myndigheter. En organisations internationaliseringsprocess kan beskrivas som en 
process som syftar till att öka inblandningen i internationella aktioner. Vidare utbreds 
företagets nätverk då antalet relationer med all sannolikhet ökar vid en 
internationaliseringsprocess (Johnson et al., 2008, s.238). Naturligtvis är dessa nätverk 
uppbyggda av historiska händelser och aktiviteter och utvecklas allt mer med tiden. 
Författarna menar att genom att företag värnar om dess nätverk växer det även sig starkare 
vilket leder till att företagen inom detta nätverk allt mer kan ta hjälp av varandra och 
varandras kontakter. Denna studie visar även att företag som brister i sitt nätverk har mycket 
svårare att etablera sig på en ny marknad än en organisation som värdesatt vikten av att skapa 
ett starkt nätverk. (Forsgren, 2000, s.205). 
 
Vid internationell etablering av verksamheten finns som ovan nämnts bland annat 
handelskamrar till hjälp för att hjälpa till och främja det internationella samarbetet. De 
svenska handelskamrarna ger råd om bästa vägen för att etablera kontakter med företag i 
utlandet. I många fall kan en svensk handelskammare utomlands ge värdefulla råd och i vissa 
fall även viss service. De hjälper företag att starta sitt internationella nätverk genom att knyta 
samman lämpliga organisationer från olika länder med framtida utbytesmöjligheter. De kan 
även föra deras talan gentemot myndigheter. Detta internationella nätverk blir då ett 
”värdenätverk” och karaktäriseras av den uppsättning av inter-organisatoriska band och 
relationer som är nödvändiga för att skapa en produkt eller tjänst. I de flesta branscher är det 
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sällsynt att en enda organisation för att internt samtliga av värdet verksamhet från 
produktdesign genom att leveransen av den färdiga produkten eller tjänsten till 
slutkonsumenten.  
 
Det finns vanligen en specialisering av roll och någon organisation är en del av det större 
värde nätet. Det är denna process av specialisering inom det värde nätverket på en uppsättning 
länkade aktiviteter som kan stödja kompetens i att skapa ekonomiskt mest fördelaktiga 
produkter. Så en organisation måste vara tydlig om vilka aktiviteter det borde åta sig och som 
den inte och kanske outsourca. Viktigt att ha i åtanke är att SACC USA inte arbetar med 
produktion av produkter utan är en organisation levererar kunskap och vägledning i form av 
tjänster. Likväl ar de av stort värde att ha kunskap i sin omgivning och varpå de hämtar sin 
kunskap. (Johnson et al., 2008, s.240). 
 
  
 

3.6 Omvärldsbevakning 
 
För att på ett proaktivt sätt kunna anpassa sina interna beslutsprocesser bör en konstant 
bevakning av de externa påverkansfaktorerna genomföras. Genom att bevaka omvärlden kan 
företag anpassa och utforma sin verksamhet för att på bäst lämpade sätt bemöta rådande och 
framtida påverkansfaktorer från omvärlden. En välkänd modell för detta är Pestel som 
används för att identifiera de mest primära externa faktorerna som kan ha påverkan på en 
organisations arbete. Likaså kan SWOT analysen ge viktiga svar på omvärldens dynamik och 
dessutom de interna styrkor och svagheter som organisationen besitter för att kunna bemöta 
morgondagens hot och möjligheter. (Albright, 2004, s.38) 
 
 

3.6.1 Pestel 
 
Det finns många faktorer i det makroekonomiska miljö som starkt kan påverka en 
organisations strategiska val. När identifiering av vilka omvärldsfaktorer som påverkar en 
organisation målas en bild upp om hur verkligheten idag ser ut och en ger även en prognos 
över hur morgondagens verklighet kommer att se ut och ger då följaktligen en bild om vilket 
utrymme som finns för organisationens utbud och dess efterfrågan på marknaden (Albright, 
2004, s.42). Dessa faktorer är inte oberoende av varandra utan är inte sällan förenade med 
varandra. Ett exempel på detta kan vara den tekniska utvecklingen vilket kan förändra sättet 
människor arbetar på totalt genom t.ex. underlättande maskiner osv. Men en utveckling som 
sådan kan även förändra levnadsstandard och hela livsstilar (Albright, 2004, s.42).  
 
En förändring i någon av dessa faktorer påverkar även konkurrenssituationen på marknaden 
som organisationen är verksam i. Det är viktigt att förstå att Pestel faktorer kan påverka och 
driva på förändringar i allmänhet men att de i sig bara är en utgångspunkt. Ledningen måste 
tolka de viktigaste drivkrafterna för förändring och även effekten av dess påverkan på vissa 
branscher, marknader och enskilda organisationer (Richardsson, 2007). Hur dessa ter sig 
varierar från land till land och även från region till region inom länderna, vilket kanske 
speglas speciellt i ett land som USA där stor diversifiering råder. Det är särskilt viktigt att 
Pestel används för att titta på den framtida effekten av de faktorer som kan påverka ens 
omgivning och som kan skilja sig från sina tidigare effekter (Johnson et al., 2008, s.114).  
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Skatt förändringar, nya lagar, handelshinder, demografiska förändringar och statliga politiska 
förändringar är alla exempel på makro förändring. Till hjälp for att analysera dessa faktorer 
kategoriseras dem med hjälp av Pestel modellen. Denna klassificering görs i följande struktur: 
(Johnson et al., 2008, s.114). 

 
 
 
 

 
• Politiska faktorer . Dessa hänvisar till ett lands politik såsom graden av ingrepp i 

ekonomin. I vilken mån kan man tro på att subventionera företag? Vilka är dess 
prioriteringar i fråga om företagsstöd? Politiska beslut kan påverka många viktiga 
områden för företag, såsom utbildning av arbetskraften och kvaliteten på 
infrastrukturen i ekonomin, t.ex. väg - och järnvägssystemet.  
 

• Ekonomiska faktorer. Dessa inkluderar räntor, förändringar beskattning, ekonomisk 
tillväxt, inflation och valutakurser. Till exempel kan högre räntor avskräcka 
investeringar eftersom det kostar mer att låna, en stark valuta kan göra exporterande 
svårare eftersom det kan höja priset i form av utländsk valuta, och inflationen kan 
framkalla högre lönekrav från de anställda och öka kostnaderna. 

 
• Sociala faktorer. Förändringar i sociala trender kan påverka efterfrågan på företagets 

produkter. Ett exempel är Storbritannien, där befolkningen blivit äldre. Detta har ökat 
kostnaderna för företag som är engagerade i pensionsutbetalningarna för sina 
anställda, eftersom deras personal lever längre. Det innebär också vissa företag har 
börjat anställa äldre arbetstagare att utnyttja denna växande arbetskraften. Den 
åldrande befolkningen har också inverkan på efterfrågan, till exempel vad gäller på 
skyddat boende och läkemedel.  
 

• Tekniska faktorer. Den nya tekniken skapar nya produkter och nya processer. MP3-
spelare, dataspel, online spel och högupplöst TV är alla nya marknader som skapas 
genom de tekniska framstegen. Online shopping, streckkoder och datorstödd 
konstruktion är alla förbättringar av det sätt människor idag gör affärer som ett resultat 
av en överlägsen teknik. Teknik kan minska kostnader, förbättra kvaliteten och leda 

Fig. 2 PESTEL-analys 
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till innovation. Denna utveckling kan gynna såväl konsumenter som de organisationer 
som tillhandahåller produkterna.  
 

• Miljöfaktorer.  Miljömässiga faktorer som väder - och klimatförändringar. 
Förändringar i temperatur kan påverka många industrier, däribland jordbruk, turism 
och försäkring och har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Med stora 
klimatförändringar som uppstår på grund av den globala uppvärmningen och med 
större miljömedvetenhet denna yttre faktor är att bli en viktig fråga för företagen att 
överväga. Det växande intresset att skydda miljön är som påverkar många industrier 
som till exempel resor och transporter industrier (till exempel genom att mer skatt ut 
på flygresor och framgången i hybridbilar) samt den allmänna utvecklingen mot mer 
miljövänliga produkter och processer påverkar efterfrågan mönster och skapar 
affärsmöjligheter.  
 

• Rättsliga faktorer. Dessa element kopplade till den rättsliga miljö i vilken företagen 
verkar. Under de senaste åren i Storbritannien har det förekommit många viktiga 
lagändringar som har påverkat företagens beteende. Införandet av åldersdiskriminering 
och diskriminering av funktionshindrade lagstiftning, en höjning av minimilönen och 
större krav på företag att återvinna är exempel på relativt nya lagar som påverkar en 
organisations verksamhet. Rättsliga förändringar kan påverka ett företags kostnader 
(t.ex. om nya system och förfaranden måste utvecklas) och efterfrågan (t.ex. om lagen 
påverkar sannolikheten för kunder som köper varan eller använda tjänsten) (Johnson et 
al., 2008, s.114). 

 

3.6.2 SWOT 

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-analys sammanfattar de viktigaste 
frågorna från affärsmiljön och den strategiska förmågan dvs. resurser och kompetens, hos en 
organisation som är mest troligt att påverkan strategiutveckling (Coman, Ronen, 2009).  
Detta kan också vara användbart som ett underlag för att bedöma framtida 
handlingsalternativ. Syftet är att kartlägga i vilken utsträckning de nuvarande styrkor och 
svagheter är relevanta, och kan, hantera de förändringar som sker i omvärlden. Den kan också 
användas för att bedöma om det finns möjligheter att utnyttja ytterligare unika resurser eller 
färdigheter i organisationen. Sammantaget en SWOT-analys skall hjälpa fokusera 
diskussionen om framtida val och i vilken utsträckning en organisation är i stånd att stödja 
dessa strategier (Valenzuela, 2007, s.65). Denna teori har till syfte att stå som stöd till Pestel 
analysen och skapa en helhetsbild av de mest elementära faktorerna vad gäller påverkansgrad 
på organisationens arbete. 
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3.6.3 Inträdeshinder  
 
I sällskap av hot av utbytbarhet, förhandlingskraft hos köpare respektive säljarna, 
konkurrenter inkluderas inträdeshinder i Porters Five Force Framework som en viktig faktor 
som måste överkommas av nya aktörer för att kunna etablera sig på den nya marknaden 
(Teece, Pisano, Shuen, 1997). Jag finner det av intresse att undersöka vilka hinder för inträde 
som existerar på denna marknad enligt styrelsemedlemmar från SACC USA. Detta som ett 
komplement till omvärldsfaktorer som kan påverka organisationens situation.  
Svårigheterna att komma in på en marknad kan skydda de redan etablerade mot hot från nya 
aktörer (Teece et al, 1997). Ett extremt exempel är monopolföretag vars vinster kan vara 
högre än i en konkurrensutsatt marknad på bekostnad av sina leverantörer och köpare. Ju 
högre inträdeshinder, desto mer makt har de etablerade aktörerna. Typiska hinder är; 
skalfördelar, erfarenhet, lagstiftning, differentiering, och tillgång till distributionskanaler 
(Teece et al, 1997). 

 

3.7 Strategi och affärsmodell  
 
Jag är själv mycket idrottsintresserad och tycker att följande parallell ger en god förklaring till 
vad en strategi är och varför det är viktigt att beakta. För att kunna ta reda på vilken strategi 
SACC USA har och om de lever upp till den måste en förklaring redovisas gällande vad en 
strategi egentligen är. 
Före en match mellan Green Packers och Chicago Bears blev Packers tränare frågad vad han 
hade för känslor inför matchen. Han svarade; ”Vi har en bra plan. Våra spelare och ledare är 
väl förberedda och redo. Jag skulle inte kunna vara mer övertygad om att vi kommer att 
vinna”. På andra sidan planen blev Bears tränare frågad om samma sak och hans svar 
nästintill identiskt (Formisano, 2003). Sedan är matchen igång. Tränarna anpassar hela tiden 
spelet efter matchbilden. De låter sina bästa spelare få mycket tid, de läser motståndarnas 
svagheter och utnyttjar dem på bästa sätt, de anpassar spelet efter ställning och återstående tid. 
Vilka vann? Det lag som bäst kan läsa sitt egna lags styrkor och svagheter, samtidigt som de 
kan läsa motståndarens, och kan använda sig av dessa vid rätt tillfällen brukar vinna 
(Formisano, 2003).  
 

Fig. 3 SWOT-
analys 
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Att driva ett företag kan vara väldigt likt att leda ett idrottslag. Inom företagsvärlden slåss 
företag istället om marknadsandelar, innovationer, och vinster. Dock gäller samma sak när det 
kommer till kunskapen om att kunna identifiera sina styrkor och svagheter och att kunna 
utnyttja dem på bästa sätt. Likaså är det viktigt att kunna läsa av marknaden, konkurrenter och 
framtida trender. De har insikt i företaget, vet i vilken situation de befinner sig och vart man 
vill gå. En strategi är grundat på ovan nämnda faktorer och beskriver hur företaget ska vara 
framgångsrikt på lång sikt. Det innefattar den väg man väljer att gå, med vilka resurser och 
metoder man går på den vägen (Formisano, 2003). Att bygga en strategi är ett väldigt 
omfattande arbete men dess omfattning kan ses som en helhet som formar företaget till vad 
det är. Alla företag har strategier men långt ifrån alla har detta dokumenterat. Den strategiska 
processen delas ofta upp i tre specifika delar; först den analytiska delen, följt av den 
strategiska planeringen och sist implementeringen (Lasher, 1999). Denna studie behandlar 
främst det första steget för att sedan gå in på den strategiska planeringen. Denna parallell till 
idrottsvärlden om vad en strategi verkligen utgörs av kan kompletteras med det faktum att en 
strategi ofta behandlar vilka delar som ska innefattas i detta långsiktiga framtida arbete som 
kan vara konkurrenskraftiga och vinstgivande. Ett exempel på detta kan vara en 
revisionsfirma som väljer att i kommande år inte enbart satsa på bokföring och deklaration 
utan även kommer att erbjuda tjänster inom affärsrådgivning och löneadministration. Det är 
då ett strategiskt val att beträda nya marknader och erbjuda nya tjänster baserat på att en större 
efterfrågan finns på just affärsrådgivning och löneadministration och att företaget ser spår en 
lönsam utveckling inom dessa områden.  
 
Det som avskiljer strategisk planering från det mer allmänna begreppet planering är att den 
syftar till den process där företag arbetar fram sin strategi. Skillnaden mellan strategisk 
planering och en strategi i allmänhet är att en strategi innehåller breda ramar behandlande en 
guide för hur företaget skall bete sig, medan den strategiska planeringen är mer en metodiskt 
och formellt angreppsätt för hur företaget ska följa denna angivna guide (Gibb, Scott, 1985).  
Den strategiska planeringen bor utföras efter behov syftar till att styra aktiviteter mot uppsatta 
mal. Det inkluderar även utveckling av proceduren för att implementera målen samt kontroll 
och uppföljning av huruvida målen uppnåtts eller ej. Då den strategiska planen inkluderar 
faktorer baserade på organisationens omvärld bör information samlas in från alla nivåer av 
företag för att undvika att förbise viktiga faktorer (Anderson, Johnson, Milligan, 1999). 
D.v.s. en strategi är den väg en organisation väljer att gå för att nå långsiktiga mål vilka har 
till syfte att genererar konkurrensfördelar över tid genom att använda företagets resurser och 
kompetens och i olika typer av marknadslägen baserat på intressenternas förväntningar.  
 
En affärsmodell kan beskrivas som en beskrivning som berättar hur ett företag arbetar. En 
skildring som innehåller karaktärer, dess omgivning och även en plan som talar om hur 
företaget tanker generera värde och vinst. Definitionen av en affärsmodell är “ett företags 
plan eller diagram över hur de konkurrerar, använder sina resurser, strukturerar 
förhållanden, agerar med kunder, och skapar värde för att kunna överleva på de vinster som 
görs” (Barringer, Ireland, 2006). Affärsmodeller står på fyra byggstenar. Först är det 
företagets kärnstrategi som måste beskrivas, sen de tillgängliga strategiska resurser, hur 
partnernätverket ser ut, och till sist kundrelationen. En kärnstrategi omfattar företagets mål 
och visioner samt produkt och marknadsräckvidd. Vanligtvis inkluderar den även hur 
företaget tänker differentiera sig. De strategiska resurserna är byggda runt företagets 
kärnkompetenser och dess strategiska tillgångar. Partnernätverket involverar företagets 
leverantörer och andra partners såsom samarbetsbolag (joint venture) eller strategiska 
allianser. Kundrelationen talar om hur företaget tänker arbeta ihop med sina kunder, dess 
målmarknad och hur de har tänkt nå sina kunder, vilken aven inkluderar prisstrukturen 

20 



(Johanson, Scholes, Whittington, 2008, s.93). Denna studie har till syfte att i ett första skede 
fastställa de tre första byggstenarna med hjälp av organisationens styrelse. Den fjärde 
byggstenen, kundrelationen väljer jag att översätta till medlemsituationen. Med det menar jag 
att undersöka vilken bild medlemmarna har av SACC USA samt vilka eventuella förändringar 
de vill se för att öka värdet av sitt medlemskap.  
Så vad är syftet med att ha en affärsmodell? Vid ett uppstartande av ett företag ska den 
fungera som en slags rimlighetsanalys. Den ska även hjälpa till att visualisera hur 
beståndsdelarna inom företaget interagerar samt mellan dess företag i nätverket. I en mening 
kan sägas att affärsmodellen kommunicerar syftet med företaget. Det är viktigt for alla företag 
att utveckla sin egen affärsmodell då försök att kopiera ett annat företags resulterar ofta i ett 
misslyckande da den helt enkelt inte speglar verkligheten och då ger en felaktig bild. Varje 
rörelse äger sina egna unika resurser vilka de bygger verksamhet på (Chesbrough, 2007). 
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4.0 Praktisk metod 

 

 

4.1 Undersökning bland SACC-USA’s styrelse 

4.1.1 Urval 
 
Vad gäller valet av respondenter från SACC USA’s styrelse så har detta skett genom ett 
representativt urval, det vill säga gjord med tanken om att kunna dra generaliserbara slutsatser 
om denna specifika grupp. Dock är detta ett så kallat ”purposive sampling” då jag satt upp 
vissa kriterier jag anser respondenterna uppfylla för att vara lämpliga för just denna studie, de 
personer inom SACC USA´s styrelse som med all sannolikhet har den största erfarenheten 
och mest aktuella arbetet inom organisationen och på så vis kunna bidra med relevant 
information (Shiu, E., Hair, J., Bush, R. and Ortinau, D, 2009). Vidare skulle dessa insamlade 
data stödja utformningen av studien bland medlemsföretagen.  Jag valde att kontakta sex 
personer ur SACC USA’s styrelse vilket jag ansett vara ett tillräckligt stort antal för att uppnå 
denna generaliserbarhet. Den första med dessa togs genom ett e-mail utskick där berättade 
vem jag var, vad jag studerade, och vad denna undersökning hade till syfte.  
Initialt genomförde jag en pilot enkät som ifylldes av en styrelseledamot i SACC Texas för att 
ta del av hans synpunkter kring frågornas relevans och klarhet. Detta resulterade i några få 
omformuleringar. 
 

4.1.2 Access och Bortfall 
 
En viktig aspekt vid intervjuer är access. Med access menas hur forskaren får tillträde till 
material samt information. Accessen spelar också en betydande roll vad gäller speglingen av 
verkligheten. Accessen har genom detta stor påverkan på utgången av studien då denna 
bygger på god access från respondenterna (Johansson Lindfors, 1993). Som tidigare nämnt 
blev sex personer ur styrelsen kontaktade för att ingå i denna undersökning, dock drabbades 
denna studie av ett bortfall på fyra personer. Svar fick jag från Bertil Fredström Vice 
President för organisationen och styrelseledamot, samt från Sören Marklund styrelseledamot. 
De övriga blev informerade av styrelseordförande att inte delta i denna studie då han ansåg 
denna vara för djupgående och total vilket skulle medföra att organisationen skulle ”hänga ut 
sin tvätt till allmän beskådan”. Han ville att jag skulle återkomma med min studie om ett år då 
organisationen genomgått en förändringsfas. Detta till trots att han fått ta del av uppsatsens 
nivå och syfte för min utbildning. Naturligtvis var detta ett tråkigt besked för studiens syfte 
med på vilket sätt påverkar detta studiens resultat? Eftersom två av sex styrelsemedlemmar 
valde att delta i denna studie så fås ändå en viss del information och uppsatsen kan bygga 
vidare på detta. Vad som är intressant är om alla tillfrågade styrelsemedlemmar valt att ställa 
upp och om deras svar skilt sig från de övrigas som deltog? Detta kan jag inte svara på, men 
eftersom varje medlem i en styrelse är invald där just pga. att de besitter olika kvalitéer och 
perspektiv så kan fallet naturligtvis vara så. Med detta utfall kan jag bara välja att fortsätta 
studien med erhållen information och i studiens slutsatser ytterligare reflektera om de övriga 
medlemmarna påverkar eller icke påverkan. 
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4.2 Undersökning bland SACC-USA´s medlemmar 
Nedan presenterar de bakomliggande valen till denna studie.  

 

 

4.2.1 Fallstudie 
 
En fallstudie innebär att forskaren studerar ett specifikt fall. Målet med forskningen är att 
ingående belysa det specifika fallet. Fallet i sig är ofta en plats eller lokal, så som en 
arbetsplats eller en organisation (Bryman et al., 2003, s.71). Denna strategi syftar till att ge 
djupgående kunskaper om undersökningsgruppen. Det som kännetecknar fallstudien är att den 
fokuserar på en enda eller någon gång några få som i detta fall undersökningsenheter, som 
man undersöker ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper än vad man kan få vid t.ex. 
en survey-undersökning. Fallstudien fokuserar framför allt på sociala relationer och processer 
som pågår inom ramen för de fall man undersöker. Detta eftersom den detaljerade kunskapen 
kan visa på hur komplexa sammanhang såsom sociala relationer och processer fungerar. 
Fallstudien bedrivs empiriskt, ute i verkligheten (Bryman et al., 2003, s.71). 

 

4.2.2 Urval bland medlemsföretagen 
 
Eftersom uppsatsens delsyfte varit att lyfta fram de eventuella önskemål som medlemmarna 
har för ett värdefullare medlemskap måste jag vända mig till nuvarande medlemmar. Likaså 
är detta ett så kallat ”purposive sampling” då jag satt upp vissa kriterier jag anser 
respondenterna uppfylla för att vara lämpliga för just denna studie (Shiu, E., Hair, J., Bush, R. 
and Ortinau, D, 2009). Som utgångspunkt har jag haft att medlemmarna ska vara aktiva, dvs. 
har betalat sin medlemsavgift för aktuellt år. För att komma i kontakt med valda respondenter 
använde jag mig av den organisationens medlemskatalog och där jag systematiskt valde att 
kontakta var tionde medlem, därigenom kan detta kategoriseras som ett systematiskt urval. 
 
Kontakten med dessa gjordes genom att först skicka ett e-mail där jag berättade vem jag var 
och vad mitt syfte med denna studie var. Vidare frågade jag om de var villiga att ställa upp i 
en kort telefonintervju inom de närmsta dagarna och att de skulle återkomma till mig via e-
mail eller telefon och delge vilken tid och dag som i så fall passade dem bäst. I mailet 
bifogades även de ämnen som den eventuella intervjun skulle behandla. Jag valde att bifoga 
denna intervjumall av den anledningen att de utvalda respondenterna är svåra att få tag på och 
när man väl får det så har de oftast bara en liten stund till förfogande. Genom att redan vid 
första kontakten ta del av de ämnen intervju hade som utgångspunkt att beröra kunde de 
förberett sig till viss del på kommande intervju, vilket skulle med all sannolikhet minska tiden 
for intervjutillfället samt att det skulle göra de villigare att ställa upp. Jag valde att intervjua 
sex personer som är medlem i den svensk amerikanska handelskammaren, SACC USA. 
Antalet sex personer, dvs. sex medlemsföretag, anser jag ger substans till undersökningen då 
det förmedlar sex individers olika synpunkter samt att det är ett rimligt antal vad gäller 
tidsåtgången. Dock har jag inte tagit i beaktning om de var individuell, företags, eller 
Corporate medlem, eller deras aktuella arbetsuppgifter och företag. Alla respondenterna blev i 
mailet tillfrågade om de ville vara anonyma vilket fyra av de sex ville och därför har jag 
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respekterat detta och låtit alla sex vara anonyma. Nedan följer de personer jag intervjuat via 
telefon från mitt kontor i Austin, Texas, följt av datum och tidsåtgång. 
 
 
Medlem nr.1: Telefonintervju. Ägde rum 100426 
Tid: 25 min 
Personen ifråga har varit medlem i SACC USA i fyra år. Är bosatt i den norra delen av USA. 
Är verksam konsult.  
  
Medlem nr.2: Telefonintervju. Ägde rum 100426 
Tid: 32 min 
Personen ifråga har varit medlem i SACC USA i 8 år. Bosatt i mitten av USA. Är verksam 
inom juridiksfären. 
 
Medlem nr.3: Telefonintervju. Ägde rum100427 
Tid: 27 min 
Personen ifråga har varit medlem i SACC USA sedan starten 1986. Är bosatt i en av de större 
städerna på den amerikanska östkusten. Driver egen verksamhet. 
 
Medlem nr.4: Telefonintervju. Ägde rum 100427 
Tid: 43 min 
Personen ifråga har varit medlem i SACC USA sedan starten. Är bosatt i en av de större 
städerna på den amerikanska östkusten. Driver egen verksamhet. 
 
Medlem nr.5: Telefonintervju. Ägde rum 100427 
Tid: 17 min. 
Personen ifråga har varit medlem i SACC USA sedan i 10 år och är bosatt i den nordvästra 
delen av USA. Driver två verksamheter. 
 
Medlem nr.6: Telefonintervju. Ägde rum 100428 
Tid: 31 min 
Personen ifråga har varit medlem i SACC USA sedan i 10-15 år och är bosatt i den södra 
delen av USA. Driver egen verksamhet. 
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4.2.3 Access 
 
Vid intervjuer är det naturligtvis viktigt att få access till det material och undersökningsobjekt 
man strävar efter. För att få detta presenterade jag mig själv i mailet och berättade kort om 
min bakgrund för att snabbt komma till ämnet. Jag lärde mig att i USA har man inte många 
minuter på sig att erhålla personers intresse vid presentationer, man måste snabbt komma till 
kärnan för att målgruppen inte ska tappa intresse. Vidare vid telefonkontakten började jag 
med att tacka för att de ställde upp för att sedan starta intervjuerna. Jag försökte skapa en 
avslappnad stämning genom att måla upp en situation följt av stödjande frågor. Intervjuerna 
avslutades med att respondenterna ficka chansen att tillägga ytterligare information. 

 

4.2.4 Intervjuer 
 
Intervjuerna som ligger till grund för den empiriska delen har skett utifrån semistrukturerade 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är ett verktyg vid kvalitativ forskning där 
intervjuarens frågor ger utrymme till respondenten att ge utförliga svar med egna ord (May, 
2001). Denna typ av intervjuer utgår vanligtvis från ett antal områden som skall beröras vilket 
jag ansåg passande för denna studie. Beroende på hur intervjun artar sig kan frågorna ställas i 
varierande ordning för att passa situationen. Vidare ger även denna typ av intervjumetodik 
forskaren utrymme att ställa följdfrågor till respondenten för att skapa en djupare förståelse 
(Bryman et al., 2003, s.). Jag gjorde en intervjumall innehållande tio punkter och ämnen som 
jag ansåg vara av största vikt. Jag ville därtill att intervjuerna skulle vara avslappnande där 
respondenterna kunde tala om sin situation och lägga till övriga saker som kanske jag inte 
tänkt på och att jag kunde följa upp dessa med följdfrågor om så vore fallet. 

 

4.2.5 Bearbetning av insamlad empirisk data 
 
Vid varje intervju gjorde jag anteckningar på svaren. Dock en kritik mot min metod var att jag 
inte spelade in samtalen, detta pga. tillgång till diktafon eller liknande saknades. Efter varje 
intervju var avklarad ”renskrev” jag mina anteckningar och därmed tror jag att inget föll bort, 
men eftersom jag inte hade möjlighet att spela in så kan jag inte med säkerhet veta detta. 

 

4.2.6 Kritik av primärkällor 
 
Jag valde att bifoga de tio primära samtalsämnena vid mitt utskick via e-mail. Jag gjorde detta 
för att respondenterna skulle få mer tid att förbereda sig inför och att svaren då också skulle 
vara till större nytta. En kritik till detta är att det är troligt att jag inte fick lika spontana svar 
som jag annars kunnat, dock ska kommas ihåg att jag inte sökte spontana svar utan med dessa 
intervjuer gav det medlemmarna en chans att få sin röst hörd med förhoppningen att kunna 
förbättra sin medlemssituation. Alla respondenterna hade innan läst igenom och funderat på 
svar till frågorna.  
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5.0 EMPIRI  

 

 
 

5.1 Vilka faktorer påverkar medlemmarnas uppfattnin g om 
organisationens betydelse? 

 
 
Intresse i svensk-amerikanska relaterade frågor? 
 
Medlem nr.1 berättade att hans intresse i svensk amerikanska relaterade frågor beror av att 
han emigrerade från Sverige till USA på sent 1980-tal och blev kvar där. Han tycker att den 
svensk amerikanska handelskammaren är värdefull då genom dess aktiviteter ger honom 
tillfällen att träffa andra tidigare svenskar som flyttat till USA vilket han anser vara av stor 
vikt för att inte tappa banden med Sverige. Vidare anser han det är positivt att träffa 
amerikaner med svenska affärsintressen dock är det bara är ett plus i kanten om detta gynnar 
hans affärer. För honom var det ett naturligt steg efter flytten från Sverige att gå med i SACC 
just för att behålla svenska relationer och en del av den svenska kulturen.  
 
Medan medlem nr.2 arbetar som jurist i USA och hans största arbetsuppgifter består av att 
hjälpa svenska företag med juridiska frågor vid en etablering i USA. Han berättade att han 
valde att gå med som medlem i SACC för att han hade nått till en punkt i sin karriär då han 
ansåg sig besitta stor kunskap kring frågor gällande etableringsmöjligheter i USA och ville 
sprida vidare sina lärdomar till andra. Detta ansåg han kunde göras på ett mycket bra sätt 
genom de aktiviteter som SACC anordnar i USA. Men han förstod likaså att ett medlemskap 
kunde gynna hans egna affärer då han genom SACC kunde bygga ut sitt kontaktnät vilket 
både kunde vara fördelaktigt social, i den meningen att han behåller en del av den svenska 
kulturen genom dessa relationer, men även professionellt genom ökade affärsmöjligheter.  
 
Medlem.3 berättade att han är född och uppvuxen i USA men att hans mor härstammar från 
Sverige och att han än idag har svenska släktingar som han brukar åka och hälsa på vartannat 
år. Genom sina relationer till de svenska släktingarna känner han tillhörighet till Sverige och 
vill genom sitt kontaktnät i USA och sitt kunnande hjälpa svenskar att etablera sig på den 
amerikanska marknaden. Förutom att han som medlem i SACC även får möjlighet att komma 
i kontakt med dessa personer som skulle kunna behöva hans hjälp får han dessutom möjlighet 
att träffa och umgås med andra svenskar eller amerikaner med svenska intressen vilket han 
finner vara mycket tillfredställande. Han kan tala lite svenska men vill lära sig mer då han 
anser att han inte vill tappa den svenska kulturen han har i generna, vilket en ständig kontakt 
med svenskar genom SACC ger honom tillfällen att utveckla. 
 
Medlem.4 är uppvuxen i svenska Norrland men flyttade till den amerikanska östkusten på 
tidigt 70-tal. Innan hon gick med som medlem i SACC, år 1986, var hon medlem i en 
organisation som kan ses som föregångare till SACC redan i början av 1970-talet. Syftet med 
denna föregångare, som inte finns kvar idag, var ungefär likartat med SACC USA då de ansåg 
att det behövdes en organisation som skänkte ljus åt att bygga på svensk amerikanska 
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affärskontakter. Det fanns dock en del skillnader på den tiden då denna organisation hade ett 
nära samarbete med Exportrådet vilket senare även fortsatta några år efter det att SACC 
grundades. På den tiden fungerade detta samarbete mellan handelskammaren och Exportrådet 
mycket bra och de hade stort utbyt av varandra i form av kunskapsutbyte och tjänster och 
ansågs vara goda komplement till varandra. Dock så hände något som hon inte kan förklara 
för ett antal år sedan då detta samarbete totalt förändras och Exportrådet inte längre önskade 
att fortsätta detta utbyte och idag finns inget samarbeta alls kvar. Hon var själv mycket insatt i 
SACC under perioden när Exportrådet drog sig ur men har ingen förklaring till varför 
samarbetet upphörde. Detta var enbart på initiativ från Exportrådet då SACC ville fortsätta 
samarbetet då de ansåg att de gynnade båda parter, vilket det än idag skulle göra enligt hennes 
övertygelse. Hennes åsikter kring SACC är väldigt starka på så vis att hon anser att personer 
som besitter kunskap om den svenska kulturen respektive den svenska kulturen kan ha stort 
inflytande på ett företag som vill etablera sin verksamhet på andra sidan Atlanten. Dock anser 
att organisationer inte till fullo upplever hennes förväntningar sett ur ett affärsmässigt 
perspektiv då få event och seminarier riktas åt det konkret affärsmässiga, utan istället åt 
sociala tillställningar.  
 
Medlem.5 kommer ursprungligen från Sverige men är idag bosatt på den amerikanska 
västkusten dit han flyttade på tidigt 80-tal. Idag driver han två verksamheter med anknytning 
till den svenska marknaden. Dock så återfinns den största parten av målgruppen på den 
nordamerikanska marknaden. Han valde att bli medlem i SACC för tio år sedan med 
förhoppningen att ett medlemskap skulle gynna hans affärsverksamhet. Han ansåg att genom 
de aktiviteter och det nätverk som SACC har kunde ett medlemskap göra gott för hans två 
verksamheter på så vis att han kunde komma i kontakt med företag som hade intressen i 
svensk-amerikansk handel. Eftersom han själv är från Sverige ansåg han även att han skulle 
finna det intressant att träffa andra tidigare svenskar för att diskuterar Sverige idag. Han 
berättar han att de sociala arrangemangen som SACC anordnar med fokus på mindre 
affärsmässiga relationer och mer på festligheter nu med åren blivit en stor anledning till hans 
fortsatta medlemskap då det sociala umgänget med människor som härstammat från Sverige 
gör att han inte tappar anknytningen till sina rötter.  
 
Medlem nr.6 har för avsikt att hitta affärsmässiga kontakter genom SACC och när tillfälle ges 
använda dessa ur affärsmässiga synpunkt. Han upplevs ha en relativt avslappnad inställning 
till sitt medlemskap men ser en affärsmässig nytta med att vara delaktig. Därtill medger han 
att han har ett stort förtroende för organisationen och dess incitament att just sammanstråla 
svenska och amerikanska personer inom näringslivet.  
 

Hur, och isf. varför/varför inte, har SACC USA haft betydelse för dig? 

Medlem nr.1 berättade att medlemskapet gett honom ett flertal trevliga bekanta samt att det 
gett honom några fler klienter till hans verksamhet. Dock är det den sociala biten som gjort att 
han stannat kvar som medlem då han vill behålla den kontakten med Sverige. De få klienter 
han faktiskt fått genom SACC USA var för ett par år sedan och han säger att han inte kommer 
ihåg vilka de var, men han anser att organisationen gör ett viktigt jobb genom att samla 
personer med likartade intressen vilket alltid är ett viktigt fundament för en affärsrelation. 
Han kan inte riktigt förmedla vad ett medlemskap ger honom idag sett ur ett affärsmässigt 
perspektiv. 
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Medlem.2 äger en verksamhet och har sedan sitt medlemskap i SACC fått en ökad försäljning 
genom försäljning till SACC och till personer med anknytning till SACC. SACC har likaså 
haft olika typer av konferenser i hans lokaler vilket bidragit till ökade intäkter.  Det har 
förbättrats genom att han har kommit i kontakt med intressanta personer genom t.ex. 
Entreprenörs-dagarna vilket är ett bra tillfälle att träffa professionella personer med stort 
kunnande inom för honom intressanta områden. Likaså när han flyttade över till USA och 
behövde allmänna råd och tips som var av både privat och affärsmässig typ var kontakterna 
genom SACC USA värdefulla.  

Medlem.3 berättade att han fått flertalet nya klienter genom kontaktnätet han byggt upp 
genom SACC-USA och han trivs mycket bra med att arbeta med dessa. Kontakterna har han 
till största del fått genom lokal sammanträffar då han antigen träffat något direkt som han kan 
ha utbyte av eller så är det någon vid det eventen som känner någon som han kan ha utbyte 
av. Han uppfattas som mycket positiv till organisationens event och aktiviteter och han 
berättar han gärna berättar för sina kollegor om de fördelar som han ser med ett medlemskap i 
SACC USA. 
 
Medlem.4 driver likaså en egen firma och genom berättar att genom SACC-USA’s kontaktnät 
och vidare det kontaktnät hon byggt genom sitt medlemskap har hon erhållit en ökad klientel. 
Hon berättar att det händer nu och då att hon träffar någon som känner någon vilket leder till 
affärskontakter. Detta till trots så anar jag en viss negativ ton i rösten och det visar sig att hon 
haft större förhoppning på vad medlemskapet skulle ge henne när hon gick med. Detta beror 
på att hon varit medlem under många år och upplevt negativa förändringar med 
organisationens arbete och anser att organisationen inte idag lever upp till sin fulla potential. 

Medlem.5 tycker inte att medlemskapet har levt upp till de förväntningar han hade vad gäller 
en ökad orderingång till hans företag. Han tror att det har att göra med att för få event och 
aktiviteter anordnas av handelskammaren, delvis på grund av avståndet till staden där han är 
medlem. Avståndet kan han inte göra mycket åt med skulle det anordnas fler intressanta 
aktiviteter skulle han också överväga att besöka staden oftare för att ta del av dessa då han 
anser att han skulle kunna dra nytta av en ökad kontakt med personer inom hans bransch, och 
även det sociala värdet av att få prata med svenskar och diskutera svenska frågor. 

Medlem.6 berättar att SACC-USA gått upp och ner under hans tid som medlem. Från att ha 
varit en strikt en social klubb på 80-talet blivit mycket affärsinriktad på 90-talet. Under de 
senaste åren, så verkar den falla tillbaka till att vara främst en social organisation igen, menar 
han. Dock så har hans medlemskap bidragit till att hans kontaktnät byggts upp genom åren 
inom bank, finans och redovisning vilka bidragit på olika sätt till hans egen verksamhet. 
Särskilt som ny i USA upplevde han att det var betydligt enklare att göra affärer med personer 
med svensk anknytning då de delvis delar svenska kulturella värderingar.  
 
 
 
 
 
Anser du att du får det stöd och den servicen du förväntar dig av SACC USA och skulle du 
vilja se några förändringar som skulle öka värdet för ditt medlemskap? 

Medlem nr.1 deltar vid nästan alla event och aktiviteter men skulle önska att antalet ökade till 
ett varje månad då detta skulle ge fler tillfällen för matchmaking och nätverkande. De event 
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som varit mest värdefulla för honom är just de lokala eventen som ger affärsmässiga 
matchmaking tillfällen. Medlem nr.1 berättar att SACC-USA och varje lokal kammare bör ge 
konkreta tjänster till sina medlemmar. I synnerhet bör SACC-USA ge medlemskapspaket, 
hemsidor, mallar, etc. till lokala kammare. Lokala kammare bör ha fler event och aktiviteter. 
SACC är vad varje medlem gör det till menar han. En medlem kan få något eller en mycket ut 
av organisationen beroende på vad medlemmen är villig att lägga in/söka. Han anser att 
SACC-USA nu innehåller lite av påtagligt värde för honom.  

Medlem.2 skulle vilja se en nationell lista på medlemmarna. Den lokala handelskammare han 
är medlem i ger en bra lista på medlemmar med bilder och writeups om vilken bransch 
respektive medlem är verksam i. Han skulle vilja se någonting som liknar det så att 
medlemmarna kan surfa in på SACC´s hemsida och se vilka andra som är medlemmar när han 
är intresserad av någons tjänster eller eventuell samarbetsförfrågan. Han berättar att detta inte 
innebär en extra avgift utan inkluderas i den normala medlemsavgiften. Han vill vidare se fler 
aktiviteter som fokuserar affärsrelationer och att SACC USA går över till att bli en 
organisation med betoning på nätverkande med professionellt syfte där de sociala 
festligheterna får kliva åt sidan. Kräftskivor kan organiseras av den svenska klubben, inte av 
SACC och så vidare, menar han. Han deltar idag på många event och aktiviteter och ställer 
likaså upp som mentor för organisationens medlemmar inom ”Young Professionals” som 
sammanstrålar yngre talanger inom det svenska och amerikanska näringslivet.  

Medlem. 3 menar att SACC USA fokuserar för mycket på sociala aktiviteter och skulle önska 
att det anordnas fler event som visade på hur de kan förbättra sitt företag, exempelvis 
seminarier där medlemmarna får chansen att träffa personer verksamma inom intressanta 
branscher för att bygga upp ett större nätverk. Samtidigt anser han det vara en fara om SACC-
USA blir för affärsmässiga då detta skulle medföra en större konkurrenssituation med 
Exportrådet. Han försöker dock delta vid så många event som han hinner och tycker de är 
trevliga och relativt givande ur ett socialt perspektiv men skulle vilja att fler event var riktade 
för att skapa företagskontakter och färre på de sociala. Han upplever organisationen som 
aningen ambivalent där han inte vet vad han ska förvänta sig av dess aktiviteter och 
tillställningar. Han tycker att det fokuseras för mycket på festandet och menar att om det ska 
vara alkohol på en tillställning bör det rimligtvis följas av en duktig talare som bidrar med 
något till medlemmarna ur en affärsmässig aspekt. Hans sammanlagda intryck är att SACC-
USA sakta blir sämre för de professionella medlemmarna för varje år i och med detta. 

Medlem nr.4 anser att som ett första kortsiktigt steg måste SACC-USA återuppbygga 
kontakten med SACC New York. Hon anser det ser ”idiotiskt ut” när organisationerna inte 
samarbetar och hjälper varandra utan istället bråkar om saker medan de sysslar med i princip 
samma sak. Ur ett mer långsiktigt perspektiv anser hon som ett första steg bör de personliga 
relationerna mellan SACC-USA och Exportrådet förbättras. Detta skulle med all sannolikhet 
bidra till ett återgående till samarbete mellan de två organisationerna. Hon anser det vara 
ointelligent att inget samarbete finns idag då organisationerna tidigare haft en bra och 
fördelaktig relation som gynnat båda parter. Enligt henne så är detta ett agg från Exportrådets 
sida medan SACC-USA gärna sett ett fortsatt samarbete. Vidare skulle hon önska att SACC 
programmet Young Professionals utökades då detta är till stor fördel för unga svenskar och 
för amerikanska medlemmar. Detta program är en stor och viktig gälla för at knyta 
affärskontakter för karriären. Hon har själv kvar kontakter från 1971 når hon själv var delaktig 
i en liknande organisation. Hon bor i en storstad där det finns en uppsjö av olika event vilket 
medför att det hela tiden finns en konkurrenssituation mellan andra aktuella event. Med detta 
som bakgrund tycker hon att det är ett rimligt antal event som anordnas, dock anser hon det 
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vara lämpligt med ett större årligt återkommande event vid ett fast datum.  Entreprenörs-
dagarna tycker hon är ett bra tillfälle för nykomlingar på den amerikanska marknaden att 
träffa proffs från olika branscher och skapa ett kontaktnät samt lära sig hur saker fungerar där. 

Medlem nr.5 tycker att SACC USA bör inkludera den svensk-kanadensiska handelskammaren 
i Toronto då detta skulle gynna både de på den amerikanska sidan samt de på den 
kanadensiska. Eftersom de ligger så nära gränsen så skulle de kunna ta fördelar av varandra 
vad gäller exempelvis besök av talare som då kunde åka mellan städerna då de ändå befinner 
sig på den västra sidan av Atlanten. Han tycker att aktiviteterna är få till antalet och av lite 
intresse för hans verksamhet. Dock så berättar han att antalet aktiviteter ökat de senaste åren 
men ända överväger han i dagsläget då han inte anser sig tjäna igen de pengarna han lägger på 
medlemsavgifter genom nya affärer genom SACC USA´s nätverk. 
 
Medlem nr.6 anser att en återuppbyggd relation med SACC - New York är av högsta prioritet. 
Det är mycket negativt med relationen till NY gruppen, det definitivt gör det mycket svårare 
att hantera svenska organisationer och tyvärr, många av dem tror att USA bara är New York 
City, de vet inte om resten av land, menar han. Likaså poängterar han att området New York 
är en av världens största handelsplatser och att SACC USA förlorat stora delar av sitt 
kontaktnät vid SACC New York uttågande ur SACC USA.  
Han försöker delta vid så många event som möjligt och önskar att det skulle finnas fler event 
med affärsmässig anknytning som skulle generera nytta för hans verksamhet. Likaså upplever 
han att organisationen idag uppträder aningen kluvet där många inte vet om ett medlemskap i 
första hand ska generera affärskontakter eller om det ska ge inträde till festligheter. 
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5.2 Möjligheten att organisera nätverk i ett annat land - 
Styrelsen. 

 

5.2.1 Omvärldsfaktorer 
 
I Sverige så har vi en större mångfald mellan våra politiska partier och kandidater, medan 
USA bara har två sidor att välja på och dessa sidor ligger både betydligt mer åt höger än vad 
de flesta av våra politiska partier i riksdagen gör, vilket medför en mer högerinriktad politik 
oavsett regerande parti, berättar Bertil. 
Bertil Fredström och Sören Marklund, styrelseledamöter i SACC USA menar att USA var 
”mindre populärt” i Sverige och för svenskar att besöka under President Bushs regerande tid. 
De menar även att en tydlig skillnad blev till där i stor utsträckning företag valde att inte 
etablera kontakter och filialer under denna tid på den amerikanska marknaden. Efter att 
Barack Obama tillträtt som president ökade intresset för USA i Sverige igen. De menar att 
den politik som drivs av Barack Obama är mer lik den svenska och de demokraternas 
politiska värderingar ligger närmare de svenska än de republikanerna och Bush drev vilket ger 
en större igenkännelse av landets och därmed upplevs landet mer välkomnande och mindre 
främmande. Detta har naturligtvis inflytande på SACC USA´s framgång men de menar att det 
underlättar handelskammarens arbete när svenskar känner igen sig mer i den amerikanska 
kulturen och dess värderingar.  
Bertil och Sören menar båda att fler politiska faktorer skulle kunna påverka SACC USA’s 
verksamhet i synnerhet om organisationen skulle få statligt stöd på samma vis som 
Exportrådet, vilket skulle göra organisationen mindre beroende av medlemsavgifter samt 
inkomster från event vilka idag är den primära inkomstkällan. Likaså skulle en nedläggning 
av Exportrådet påverka SACC USA enligt styrelseledamöterna, på så vis att då skulle 
organisationen med all sannolikhet kunna vara mer attraktiv och ett självklarare val för 
svenska företag som vill etablera sig i USA. 
 
Ekonomiska faktorer spelar naturligtvis in på verksamhetens arbete och detta främst genom 
att organisationen är mycket beroende av att deras aktiviteter stöds på en lokal nivå både i 
Sverige och i USA, berättar Bertil och Sören. Med detta syftar de på sponsring till de event 
och aktiviteter som anordnas av organisationen. När ett företag är med som sponsor av ett 
event så får de även möjligheten att synas mer. Så indirekt så påverkar den rådande 
konjunkturen huruvida företag anser sig ha råd att sponsra event. Världsekonomin tillåter 
ingen organisatorisk expansion för tillfället, men inte heller krymper den menar de två 
styrelsemedlemmarna. Organisationen lever idag på intäkter från medlemsavgifter, uppdrag 
från medlemsföretag och myndigheter, samt främst intäkter från Entreprenörs-dagarna som 
varje år anordnas en gång i Sverige och en gång i USA. De senaste åren har SACC USA visat 
ett negativt resultat och idag finns ett underskott i organisationen. SACC USA äger inga 
lokaler eller fastigheter utan största kostnaden är personalen, berättar Bertil. 
De tekniska faktorer som har spelat och kommer att spela stor roll, är internet revolutionen då 
den underlättar kontakter med andra länder och andra affärspartners och medför att en del av 
handelskammarens hjälp med att söka samarbetspartner inte längre behövs till lika stor del då 
företag genom internet kan hitta den informationen. Samtidigt medför detta att risken att bli 
lurad ökar när företag inte alltid känner till och eller mött sin motpart i en affärsuppgörelse 
öga mot öga och där är handelskammarens kvalitetssäkrande arbete viktigt, menar Bertil och 
Sören. 
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Det rådande klimat hotet är en stark miljöfaktor som kan påverka organisationens arbete. 
Området Green Tech växer och är något som Sverige ligger i framkant i på den internationella 
marknaden och många amerikanska aktörer ser Sverige där som en förebild, enligt Bertil. Han 
menar att detta underlättar SACC USA’s arbete med att sprida detta till USA. Även 
Entreprenörs-dagarna i USA och i Sverige 2010 har temat Green Tech vilket medför med all 
sannolikhet att många svenska och amerikanska företag kommer att träffas under dessa dagar 
för att utbyta idéer just kring detta. 
  
Varken Bertil eller Sören kan hitta några direkta rättsliga faktorer som skulle kunna påverka 
organisationens arbete. De kan i dagsläget inte se några förändringar som skulle kunna 
medföra att organisationens arbete förändras. Dock anser de att det är en viktig aspekt att 
hålla i åtanke och följa utvecklingen inom det området.  
Båda styrelseledamöterna är eniga om att de ser som tidigare nämnt ljust på framtida politiska 
situationen som indirekt får effekt på den svenska etableringsviljan på USA-marknaden. På 
samma vis anser båda att den mest signifikanta styrkan med organisationen är just det nätverk 
av olika amerikanska och svenska företag som de byggt upp under åren sedan starten år 1986. 
Denna styrka är organisationens fundament och är en likaså en konkurrensfördel som tar tid at 
bygga upp.  
 
 
 

 

 

 

5.2.2 Inträdeshinder  
 
Exportrådet kan ses som en konkurrent när det handlar om att hjälpa svenska företag på den 
amerikanska marknaden. De är dock statliga och får merparten av sina kostnader täckta 
därifrån, menar Bertil. Dock kan utläsas att en av punkterna från 2005-2007 års strategi 
dokument att organisationen ska arbeta på att etablera starka relationer med bland annat 
Exportrådet. Av detta delmål finns inga klara framsteg menar de båda styrelsemedlemmarna 
men att de ser fördelar med ett närmare samarbete då organisationerna i många fall sysslar 
med liknande saker och även har samma syfte vilket skulle innebära kompletterande utbyten 
istället för konkurrens.  

Fig. 4 SWOT-analys SACC USA 
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Inträdeshinder är faktorer som måste överkommas av nya aktörer för att kunna etablera sig på 
den nya marknaden. Svårigheterna att komma in på en marknad kan skydda de redan 
etablerade mot hot från nya aktörer. Det går lätt att starta en handelskammare menar Bertil 
och att det inte finns några inträdeshinder lägger han till.  
 
 

5.2.3 Strategi och Affärsmodell 
 
Syftet med SACC-USA är att främja och underlätta handel och samarbete mellan länderna. 
Organisationen hjälper svenska företag med kontakter i USA, och med amerikanska företag 
att hitta kontakter i Sverige. Detta görs genom ett stort nätverk som genererar verktyg och 
metoder för att hitta de bästa samarbetspartnerna 
SACC USA är en paraplyorganisation med 19 regionala kamrar fördelade över landet med 
huvudorganisationen placerad i Washington D.C. De har valt denna modell med lokala 
kamrar för att kunna bidra med kunskap om näringslivet på lokal nivå. Huvudorganisationen 
finns där som ett stöd, och ram för verksamhetens utformning, men när ett företag kontaktar 
SACC USA blir de slussade vidare till den regionala kammaren som kan erbjuda lämpligaste 
hjälpen, berättar Bertil och Sören. 
Styrelseledamöterna berättar även att det finns en sammanställd strategisk plan för hur SACC 
USA ska arbeta men att den sammanställdes år 2004 och var giltig mellan åren 2005-2007. 
Detta är den senaste sammanställningen, dock vet de inte om någon uppföljning är gjord för 
att se till vilken grad man lyckats följa strategin.  
 
Bertil anser att organisationens ledning fungerar på ett tillfredsställande sätt då alla lokala 
kammare har representanter i SACC USA styrelse, dock deltar alla inte alltid aktivt i 
styrelsearbetet. Varje person aktiv i de lokala kamrarnas verksamhet är likaså betalande 
medlemmar, dvs. de arbetar i SACC USA ideellt. Varje lokal kammare ansvarar själv för hur 
de väljer att utforma sin verksamhet. Av huvudorganisationen får de stöd i form av ett register 
av alla aktiva medlemmar och ett vagt ramverk för hur organisationens image ska se ut. 
Huvudorganisationen har två avlönade heltidsanställda personer och arbetar främst med stora 
nationella event, såsom Entreprenördagarna. De arbetar mycket med att marknadsföra hela 
SACC USA mot Sverige och USA, medan de lokala kammarna har direktkontakten med 
medlemmarna. Han anser dock att SACC USA kan förbättra sitt stöd till de regionala 
kamrarna vilket även har varit ett delmål för organisationen men att detta att de inte levt upp 
till detta till 100 procent och kan förbättra betydligt. Sören argumenterar även han för han att 
stödet till de regionala kamrarna bör förbättras väsentligt och han anser att de regionala 
kamrarna skulle kunna producera mer nytta för medlemsföretagen om de skulle kunna ta del 
av SACC USA’s arbete och kunskap då personer inom SACC USA’s ledning i regel innehar 
större erfarenhet, menar Sören. 
 

 

5.2.4 Internationalisering och Värdenätverk 
 
I de flesta branscher är det sällsynt att en enda organisation står internt för samtliga steg i 
processen från produktdesign till leveransen av den färdiga produkten eller tjänsten till 
slutkonsumenten. Därför använder organisationer av ett så kallat nätverk av inter-
organisatoriska band och relationer som är nödvändiga för att skapa en produkt eller tjänst. 
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SACC USA är en nätverksorganisation och dess värde finns i de kontakter de besitter och 
huruvida de med detta nätverk kan hjälpa svenska företag att etablera sig i USA och vice 
versa, menar Bertil och Sören. Nätverket består av 19 lokala handelskammare med ca 2,200 
medlemmar i Sverige och i USA. Detta nätverk är det som tillsammans med personalens 
kunskap ska underlätta samarbetet mellan länderna. Dock skedde en större förändring år 2007 
då kammaren i New York valde att gå ur SACC USA och bli en fristående handelskammare 
med namnet SACC New York. Varför detta hände tycks ingen med säkerhet veta, eller så är 
detta ett sensibelt ämne för personer inom SACC USA att de inte vill berätta om det. De 
personer jag har kontaktat angående detta bland andra, Bertil Fredström som delgivit att detta 
handlar om en brist i personkemin mellan ledningen i SACC NY och SACC USA. Om så är 
fallet låter jag vara osagt, men dock ska framgå att SACC USA vill återetablera kontakten 
med SACC New York kammaren, enligt Bertil. I och med kammarens utmarsch förlorade 
SACC USA en väsentlig del av sitt nätverk, menar både Bertil och Sören. Detta kan speglas 
vidare genom att ta del av SACC New Yorks styrelse som innefattar en del personer högt 
uppsatta inom det svenska och amerikanska näringslivet och besitter stort nätverk. 
Medlemmarna får även ta del av en årlig tryckt företagskatalog där alla medlemmarna finns 
listade. Denna katalog fick i början av året ett komplement i form av en online version som 
dock kostar extra för medlemmarna att registrera sin profil i men ger medlemmarna större 
utrymme att beskriva sin verksamhet då den själva står för uppdaterandet av denna profil. 
Vidare menar de att denna är en stor styrka med organisationen och att sedan starten 1986 har 
nätverket utvidgats för varje år vilket då även stärker den unika styrkan med SACC. 
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6.0 Analys 

Denna studie har haft till syfte att identifiera faktorer som påverkar dels medlemmarnas 
uppfattning om SACC USA betydelse för dem, dels möjligheten att organisera nätverk i ett 
annat land. I detta avsnitt kommer jag att, med tidigare forskning som stöd, analysera det 
empiriskt insamlade materialet för att nå studiens uppsatta syfte.  

 

 

6.1 Stakeholders i nätverk 

6.1.1 Incitament 
 
Som tidigare påpekat så består medlemmarna i SACC USA av allt ifrån små privata bolag till 
stora multinationella företag. Baserat på dess olika karaktärer har denna studie delvis haft till 
syfte att identifiera om, och i så fall på vilket vis, de olika företagens incitament till sitt 
medlemskap skiljer sig åt. En studie gjord av Rowley (1997, s.888) har kommit fram till att 
när det handlar om deltagande i olika affärsmässiga nätverk så är ofta den organiserande 
organisationen, i detta fall SACC USA, inte nödvändigtvis i centrum utan att företagen väljer 
att bli medlemmar för att ta del av den kontakt de kan få med de övriga medlemmarna. Den 
empiriska studien visar att tre av de tillfrågade sex respondenter valde att bli medlemmar i 
SACC USA just för att de flyttat till USA från Sverige och inte vill mista den svenska privata 
kopplingen. Genom ett medlemskap får de tillfällen att umgås med andra utflyttade svenskar. 
Utöver att de mer privata fördelarna med medlemskapets var de likaså medvetna om de 
eventuellt affärsmässiga fördelarna ett medlemskap i detta nätverk kunde ge dem men 
beskriver inte det som incitamentet. 
Den andra gruppen, de övriga tre tillfrågade medlemmarna, valde att bli medlem av just 
affärsmässiga skäl. De ansåg att genom att medverka i SACC USA’s nätverk har de 
möjligheten att finna affärskontakter som det företag de arbetar för kan dra nytta av. Detta är 
anledningen till att organisationen existerar. SACC USA’s styrka sitter just i dess nätverk och 
möjligheten till att hjälpa till att främja samarbetet mellan länderna. Men även om dess 
incitament varit baserat på affärsmässiga, så har det för vissa medlemmar förändrats med 
tiden då anledningen till att de stannar kvar som medlemmar idag är den sociala kontakten de 
får med andra medlemmar på det privata planet, även om incitamentet till deras deltagande 
var affärsmässigt. Oavsett vilket incitament de olika medlemmarna haft till sitt medlemskap 
så kan vi se en koppling till Rowleys resultat (1997, s.892), då alla medlemmar sökt sig till 
SACC USA för den kontakt de kan få med andra medlemmar, inte den kontakt de kan få med 
organisationen i fråga. 

 

6.1.2 Kulturell identitet 
 
Oavsett vilket incitament som respektive person haft till sitt medlemskap, så är de alla 
medlemmar för att ta del av SACC USAs nätverk, men likaså visar studien att de även fann 
nätverket tilltalade då det ger dem möjlighet att komma i kontakt med personer med liknade 
kulturell bakgrund. Medlem nr.1 berättade att hans intresse i svensk amerikanska relaterade 
frågor beror av att han emigrerade från Sverige till USA på sent 1980-tal och blev kvar där. 
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Han tycker att den svensk amerikanska handelskammaren är värdefull då genom dess 
aktiviteter ger honom tillfällen att träffa andra tidigare svenskar som flyttat till USA vilket 
han anser vara av stor vikt för att inte tappa banden med Sverige. Vi kan se från studien att 
detta inte är ett ovanligt svar. Även medlem nr.2 och nr.5 berättade att en anledning till sitt 
medlemskap var just att komma i kontakt med andra personer med svensk koppling.  
Detta är fundamentet för framgångsrika nätverk på så vis att det är genom delade värderingar 
som god kommunikation kan byggas (Jones., 2007, s.141). Enligt författaren (2007, s.139) är 
just graden av självidentifiering, tillhörighet, en viktig faktor för att vi människor ska känna 
tillit till varandra och för att denna tillit sedan skall kunna övergå till en förståelse för den 
andra personens problem och den fortsatta kommunikationen dem emellan. Detta medför att 
de gemensamma värderingar som företag delar, initialt gynnar ett samarbete mellan parterna.  
 
Som tidigare beskrivits i studiens problembakgrund, så har det svenska samarbetet med USA, 
i form av export till största del, ökat med hög takt det senaste decenniet. Vilket medfört att 
många svenskar flyttat från Sverige till ett nytt arbete i USA. När sedan emigrerade svenskar 
söker affärskontakter, eller privata, så kan vi se att det är gynnsamt för dem att vända sig till 
en organisation som delar dennes kulturella värderingar. 
Författaren menar på att just denna komponent, att känna igen sig någon annans situation, är 
den grundläggande faktorn för att människors kommunikation och förståelse för varandra. Så 
oavsett, personernas förväntningar och incitament till sitt medlemskap så är det utbytet med 
personer med liknande kulturella värderingar som är det mest väsentliga inslaget för deras 
medlemskap. 
 

6.1.3 Nätverk i nätverket 
 
Av genomförd empirisk studie kan vi se att medlemmarna, oavsett incitament till 
medlemskapet, är mycket medvetna om värdet av nätverket. När de fick berätta om de 
önskade se några förändringar som skulle ge deras medlemskap ett ökat värde var det 
ståndpunkten om att få tillbaka SACC New York till SACC USA som tog störst plast. De 
anser att SACC USA förlorade viktiga komponenter och kontaktpersoner i och med SACC 
New York uttågande ur den gemensamma organisationen. Medlemmarna vill se 
organisationerna samarbeta tack vare det stora nätverk som SACC NY besitter och att detta 
skulle medföra ett ökat värde för deras medlemskap. Precis som i Rowleys forskning (1997, 
s.888) kan vi här se hur SACC USA, och även då SACC NY, inte är i centrum för 
medlemmarna utan bara en variabel i detta gemensamma nätverk, oavsett om medlemmarnas 
initiativ till medlemskapet varit privata eller affärsmässiga.  
Vidare menar Rowley (1997, s.892) i sin forskning kring stakeholders, för att vara 
framgångsrika måste organisationer möta de krav som ställs från deras stakeholders. Detta blir 
naturligtvis mer påtagligt när detta kommer från en stakeholdergrupp med starkt mandat. 
Studier har kommit fram till att beslutsfattande med hänsyn till stakeholders viljor kan vara 
därmed vara förenat med dramatik då kompromisser mellan organisationens olika 
stakeholders intressen måste tillämpas på grund av begränsade tillgångar (Mitchell., 2011, 
s.242). Författarna (2011, s.242) menar vidare att vid prioritering av olika önskemål finns ett 
antal faktorer som påverkan organisationens val. Dessa påverkansfaktorer delas in i tre; dess 
styrka att kunna påverka organisationen, dess legitimitet/lämplighet att lägga fram förslag, 
och graden av hur brådskande ärendet är. De stakeholders som uppfyller alla dessa tre attribut, 
eller den högsta graden av kombinationen kommer att få den största uppmärksamheten av 
organisationen. Detta i kombination med, att de avgöranden om vilka grupper av stakeholders 
som prioriteras är beroende av kulturellt inbäddade attityder, övertygelser och värderingar, 
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påverkanskraft, legitimitet och brådskande hos för varje enskild stakeholdergrupp. I denna 
studie kan vi se att den stakeholdergrupp som har den starkaste rösten hos SACC USA är dess 
medlemmar. Detta på grund av att organisationens värde, dvs. dess nätverk, är uppbyggt av 
medlemmarnas nätverk, som i sin tur speglas tillbaka på medlemmarna. Därför är just 
medlemmarna både kärnan i verksamheten samt dess mest primära stakeholders. Gulatis 
studie visar att företag idag erhåller en stor del av sina tillgångar, resurser och möjligheter 
genom sina nätverk. Detta i kombination med Rowleys resultat (1997, s.892) som säger att en 
organisation inte har något annat väl än att möta de krav som ställs från dess stakeholders, blir 
det desto viktigare för organisationens framtida framgång, och till och med överlevnad, att 
möta de krav som ställs ifrån sina stakeholders. 
 

 

6.2Organisering av nätverk i ett annat land 

6.2.1 Omvärldsfaktorers påverkan 
 
Vad vi kan ta del av från studiens empiriska undersökning gällande styrelsemedlemmarnas 
syn på organisationens omvärld är följande. Den mest relevanta omvärldsfaktorn som spelar 
in på hur tilltalade den amerikanska marknaden ser i ut etablerings syfte utgörs av landets 
politiska styre. Både Bertil och Sören från SACC USA´s styrelse menar att den amerikanska 
marknaden idag under ledning av demokraten Barack Obama är mer tilltalande för svenska 
bolag i jämförelse med under republikanen George W. Bush tid vid makten. Detta medför att 
vid ett amerikanskt demokratiskt styre finns ett större intresse för den amerikanska marknaden 
och likaså för SACC USA´s arbete. I detta kan vi se en koppling till Jones (2007, s.141) 
forskning som behandlar kulturella värden i en organisation. Författaren menar att den mest 
fundamentala faktorn för ett framgångsrikt samarbete går tillbaka till parternas gemensamma 
kulturella värderingar, och stöds därtill av Dervitsiotis (2003, s.511) som menar att detta är 
grunden för att bygga förtroende. Detta innebär att svenska företag känner en större 
tillhörighet, och genom detta ett större förtroende till USA när det styrs av den demokratiska 
sida som är mer lik den svenska styrning, och därmed blir steget mindre att ta vid en 
etablering på andra sidan Atlanten. 
 
Vidare kan vi se att det finns en del ekonomiska faktorer som har stor påverkan på SACC 
USA´s arbete. För det första så berättar styrelsemedlemmarna att organisationen finansieras 
av dess medlemmar genom medlemsavgifter. En del sponsorpengar förekommer men att det 
är direkta medlemsintäkter i huvudsak utgör organisationens finanser. Detta medför att 
organisationen blir väldigt sårbar i den bemärkelsen att utan medlemmarnas stöd kan 
organisationen inte drivas. Detta kan medföra att om organisationen inte lever upp till 
medlemmarnas krav så får organisationen svårt att leva vidare (Rowley, 1997, s.892).  
 

6.2.2 Affärsmodell 
 
Organisationen har valt att kalla sig för en paraplyorganisation, där det finns 19 lokala kamrar 
runt om i landet och en huvudorganisation i Washington D.C. Av huvudorganisationen får de 
regionala kamrarna stöd i form av ett register av alla aktiva medlemmar och ett vagt ramverk 
för hur organisationens image utåt ska se ut. Huvudorganisationen lägger störst fokus vid att 
marknadsföra hela SACC USA mot Sverige och USA. Eftersom varje lokal kammare 
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ansvarar själv för hur de väljer att utforma sin verksamhet finns det en viss frihet på regional 
nivå.  
Den empiriska studien gjord av Biggiero (2001,s) visar på en stark differens i hur nätverk är 
ledda där en del nät är starkt centralt styrda medan andra står utan ledare. Och är att perfekt 
(komplett) paritet inte kan hållas. Mellan två ytterligheter av hierarkin och paritet är graden av 
självorganisering inom, och av, nätverket. Författaren menar att fördelarna med hög grad av 
självorganisering är att även om dessa system är komplexa och svåra att hantera, är deras 
konkurrensfördelar hög flexibilitet (anpassningsförmåga) och hög kreativitet. De är lämpliga 
för att hantera komplexa miljöer, och författaren hävdar att aspekten av en högre del 
självorganisering ger konkurrenskraftiga nätverk, i jämförelse med ledardriven struktur.  
Jag tolkar detta som att SACC USA och dess lokala kamrar idag arbetar efter vad författaren 
kallar för en hög grad av självorganisering. Detta eftersom det centrala stöd som de lokala 
kamrarna får från huvudorganisationen inte är speciellt starkt och inte heller helt uppenbart. 
Dock så påpekade styrelsemedlem Bertil Fredström, att organisationen har haft som delmål i 
den senaste strategiplanen att stärka det centrala stödet till de regionala kamrarna, men att de 
inte uppnått detta mål till fullo. Bertils syn, och likaså styrelsens senaste strategiplan, vill 
alltså att organisationen ska bli mer centralt styrd. Enligt Biggiero (2001) så är nätverk utan 
en central styrning mer effektiv då de lättare kan anpassa sig efter den omgivning som de 
befinner sig i. Styrelseledamot Sören Marklund, däremot är medveten om denna punkt i den 
senaste strategiplanen men anser att SACC USA bör arbeta betydligt hårdare på att bli mer 
decentraliserad för att just kunna anpassa dess arbete efter den lokala omgivning respektive 
kammare är verksam i.   
Med dagens organisatoriska utseende upplevs relationen mellan huvudorganisationen och de 
lokala kamrarna något diffus. Där en del av respondenterna vill se ett bättre stöd från 
huvudorganisationen SACC USA till de regionala kamrarna. 
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7.0 Slutdiskussion 
 
Denna studie har haft till syfte att identifiera vilka faktorer som påverkar dels medlemmarnas 
uppfattning om SACC USA´s betydelse, dels möjligheten att organisera nätverk i ett annat 
land. Nedan kommer jag att presentera studiens slutsatser och diskutera kring dessa. 
 
 
 
SACC USA´s betydelse för dess medlemmar. 
 
Denna studies resultat visar att medlemmarnas incitament till sitt medlemskap är tudelat. 
Studiens resultat visar på att en del av medlemmarnas incitament till dess medlemskap är 
baserat på absolut affärsmässiga kontakter, andra mer personliga kontakter, medan en del 
ansåg att ett medlemskap i SACC USA skulle kunna ge dem båda inslagen.  
Men vilken betydelse har egentligen då organisationen för medlemmarna? Studiens resultat 
visar att den har betydelse ur det perspektivet att medlemmarna kommer i kontakt med 
personer med gemensam kulturell bakgrund och värderingar, men eftersom incitamentet och 
därmed förväntningarna på ett medlemskap skiljer medlemmarna åt har medlemskapet även 
gett olika tillbaka. Resultatet visar att tre av de tre tillfrågade medlemmar som hade 
affärsmässiga förhoppningar på ett medlemskap är missnöjda med vad de fått tillbaka. De 
hade initialt förväntat sig ett större professionellt utbyte, men däremot har dessa förväntningar 
förändrats för en av dessa som nu värdesätter den mer privata och sociala kontakten han får 
med andra medlemmar och fortsätter att vara med just på grund av detta skäl. På samma vis 
kan detta nätverk fungera som en byggsten för de medlemmar som initialt gått med av privata 
skäl att på sikt få ta del av affärsmässigt utbyte då den etablerade kontakten redan finns. 
Oavsett vilket anser jag att organisationen lyckas med det mest väsentliga genom att 
sammanföra företag och personer med liknande kulturella värdena. Därmed också gett en bild 
om hur ett nätverk kan organiseras i ett annat land där människor kan ha utbyte av 
erfarenheter och kunskap med kulturellt likasinnade personer. 
 
 
 
Organisera nätverk i ett annat land. 
 
Den affärsmodellen som SACC USA valt, paraplyorganisation, anser jag vara korrekt och 
mest lämpad för den amerikanska marknaden. Detta på grund av USA har en stor segregation 
mellan de 50 delstaterna där både kultur och lagar kan skilja sig mycket åt. En 
paraplyorganisation kan exempelvis under en lågkonjunktur, eller ett icke tilltalande politiskt 
styre, låta de olika regionala kamrarna anpassa sin verksamhet beroende på hur hårt 
exempelvis en lågkonjunktur slagit på respektive delstat, utan att det påverkar (tynger) hela 
nätverket SACC USA. Detta ser jag som en styrka och innebär att möjligheten att bedriva 
nätverket trots sämre tider. Dock som studien visat finns en del meningsskiljaktigheter inom 
styrelsen om hur organisationen ska arbeta med denna fråga. Men vad jag kan förstå så har 
organisationen valt ett paraplyutseende just på grund av med hjälp av lokalt förgrenade 
kammare kan organisation med en lokal kunskap möta och på bästa sätt hjälpa de företag som 
vill etablera sig i respektive landsdel och delstat och att detta är något som fungerar 
Denna studie har haft fokus på den amerikanska marknaden och påverkansfaktorer och 
lämplig affärsmodell kan naturligtvis skilja mellan olika länder. 
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Studiens resultat och slutsatser är därmed:  
 

• Medlemmarnas uppfattning om organisationens betydelse för dem kan delvis 
sammanfattas med graden av införlivning av förväntningar. Men också att dessa 
förväntningar kan förändras med tiden och ge ett nytt värde. Därför blir slutsatsen, 
oavsett vilka förväntningar medlemmarna haft på sitt medlemskap, att det ger dem den 
fundamentala byggstenen för ett framgångsrikt nätverkande, nämligen möjligheten att 
komma i kontakt med ett stort antal företag/personer med liknande kulturell bakgrund. 

 
 

• Möjligheten att organisera ett nätverk i ett annat land beror delvis av graden 
funktionell affärsmodell som tar i beaktning medlemmarnas gemensamt kulturella 
värden. Och att denna affärsmodell är motiverad utifrån omvärldens påverkan, och 
dessutom är funktionell när dessa omvärldsfaktorer förändras eller nya tillkommer. 

 

 

7.1 Studiens praktiska bidrag 
Denna studie ger en bild av vilken betydelse SACC USA har för dess mest primära 
stakeholders, dvs. dess medlemmar. Detta inkluderar vilket värde ett medlemskap ger dem 
samt vilka förändringar de önskar se i framtiden för ett ökat värde av deras medlemskap. 
Detta är av värde för SACC USA´s ledning och styrelse som bör kunna använda denna 
information i sitt framtida arbete. 
 

7.2 Studiens vetenskapliga bidrag 
Studiens resultat bidrar till ny kunskap kring vilka omständigheter som påverkar vid 
etablering av en nätverksorganisation i ett annat land.  
 

7.3 Fortsatt forskning 
Eftersom SACC USA’s styrelseordförande valde att inte delta vid denna undersökning med 
önskan om att denna studie istället gjordes under år 2012, skulle en liknande undersökning 
vara av intresse om 2-3 år då organisationen genomfört de eventuella förändringarna är 
genomförda. Likaså skulle det vara av intresse att genomföra en survey undersökning bland 
det större antalet medlemsföretag indelat i olika kluster för att kunna urskilja om olika 
efterfrågan finns mellan olika typer av företag.  
 

7.4 Giltighet 
Utgångspunkten var som tidigare nämnt att ta del av sex styrelseledamöters synpunkter, men 
enbart två var villiga att ställa upp. En studies giltighet ökar när ytterligare intervjuer inte ger 
någon ny information och svaren då känns bekanta från tidigare erhållna svar (Johansson 
Lindfors, 1993). Av de två styrelseledamöternas svar erhålls någorlunda liknande information 
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där inge direkta motsägelser uppstod, dock kan det tänkas om alla sex varit villiga att ställa 
upp i den studien kunde resultatet sett annorlunda ut. Det är inget jag vet med säkerhet men 
med tanke på de erhållna svaren och dess likhet med varandra anser jag det osannolikt att fler 
svar gett en annorlunda bild av organisationens utseende. Tack vare de svar som erhållits från 
styrelseledamöterna Bertil Fredström och Sören Marklund så har en rättvis bild speglats av 
SACC USA’s arbete vilket innebär att fullständiga svar från de fyra övriga tillfrågade 
styrelseledamöterna med all sannolikhet inte skulle gett andra svar. Dock kunde gett mer 
breda och utförliga svar. Av de sex medlemmarnas deltagande så skulle de ge en bild av 
SACC USA´s betydelse för dem och skulle en ny studie göra med sex andra medlemsföretag 
kan svaren se något annorlunda ut, dock tror jag att de mest primära åtgärderna hade lyfts 
fram även där baserat på de mönster som kan urskiljas ur denna.  
 

7.5 Validitet 
För att en studie ska betraktas som trovärdig är det av stor vikt att den besitter hög validitet, 
vilket den gör om den mäter det den har till avsikt att mäta samt att det insamlade materialet 
är kopplat till studiens syfte (Johansson Lindfors, 1993). I denna studie har jag tagit start i 
teorier behandlande det aktuella problemområdet för att sedan utforma intervju guider som 
har till syfte att ge stöd åt studiens frågeställning. Jag anser att en högre validitet hade erhållits 
med minskat bortfall då en klarare bild framkommit. Likaså är detta en justerad uppsats där 
det tidigare angivna syftet är ett helt annat än vad denna slutgiltiga versions syfte är, dock 
med samma empiriska undersökning.  Hade studiens gjorts med detta syfte från ruta ett, dvs. 
utan genomförd empirisk studie hade med all sannolikhet några av frågeställningarna sett 
annorlunda ut. T.ex. skulle jag mer specifikt frågat styrelseledamöterna hur de historiskt 
arbetat med organisationens utseende, om de testat andra organisationsmodeller, och mer 
djupgående frågat kring den idag valda affärsmodellen. Detta skulle gett plats för en djupare 
undersökning och därmed även en mer djupgående analys. 
Detta till trots svarar studiens resultat på dess syfte och bidrar därmed till att fylla angivit 
forsknings gap och bidrar likaså med praktiska kunskaper. 
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Bilaga.1 
 
 Intervjuguide styrelsemedlemmarna 
 
Tack för att Du tar dig tid att svara på följande frågor! 
Som du vet så skriver jag min D-uppsats som har till syfte att undersöka hur framtida 
scenarier kan se ut för SACC USA. Jag behöver Din hjälp for att sammanstalla en 
situationsanalys av organisationen. Jag skulle uppskatta om du kunde svara så utförligt som 
du bara kan, förklara hellre för mycket än for lite! 
Skriv in dina svar under varje fråga och maila det tillbaka till mig sa fort som möjligt. Dock 
senast onsdagen den. 

Johan Vestermark, SACC USA Intern  
johan@sacc-usa.org 
T: (1)512-964-8167 

 
 
 “Our mission is to facilitate and support trade, commerce, and investment between the U.S. 
and Sweden.”  
 
1) Finns det en fastställd strategisk plan för uppsatta mål, aktiviteter för att fullfölja de, och 

ansvarsfördelning? I så fall hur ser den ut och hur används den?  

2) På vilket vis mäter ni hur, och om, organisationen uppfyller sina mål?  

a) Vilka aktiviteter genererar största effekten? Hur mäts det?  

b) Kan du ge konkreta exempel (industri/företag) på aktiviteter som bidragit till att 

underlätta handel och investeringar mellan länderna?  

3) Vad skulle du säga att organisationens (unika) styrkor är?  

4) Vad skulle du säga att organisationens svagheter är?  

5) Anser du att er marknad krymper, växer, eller är statisk? Förklara.  

6) Inom vilka områden anser du att ni kan förbättra ert arbete, hur?  

7) Anser du att organisationens ledning och styrning fungerar tillfredsställande? Förklara. 

8) Tycker du att personalens kompetensnivå matchar organisationens ambitionsnivå och 

målsättningar?  Förklara.  

9) Enligt dig, är ansvarsfördelning inom organisationen till belåtenhet? Förklara.  

10) Hur finansieras verksamheten? Möjlighet till finansiering (extra finansiell styrka)?  

11) Vilka är organisationens största kostnader?  



12) Hur har tidigare års finansiella resultat sett ut?  

13) Finns det kapital i organisation för tillfället?  

14)  Äger verksamheten några lokaler?  

15) En strategisk affärsenhet (Strategic business unit) är en del av en organisation där det 

finns en avgränsad extern marknad för varor och tjänster som skiljer sig från annan SBU. 

Skulle du säga att Currents, Business directory, BAP, etc., är olika SBU’s, t.ex. finns det 

olika budgetar för dem t.ex.?  

16) Vilka ser du som era konkurrenter just nu? 

a) Hur är organisationerna positionerade på marknaden?  

b) Vilka inträdeshinder finns för att ta sig in på marknaden, och hur stora skulle du säga 

att de är?  

 

17) Skulle du beskriva organisationen som robust och kan stå emot nya konkurrenter utan att 

förlora en väsentlig del av marknaden?  

18) Politiska faktorer som kan påverka organisationens arbete i framtiden?  

19) Ekonomiska faktorer, t.ex. konjunkturen och dess inverkan på organisationen?  

20) Även förändringar i sociala trender kan påverka organisations framgång, ser du några 

framtida påverkansfaktorer?  

21) Faktorer inom den tekniska utveckling som kan förändra organisationens framtida arbete?  

22) Miljöfaktorer som kan förändra organisationens framtida arbete?  

23) Rättsliga faktorer som kan förändra organisationens framtida arbete?  

24) Värdet nätverket är den uppsättning av inter-organisatoriska band och relationer som är 
nödvändiga för att skapa en produkt eller tjänst. 
Beskriv hur detta nätverk ser ut för SACC USA.  

 
 
 



Scenarier är detaljerade och rimliga uppfattningar om hur en organisations situation kan 
utvecklas i framtiden, baserat på faktorer med central påverkan på dess omgivning och 
drivkrafter för förändring. 
 

• Beskriv tre framtida scenarier för SACC USA och de bakomliggande faktorerna till 
denna utveckling. 

 

 

 
  

 
Stort tack för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga.2 
 

(English) 

Interview guide for the business members of SACC USA. 
 
 

• In what line of business are you? 
• For how long have you been a member of SACC? 
•  

What is your interest in Swedish American related business? Please explain. 
• What were the reasons for becoming a member? Please explain. 
• In which ways has your Swedish American business relations been improved since 

joining SACC? Please explain. 
 

• Do you often participate in SACC events/activities? Please explain. 
• Is there a sufficient amount of events/activities? Please explain. 
• Which SACC services/events/activities have been most valuable for you? 

 
• Would you like to see any changes made that would increase the value of your 

membership? 
In that case what?   

 
a)      Within one year: 
b)      Within three years: 
  
 

• What is your total impression of SACC? Please explain. 
 
 



Bilaga.3 

(Svensk) 

Intervjuguide för medlemsföretagen i SACC USA. 
 
 
 

• I vilken bransch är du? 
•  Hur länge har du varit medlem i SACC USA? 
• Vad är ditt intresse för Svenska Amerika relaterade affärer? Förklara. 
•  Vilka var skälen för att bli medlem? Förklara. 
•  På vilket sätt har din Svenska Amerika affärsrelationer har förbättrats sedan gå 

SACC? Förklara. 
 

•  Har du ofta delta i SACC händelser/aktiviteter? Förklara. 
•  Finns det en tillräcklig mängd händelser/aktiviteter? Förklara. 
•  Vilka SACC tjänster/events/aktiviteter har varit mest värdefull för dig? 

 
•  Skulle du vilja se eventuella förändringar som skulle öka värdet av ditt medlemskap? 

I så fall vad? 
 
a) Inom ett år: 
b) Inom tre år: 
  
 

•  Totalt sett, vad är ditt helhetsintryck av SACC USA? Förklara. 
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