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Sammandrag:  

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur kunskap skapas, överförs, sprids och 

utbyts i strategiska nätverk samt vilka faktorer som påverkar lärandet i nätverket. Ämnet 

är aktuellt eftersom företag i ökande grad har börjat söka sig till interorganisatoriska 

samarbeten där kunskap utbyts mellan företagen. Företag bildar nätverk för att 

tillsammans kunna förstärka konkurrenskraften. Det finns relativt få studier som utpekar 

och analyserar de faktorer som påverkar lärande och kunskapsspridning i 

interorganisatoriska strategiska nätverk. För att bättre förstå de faktorer som påverkar 

kunskapsprocesserna i strategiska nätverk utförs en deduktiv undersökning. Kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer görs med specialister på fem stora industriföretag. 

Resultaten från intervjuerna jämförs med teoridiskussionen för att identifiera likheter i 

dessa.  

Resultaten från den empiriska undersökningen tyder på att de undersökta företagen är 

aktiva i strategiska nätverk där kunskap skapas, överförs, sprids och utbyts mellan 

parterna. Faktorerna som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i strategiska 

nätverk kan på basen av resultaten indelas i tre olika grupper; primära, sekundära och 

tertiära faktorer. Primärfaktorerna är nödvändiga för att interorganisatoriskt lärande 

skall kunna äga rum, medan sekundärfaktorerna underlättar lärandet. Tertiärfaktorernas 

betydelse är oklar eftersom de inte fick stöd av resultaten från den empiriska 

undersökningen. Dessa faktorer har dock visat sig vara av betydelse i tidigare 

undersökningar och behövs det fortsatta studier för att fastställa deras betydelse. 

Resultaten från denna undersökning är av intresse för företag som med hjälp av det 

strategiska nätverket vill ta in ny kunskap i företaget och därmed förstärka sin 

konkurrenskraft. 
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1 INLEDNING 
 
Under de senaste årtiondena har intresset för kunskap och kompetens ökat betydligt 

bland företag (Håkansson, Havila & Pedersen 1999:443). Kunskap anses i själva verket 

vara den viktigaste enskilda faktorn som hjälper ett företag att skapa en hållbar 

konkurrensfördel (Back, von Krogh, Seufert & Enkel 2006:1; Dyer & Nobeoka 

2000:345). För att överleva på lång sikt bör företag framgångsrikt kunna skapa, lagra 

och använda sig av kunskap. Därför går en ansenlig del av många företags totala budget 

till ändamål som strävar att generera ny kunskap. Även Järvenpää och Mäki (2002:375) 

är på samma linje när de anser att företag bör framgångsrikt kunna hantera sina 

kunskapstillgångar för att hållas konkurrenskraftiga. Tidigare forskning har betraktat 

företag som avskilda enheter som skapar konkurrensfördelar exempelvis genom att 

använda sig av sina interna tillgångar eller genom att utnyttja nya råvaruresurser 

(Gulati, Nohria & Zaheer 2000:203). Från att först ha varit självständiga, inåtvända och 

kunskapsintensiva till sin natur har fler och fler företag under de senaste årtiondena mer 

och mer börjat se utanför sina egna gränser. Dessa företag söker nya möjligheter som 

interorganisatoriska nätverk kan erbjuda.  (Roijakkers, Duysters & Sadowski-Rasters i 

Salazar & Sawyer 2007:228, Tikkanen & Halinen 2003:1) 

Motiven för att ingå i nätverk har med åren ändrat. Förut var det främsta motivet att få 

tillgång till olika resurser, medan det i dagens läge är strategin som får företag att gå 

med i nätverk. (Grant & Baden-Fuller 2004:62) Nätverket kan ha en betydande inverkan 

på företagets marknad och dess finansiella prestanda. (Möller & Svahn 2006:986) 

Valkokari och Helander (2007:597) anser i sin tur att strategiskt samarbete med andra 

företag erbjuder även andra fördelar för de involverade företagen. Ökad konkurrenskraft 

och bättre förutsättningar är enligt dem exempel på fördelar som strategiskt samarbete 

kan medföra. (Valkokari & Helander 2007:597) Soekijad och Andriessen (2003:578) 

påpekar i sin tur att företagen har blivit mer beroende av varandra i och med att 

företagen i ökande grad fokuserar på sin kärnkompetens. Detta innebär att all 

verksamhet som ligger utanför företagets kärnkompetens utlokaliseras till 

underleverantörer och partnerföretag (Hyötyläinen 2000:29). 
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Allt fler företag har funnit det lönsamt att bilda så kallade strategiska nätverk med andra 

företag. Fördelen med samarbetet är att företagen i nätverket blir mer 

konkurrenskraftiga än de övriga aktörerna som är utanför nätverket. (Dyer & Hatch 

2006:716) Ett strategiskt nätverk har med andra ord som avsikt att skapa mer värde än 

ett enskilt företag utanför nätverket. För att kunna skapa värde bör företagen i nätverket 

dela med sig av sin kunskap. Kunskap kan överföras på många olika sätt, och därmed 

finns det också skillnader i hur väl de enskilda företagen lyckas ta in denna kunskap i 

företaget.  

Med hjälp av kunskap kan företag skapa skalfördelar samt utvidga sitt 

verksamhetsområde. Kostnaderna för att kopiera kunskap av andra företag är mindre än 

att själv skapa helt ny kunskap. Detta är en motiverande faktor för att gå med i nätverk. 

(Grant & Baden-Fuller 2004:66) En annan motiverade faktor är att nätverk är 

effektivare än enskilda företag när det gäller att generera, överföra och rekombinera 

kunskap. Orsaken till detta är att det helt enkelt finns en större mångfald av kunskap i 

ett nätverk än i ett det enskilda företaget. (Dyer & Nobeoka 2000:364) 

Enligt Back et al. (2006:78–79) borde företagen i ett nätverk skapa tillgång till 

arbetstagarnas kunskap och erfarenheter. Detta är lättare sagt än gjort. Det finns 

nämligen två olika typer av kunskap: explicit kunskap och implicit kunskap. Den 

explicita kunskapen kan kodifieras exempelvis i form av en manual. Den implicita 

kunskapen är däremot inte lika lätt överförbart. Implicit kunskap handlar exempelvis 

om erfarenheter och rutiner, som inte går att kodifiera. Denna typ av kunskap är 

betydligt mycket svårare att överföra mellan företag. Detta är en av utmaningarna som 

interorganisatoriska nätverk stöter på. (Back et al. 2006:78–79) För att företag skall 

kunna ta i hänsyn de faktorer som påverkar bland annat överföring av explicit och 

implicit kunskap mellan företagen i det strategiska nätverket behövs det flera 

undersökningar som kan kasta ljus över fenomenet.  
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1.1 Problemområde  

 
Företag har i ökande grad börjat bilda olika typer av interorganisatoriska nätverk för att 

lära sig av varandra. Det kan exempelvis handla om ett forskningssamarbete med ett 

universitet, där syftet är att skapa kunskapsnätverk där kunskap överförs mellan 

organisationerna. Däremot har företagen inte i tillräckligt stor utsträckning sett på vilken 

potential existerande kunder och leverantörer erbjuder ur ett lärandeperspektiv. 

Håkansson et al. (1999:443) anser att det ökade intresset för kunskap beror på att de 

flesta företag i dagens läge har tillgång till samma teknologi, utrustning och material. 

Hur företag effektivast kan använda sig av dessa tillgångar är därför av stort intresse, 

eftersom det avgör vem som kommer att klara sig på marknaden. Hur företag kan lära 

sig och öka sin kunskapsbas är därför en intressant fråga som många företag söker svar 

på. (Håkansson et al. 1999:443) 

I ett strategiskt nätverk skapas och överförs kunskap mellan företagen. Det finns dock 

skillnader i hur väl de enskilda företagen i det strategiska nätverket kan ta in och 

använda sig av denna kunskap. Järvenpää och Mäki (2002:374) kommer i sin studie 

fram till att företag inte använder sig av alla de fördelar som ett interorganisatoriskt 

nätverk medför. Utöver detta finns det endast ett fåtal forskningar som utpekar och 

analyserar de faktorer som påverkar lärande och kunskapsöverföring i strategiska 

nätverk. Detta är konstigt med tanke på att nätverken har skapats just för detta ändamål. 

(Fischer, Brown, Porac, Wade, DeVaughn & Kanfer i Bontis & Choo 2002:524) 

Valkokari och Helander (2007:597) påpekar i sin utförliga litteraturstudie att det finns 

ett växande behov av att studera hur nätverk påverkar kunskapshanteringen i företagen 

inom nätverket. Vidare anser forskarna att tidigare studier inte har samtidigt studerat 

strategiska nätverk och kunskapshantering, utan dessa har i huvudsak studerats separat. 

(Valkokari & Helander 2007:598) Van Wijk, Justin, Jansen och Lyles (2008:831) anser 

i sin tur att den två årtionden omspännande forskningen inom området inte har lyckats 

klarlägga de underliggande mekanismerna och faktorerna som påverkar 

kunskapsöverföring i nätverk. Enligt Easterby-Smith, Lyles och Tsang (2008:677) är 

det viktigt att företag har kunskap om hur de kan lära sig av varandra, inte minst 

eftersom interorganisatoriska nätverk blir en konkurrensfördel för allt flera företag. 
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Även Mowery, Oxley och Silverman (1996:89) anser att den befintliga litteraturen om 

kunskap och lärande i strategiska nätverk inte klarar av att förklara hur lärande sker i 

nätverket.  Möller och Svahn (2006:986) anser att strategiska nätverk i flera avseenden 

skiljer sig från evolutionära nätverk. Därför är det nödvändigt att studera strategiska 

nätverk skilt för sig för att förstå hur kunskap skapas och överförs i dem. Forskare har 

även identifierat olika typer av hinder för effektivt kunskapsutbyte och lärande i 

nätverket (Dyer & Nobeoka 2000:345). För att strategiska nätverk skall uppfylla sitt 

syfte är det viktigt att det finns olika lösningar att tillgå för att överkomma dessa hinder. 

Janowicz-Panjaitan och Noorderhaven (2008:1338) upplyser i sin tur en balansgång 

mellan formella och informella lärandeprocesser i interorganisatoriska nätverk.  

Hur skapas, överförs, sprids och utbyts kunskap i strategiska nätverk och vilka faktorer 

påverkar dessa i själva nätverket? Hur väl kan företagen i nätverket använda sig av 

varandras kunskap? Vilka hinder kan uppstå för effektivt kunskapsutbyte och hur kan 

företag överkomma dessa hinder (Dyer & Nobeoka 2000:346)? Vilka faktorer kan i sin 

tur främja kunskapsutbytet i nätverket? Vilka typer av nätverkstrukturer och 

aktivitetsformer underlättar lärandet och innovationsförmågan i nätverk? Vilka 

ledarskapsstilar och metoder stöder lärande och innovativitet i nätverk? (Hyötyläinen 

2000:17–18) Hur skall företagen finna en balans mellan de formella och informella 

processerna för lärande (Janowicz-Panjaitan & Noorderhaven 2008:1337)? Den 

existerande litteraturen inom området lyckas inte besvara dessa frågor tillräckligt 

ingående och därför behövs det flera studier för att bättre förstå kunskapsprocesserna i 

interorganisatoriska nätverk. 

 

1.2  Syfte och avgränsningar 
 
Syftet med denna avhandling är att undersöka hur kunskap skapas, överförs, sprids och 

utbyts i strategiska nätverk samt vilka faktorer som påverkar lärandet i nätverket. Detta 

är viktigt eftersom företag av olika anledningar inte använder sig av all den kunskap 

som det strategiska nätverket erbjuder. Dessutom är det viktigt att öka förståelsen för 

dessa processer i det strategiska nätverket samt de faktorer som påverkar processerna. 

När företagen i nätverket kan maximera intagningen av kunskap är det möjligt att skapa 

en hållbar konkurrensfördel. Den ökande konkurrensen inom alla branscher motiverar 
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företagen att söka nya sätt att skapa konkurrensfördelar. De möjligheter som ett 

strategiskt nätverk erbjuder är lockande för företag, men för att samarbetet skall vara 

lyckat måste kunskapsprocesserna vara effektiva.  

Undersökningen följer en deduktiv ansats, vilket innebär att jag först skapar en teoretisk 

referensram som jag sedan jämför med resultaten från en kvalitativ undersökning. För 

att skapa en förståelse för hur kunskap skapas, överförs, sprids och utbyts i 

interorganisatoriska strategiska nätverk kommer jag att intervjua lämpliga personer från 

fem stora industriföretag med verksamhet även i Österbotten. Respondenter för den 

kvalitativa intervjun är forskningschef Kimmo Forsman på ABB, inköpare Peter 

Gardberg på KWH Pipe, personalchef Sampo Ahonala på Rautaruukki, chef för 

strategiska och operativa inköp Magdalena Granö på Vacon och inköpschef Juha 

Päivike på Wärtsilä. 

Undersökningen begränsas till att endast omfatta hur kunskap skapas, överförs, sprids 

och utbyts i strategiska nätverk och därför kan resultaten från denna undersökning inte 

tillämpas på så kallade evolutionära nätverk. Med evolutionära nätverk förstås nätverk 

som med tiden har uppstått som en följd av interorganisatoriskt samarbete. Hur kunskap 

skapas, överförs, sprids och utbyts inom ett enskilt företag tas inte heller upp i denna 

undersökning. Undersökningen kommer inte att behandla slumpmässigt lärande 

(haphazard learning) i nätverk, utan fokuserar endast på rutinmässigt lärande (Dyer & 

Nobeoka 2000:347–348). 

 

1.3 Definitioner 
 
Det är skäl att redan i detta skede särskilja mellan begreppen information och kunskap. 

Nonaka (1994:15) ser information som ett flöde av meddelanden, medan kunskap 

baserar sig på information som sedan förankras i sin innehavares åsikter och 

erfarenheter. Information bör med andra ord bearbetas av mottagaren innan det blir 

kunskap. Litteraturen inom området brukar skilja mellan två olika typer av kunskap, 

explicit kunskap och implicit kunskap. Spender (1996:67–68) definierar explicit 

kunskap som sådan kunskap som kan kodifieras i form av manualer och databanker. 

Explicit kunskap är därmed relativt enkelt att överföra mellan olika företag. Implicit 
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kunskap är däremot mer komplext, eftersom det finns lagrat hos individer. Exempelvis 

know-how och färdigheter av olika slag är former av implicit kunskap. Det är kostsamt 

och tidskrävande att överföra implicit kunskap från ett företag till ett annat. Det fordras 

oftast personlig interaktion för att implicit kunskap skall överföras. (Nonaka 1994:15–

16) 

När företag delar kunskap (knowledge sharing) överförs nyttig know-how och 

information över företagets gränser (Appleyard 1996:138). Interorganisatoriskt lärande 

kan ske genom att förflytta redan existerande kunskap från ett företag till ett annat, eller 

genom att skapa helt ny kunskap genom interaktion med de övriga företagen i nätverket. 

(Larsson, Bengtsson, Henriksson & Sparks 1998:289) Lärande som rutin definieras av 

Dyer och Nobeoka (2000:347) som regelbunden interaktion mellan individer och som 

möjliggör överföring, rekombination och skapande av specialiserad kunskap. 

Organisatorisk kunskapsöverföring definieras i sin tur av van Wijk et al. (2008:832) 

som en process där organisatoriska aktörer, såsom team, enheter eller organisationer, 

utbyter, mottar eller påverkas av varandras erfarenheter och kunskap.  

Håkansson och Ford (2002:133) definierar ett nätverk som en struktur där ett antal 

noder är sammanlänkade. I denna kontext är noderna företag som är sammankopplade 

av de relationer som finns mellan företagen. Vidare brukar litteraturen särskilja mellan 

vertikala och horisontella nätverk. Vertikala nätverk är nätverk som uppstår i en 

produktionskedja. Det kan exempelvis vara frågan om ett nätverk som består av 

uppdragsgivare och leverantör. I horisontella nätverk är däremot företagen på samma 

nivå. I denna typ av nätverk kan exempelvis två konkurrerande företag samarbeta inom 

forskning. Nätverkets uppgift är att skapa olika slags fördelar för de delaktiga företagen, 

såsom kostnadseffektivitet, ökad konkurrenskraft och snabbare produktionsmetoder. 

Det har även blivit allt vanligare att företag bildar nätverk för att ta in ny kompetens i 

företaget. (Grant & Baden-Fuller 2004:62–63)  

Gulati (1999:397) definierar ett strategiskt nätverk (strategic alliance) som ett frivilligt 

arrangemang mellan två eller flera företag där parterna utbyter, delar och skapar 

produkter, teknologier eller service. Teece (i Grant & Baden-Fuller 2004:62) ser ett 

strategiskt nätverk som en överenskommelse mellan två eller flera företag där företagen 

kanaliserar sina resurser och aktiviteter för att nå gemensamma mål. Valkokari och 
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Helander (2007:598) definierar i sin tur strategiska små- och medelstora företagsnätverk 

på följande sätt: ”We have defined strategic SME networks as long-term co-operative 

agreements whereby more than two partners share critical knowledge, resources and/or 

financial assets in order to attain, sustain or improve the firms’ future competitive 

positions.” Möller och Svahn (2003:204) definierar ett strategiskt nätverk som stabila 

interorganisatoriska kontakter, som är av strategisk relevans för de medverkande 

företagen. Enligt Soekijad och Andriessen (2003:579) är en allians ett nätverk där två 

eller flera organisationer har formellt kommit överens om samarbete för att uppnå ett 

gemensamt mål. Kunskapsnätverk (knowledge networking) definieras av Back et al. 

(2006:79) som en samling av människor, resurser, relationer och 

kommunikationsteknologier som ämnar skapa, överföra och använda kunskap för att 

skapa värde.  

På basis av dessa definitioner kommer strategiska nätverk och strategiska allianser samt 

kunskapsnätverk att användas som synonymer i denna undersökning. Genom att 

sammanfatta definitionerna ovan kan det konstateras att ett strategiskt nätverk är en 

överenskommelse mellan två eller flera företag där samarbetet är av strategisk 

signifikans och där aktörerna har ett gemensamt mål för samarbetet. Aktörerna 

kanaliserar resurser i form av tid, tillgångar, utrustning och kunskap till det strategiska 

nätverket och har gemensamma aktiviteter. 

1.4 Arbetets uppläggning 
 
I kapitel ett ges en introduktion i avhandlingens tema – kunskap och lärande i 

strategiska nätverk. Därefter diskuteras själva problemområdet och syftet samt 

avgränsningarna för denna avhandling. Slutligen kommer jag att återge definitioner på 

några centrala begrepp för detta arbete. I kapitel två diskuteras de faktorer som inverkar 

på hur kunskap skapas, överförs, sprids och utbyts samt hur lärande sker i det 

strategiska nätverket. Dessutom tas det upp olika typer av hinder för kunskapsutbyte. I 

slutet av kapitlet presenteras ett verkligt exempel på kunskapsutbyte och lärande i ett 

strategiskt nätverk. Kapitlet avslutas med en sammanfattning på teoridiskussionen. Det 

tredje kapitlet presenterar i sin tur ansatsen, inriktningen och undersökningsmetoden för 

denna undersökning, varefter det motiveras varför dessa metoder används i denna 
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undersökning. I slutet av kapitlet presenteras undersökningsobjekten och de undersökta 

företagen. 

I kapitel fyra presenteras i sin tur resultaten från undersökningen, varefter dessa jämförs 

med den teoretiska diskussionen. Likheter och skillnader i teorin och empirin samt 

möjliga orsaker till eventuella skillnader i dessa diskuteras också i detta kapitel. 

Därefter följer en sammanfattning på de viktigaste fynden i undersökningen. I slutet av 

kapitlet diskuteras undersökningens tillförlitlighet. Kapitel fem konkluderar hela 

undersökningen och återger de viktigaste fynden. Förslag på fortsatt forskning ges i 

slutet av detta kapitel. 
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2 KUNSKAPSPROCESSER OCH LÄRANDE I 
STRATEGISKA NÄTVERK 
 
 
Företag kan märkbart öka sin konkurrenskraft och innovativitet genom att inta kunskap 

från andra företag. Eftersom överföring av kunskap är en komplex process kan det 

ibland vara utmanande att överföra kunskap från ett företag till ett annat. (Easterby-

Smith et al. 2008:677) Överföringen av kunskap från ett företag till ett annat påverkas 

av en rad faktorer som kommer att uppmärksammas i teoridiskussionen. Det är viktigt 

att företag förstår vilka faktorer som påverkar kunskapsprocesserna i 

interorganisatoriska nätverk eftersom de då kan ta hänsyn till dessa och i slutändan 

förbättra förutsättningarna för dem. 

Enligt Soekijad och Andriessen (2003:579) kan forskning om kunskapsspridning och 

lärande i allianser indelas i tre olika kategorier. För det första kan ett företag lära sig 

inom nätverket, vilket innebär exempelvis att företaget anammar sig andra företags 

färdigheter och förmågor. För det andra kan företag i nätverket lära sig just på grund av 

att de bildar ett nätverk. I detta fall är det hela nätverket som bidrar till 

kunskapsbildningen. För det tredje kan företag även lära sig av nätverket. Detta innebär 

att företag lär sig något av samarbetet och kan senare tillämpa detta i framtida 

samarbeten i interorganisatoriska nätverk. (Soekijad & Andriessen 2003:579) Denna 

undersökning fokuserar på de två först nämnda kategorierna, det vill säga hur företagen 

i nätverket lär sig av varandra samt hur företagen i nätverket tillsammans kan lära sig på 

grund av att de bildar ett nätverk.  

Innan undersökningen fokuseras på strategiska nätverk kommer ett stycke att ägnas åt 

olika typer interorganisatoriska nätverk. Stycket diskuterar olika typer av samarbeten 

mellan företag samt olika motiv för dessa samarbeten. Syftet är att tydliggöra 

skillnaderna mellan de olika typerna av nätverk. Därefter kan undersökningen ägnas 

specifikt åt kunskap och lärande i strategiska nätverk.  
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2.1 Olika typer av interorganisatoriska nätverk 
 
Företag kan vara involverade i fyra olika typer av nätverk bestående av kunder, 

leverantörer, konkurrenter eller andra företag. (van Gils & Zwart 2004:687) Möller och 

Svahn (2003:205) anger leverantörsnätverk, distributionsnätverk, nätverk för forskning 

och utveckling, konkurrerande koalitioner och teknologikoalitioner som exempel på 

olika typer av interorganisatoriska nätverk.  

Enligt Hyötyläinen (2000:12) formar företag nätverk för att tillsammans skapa eller 

utveckla någonting. Nätverk kan också uppstå när företagen vill bibehålla sin 

konkurrenskraft i ett kunskapsintensivt samhälle. Innovativitet, flexibilitet och delade 

värderingar är bärande krafter när företag skapar nätverk. På senare tid har företag i 

ökande grad börjat fokusera på sin kärnkompetens, vilket innebär att de övriga 

funktionerna eventuellt utlokaliseras. En möjlighet är att gå med i nätverk där företagen 

kan dela vissa funktioner. (Grant & Baden-Fuller 2004:61, Järvenpää & Mäki 2002:377, 

Lorenzoni & Lipparini 1999:331) Specialisering i sin tur leder till att företagen blir mer 

beroende av varandra. (Möller & Svahn 2006:985) Detta medför att företaget 

utlokaliserar det som inte hör till dess direkta kärnkompetens. Företagen inleder då ett 

samarbete med ett eller flera andra företag som levererar delar till helheten. Samarbetet 

kännetecknas av ömsesidighet. (Hyötyläinen 2000:13–14) Med hjälp av nätverk kan 

företag också specialisera sin verksamhet och skapa skalfördelar. Speciellt små- och 

medelstora företag har enligt Hyötyläinen (2000:25) i ökande grad börjat söka sig i 

nätverk.  

Nätverket bör kontinuerligt utvecklas för att hållas konkurrenskraftigt. Detta innebär att 

ny kunskap och know-how måste skapas inom nätverket. Hyötyläinen (2002:15) 

påpekar att företagen i nätverket kan med hjälp av lärande och innovationer skapa 

dynamiska förmågor (dynamic capabilities). Easterby-Smith et al. (2008:835) kommer i 

sin studie fram till att interorganisatorisk kunskapsöverföring bidrar starkt till ökad 

innovativitet hos de undersökta företagen.  Därför är nätverk som kännetecknas av 

kunskapsflöden i regel konkurrenskraftigare än enskilda företag utanför nätverket. 

Företagets storlek inverkar på dens motiv att ingå i nätverk. I Finland kan företagen 

enligt Hyötyläinen (2000:26–27) indelas i tre olika grupper. Alla dessa grupper har 

olika motiv att ingå i nätverk. Stora företag vill genom nätverk förstärka sin 
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kärnkompetens och sin internationella position. Så kallade nischföretag vill i sin tur 

utöka exporten och den internationella verksamheten, medan småföretag vill snabbare 

kunna anpassa sig till förändringar. (Hyötyläinen 2000:26–27) 

För att företag skall kunna forma nätverk bör det finnas ett ömsesidigt förtroende mellan 

företagen. Ifall förtroende saknas finns det en risk att företagen utnyttjar varandras 

kunnande för egna ändamål. (Larsson et al. 1998:285) Med hjälp av förtroende kan 

företagen bygga upp nätverk som främjar allas intressen. Företag som har ett starkt 

internt förtroende har betydligt enklare att känna förtroende för andra företag. 

(Hyötyläinen 2000:34, 36) 

Företag kan forma både vertikala och horisontella nätverk. De vertikala nätverken är 

främst leverantörsnätverk, medan horisontella nätverk uppstår med företag på samma 

nivå, exempelvis konkurrenter. Det kan vara utmanande att samarbeta med konkurrenter 

eftersom det alltid föreligger en risk att dessa smiter med resultaten från samarbetet. I 

vertikala nätverk är denna risk betydligt mindre. (Hyötyläinen 2000:34–35) 

Utmaningar som nätverk stöter på är exempelvis hur alla företag skall gynnas av 

samarbetet, hur samarbetet skall organiseras samt hur företag skall hantera risken som 

uppstår av beroendeförhållandet. (Hyötyläinen 2000:35) 
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Figur 1. Olika typer av relationer mellan företag (van Gils & Zwart 2004:688 egen 
tolkning). 
 
 
Figur 1 presenterar fem olika typer av relationer som kan uppstå mellan företag. Den 

vertikala axeln presenterar graden av ömsesidighet i relationen, medan den horisontella 

axeln presenterar graden av delade resurser i relationen. Van Gils och Zwart (2004:688) 

har i sin studie undersökt relationerna för 169 företag. Studien omfattar såväl relationer 

till leverantörer och kunder som till konkurrenter och övriga företag. Den första typen 

av relation, trasaktioner på marknaden, innefattar inte samarbete. Att ett företag har 

föredragit att inte inleda samarbete exempelvis med sin konkurrent beror att samarbetet 

inte skulle ge några fördelar för dem. En del undersökta företag anser också att de inte 

kan lita på den andra parten eller att de vill behålla en oberoende position också i 

framtiden. Företag påpekar också att de inte vill förlora central know-how. (van Gils & 

Zwart 2004:688) 

         Ingen sammankoppling               Delad information        Delad kunskap                       Delad ägarskap 
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I de taktiska allianserna finns en överenskommelse mellan företagen. Enligt van Gils’ 

och Zwarts (2004:688) undersökning kan dessa kallas för ”gentlemanna-avtal” eller 

”avtal utan finansiella sammankopplingar”. Motiv för att ingå taktiska allianser är 

exempelvis strävan att behålla prisfördelar och anskaffningsfördelar. Förbättrad kvalitet 

och bättre kundtillfredsställelse är också möjliga motiv för taktiska allianser. (van Gils 

& Zwart 2004:688) 

I strategiska allianser finns en hög grad av ömsesidighet och delade resurser. I van Gils’ 

och Zwarts (2004:689) studie framkommer att de flesta strategiska allianser har uppstått 

med en kund eller med företag som tillverkar komplement. Det finns också en del 

horisontella relationer där forskning och undersökning är motivet för samarbete. 

Respondenterna anser att de genom samarbetet kan lära sig och förvärva ny kunskap 

samt öka tillfredställelsen hos kunderna. Andra följder är högre grad av innovation, 

ökad kvalitet, prisfördelar samt utvidgad marknad eller produktsortiment. I relationer 

till leverantörer betonas innovation och förbättrad kvalitet som drivkrafter till 

samarbetet. Exempelvis strävar företagen i flera av de undersökta fallen att finna nya 

metoder för att bearbeta råmaterial. (van Gils & Zwart 2004:689, Wijk et al. 2008:835) 

Skillnaden mellan taktiska och strategiska allianser ligger i att företagen i strategiska 

allianser har ett intresse att lära sig. Vidare påpekar van Gils och Zwart (2004:690) att 

företag använder den förvärvade kunskapen i sina framtida relationer. Enligt forskarna 

ingår företag i strategiska allianser för att komplettera sin kunskapsbas och kompetens. 

De strategiska allianserna underlättar också överföring och intagning av ny kunskap i 

företaget. Strategiska allianser förekommer mest inom plast- och metallindustrin. 

Företagsförvärv, majoritetsägande och fusioner kännetecknas i sin tur av 

ägandeförhållanden mellan företag. Dessa innehåller inte ett samarbetsavtal mellan de 

involverade företagen. (van Gils & Zwart 2004:690) Företag har i ökande grad börjat 

indela leverantörerna i tre olika grupper. På den högsta nivån finns 

systemleverantörerna, som är av strategisk signifikans för företaget. Dessa förväntas 

delta i utvecklandet av nya produkter och tjänster. Kontraktbaserade reguljära 

leverantörer, som är på den mellersta nivån, levererar enbart produkter men deltar inte i 

planerandet.  Kapacitetsleverantörer och sporadiska leverantörer är på den lägsta nivån. 

Dessa skall vid behov leverera produkter och delar till företaget. (Hyötyläinen 2000:30) 
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Traditionellt särskiljer litteraturen mellan två olika underleverantörsmodeller, den 

japanska modellen och den västerländska modellen. En europeisk modell har senare 

uppstått som en mellanform mellan dessa två modeller. I den japanska modellen betonas 

primärleverantörernas roll. Dessa är i direkt kontakt med uppdragsgivaren. 

Primärleverantörerna levererar mer avancerade produkter, komponenter och tjänster, 

och de förväntas vara lojala mot uppdragsgivaren. Detta innebär att de levererar enbart 

till en uppdragsgivare. I gengäld får primärleverantörerna bland annat ett långt kontrakt 

med uppdragsgivaren. Vidare finns det sekundära och tertiära leverantörer, som främst 

är i kontakt med de primära leverantörerna. De tre olika nivåerna av leverantörer formar 

en pyramid. I den västerländska modellen har uppdragsgivaren en lång rad med 

leverantörer, som den är i direkt kontakt med. I denna modell tävlar leverantörerna 

sinsemellan om vem som får årliga kontrakt med uppdragsgivaren. Denne förser 

leverantörerna med tekniska instruktioner, och således samarbetar uppdragsgivaren inte 

med leverantörerna inom produktutveckling. Det är vanligt att uppdragsgivaren har flera 

leverantörer för samma produkt. (Hyötyläinen 2000:38–40) 

2.2 Strategiska nätverk och deras funktioner 
 
I det föregående stycket har den japanska och den västerländska modellen av 

leverantörsnätverk diskuterats. Ett strategiskt företagsnätverk kan ses som en mer 

utvecklad modell som innehåller element från de två tidigare modellerna. Bland annat 

innehåller modellen en mångfald av olika leverantörssamarbeten, som är utmärkande 

för den västerländska modellen. Gemensam produktutveckling och samarbete är 

däremot element från den japanska modellen.  En utmärkande skillnad till de två 

tidigare modellerna är att aktörerna i det strategiska nätverket har ett gemensamt mål. 

(Hyötyläinen 2000:42, Soekijad & Andriessen 2003:579) 

Figur två illustrerar ett strategiskt företagsnätverk. I mitten av nätverket finns en central 

aktör, som är i kontakt med de övriga aktörerna i det strategiska nätverket. Kärnan utgör 

den första nivån i nätverket. I anknytning till det strategiska nätverket kan det finnas så 

kallade virtuella företag, som står på den andra nivån. Hyötyläinen (2000:42) definierar 

ett virtuellt företag som en grupp företag som samarbetar för att utföra en viss uppgift, 

varefter det virtuella företaget upplöses. På den tredje nivån finns företag med 
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leveransavtal. Deras kunskap och kunnande kommer till nytta när nätverket skall utföra 

sina uppgifter. (Hyötyläinen 2000:42–43) 

 

KÄRNFÖRETAGET 

 

DET STRATEGISKA NÄTVERKET 

 

VIRTUELLT FÖRETAG 1    VIRTUELLT  

FÖRETAG 2 

 

PARTNERFÖRETAG 

   

 

FÖRETAG MED LEVERANSAVTAL 

 

 

 

Figur 2. En modell av ett strategiskt företagsnätverk (Hyötyläinen 2000:43 egen 

tolkning). 

 
Med tiden kan vanliga företagsnätverk utvecklas till strategiska nätverk. Det är också 

möjligt att företagen från första början inleder ett strategiskt samarbete. Utmärkande för 

strategiska nätverk är att företagen tillsammans planerar sin verksamhet.  (Hyötyläinen 

2000:12, Håkansson & Ford 2002:133–134)   

Företagen har i ökande grad börjat minska på antalet leverantörer. Detta innebär att de 

befintliga leverantörerna levererar större kvantiteter än tidigare. Det har också blivit 

vanligare att kunden och leverantören tillsammans utvecklar och planerar produkterna. 

Leverantörerna förväntas också leverera produkterna snabbare än tidigare. Det förväntas 

också att produkterna levereras vid rätt tidpunkt. Ytterligare ställs det krav på att 

leverantörerna vid behov skall kunna leverera mer varor på kort varsel. (Hyötyläinen 

2000:30–31) 

Strategiska nätverk kan vara både vertikala och horisontella till sin natur. Exempelvis 

kan ett företag bilda ett strategiskt nätverk bestående av leverantörer, kunder, 
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konkurrenter eller företag från helt andra industrier. Gemensamt för de deltagande 

företagen är att samarbetet har en strategisk signifikans för företaget. Strategiska 

nätverk kan exempelvis ge tillgång till nya marknader eller ny information eller minska 

kostnaderna för produktion. Dessutom kan företag tillsammans åta sig projekt som 

skulle vara för riskfyllda för ett enskilt företag. (Gulati et al. 2000:203) Grant och 

Baden-Fuller (2004:63) anser att det främsta motivet för att ingå i nätverk är att få 

tillgång till kunskap, eftersom de flesta industrierna är kunskapsbaserade. (Grant & 

Baden-Fuller 2004:63) Fischer et al. (i Bontis & Choo 2002:525) är på samma linje när 

de påpekar att företag vill speciellt gärna få tillgång till implicit kunskap när de går med 

i strategiska nätverk. Detta är naturligt eftersom denna typ av kunskap är så svårt att 

komma åt på andra sätt. Det får dock inte glömmas bort att alla strategiska nätverk inte 

lyckas lika bra med att nå sina målsättningar. I värsta fall går ett företag miste om mer 

gynnsamma nätverk när det hålls kvar i det olönsamma nätverket. Vidare påpekar 

forskarna att ett företags ledningssätt och prestationsförmåga påverkas av dess nätverk 

av relationer till andra företag. (Gulati et al. 2000:203) Järvenpää och Mäki (2002:377) 

påpekar att varje företag har ett särskilt syfte i nätverket. 

Strategiska nätverk ger företag en unik möjlighet att komplettera sin kunskapsbas. 

(Inkpen 1998:223) Khanna, Gulati och Nohria (1998:201) påminner i sin tur att det 

finns många olika typer av kunskap som kan överföras i strategiska nätverk. Förutom att 

samarbeta inom forskning och utveckling kan företag även anamma kunskap om nya 

marknader eller lära sig nya produktionstekniker. (Khanna et al. 1998:201) Det finns 

många olika motiv för att ingå i strategiska nätverk, och företagens motiv kan givetvis 

variera inom nätverket.  

2.2.1 Olika typer av affärsnät 

 
Möller och Svahn (2006:985) har identifierat tre olika typer av strategiska nätverk som 

de kallar för existerande affärsnät (current business net), förnyande affärsnät (business 

renewal net) samt framväxande affärsnät (emerging new business net). Så som namnen 

på nätverken indikerar varierar nätverken till sin natur. Existerande affärsnät är mogna 

nätverk med stabil affärsverksamhet. Förnyande affärsnät fokuserar sig däremot på att 

förnya den nuvarande affärsverksamheten. Den tredje typen av nätverk, framväxande 

affärsnät, har som mål att skapa nya teknologier och nya affärsområden. Rollen av 
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kunskap och lärande skiljer sig mellan dessa nätverk. Kunskapen varierar från främst 

explicit kunskap i existerande affärsnät till betoning på implicit kunskap i framväxande 

nät. (Möller & Svahn 2006:989) 

 

Existerande affärsnät Förnyande affärsnät Framväxande affärsnät 

 

- Välkända och definierade - Välkända värdesystem - Framväxande, nya värdesystem 
   värdeskapande aktiviteter - Förändring genom lokala - Gamla och nya aktörer 
- Välkända aktörer   och inkrementella  - Radikala förändringar i gamla 
- Välkända teknologier   modifikationer  inom    värdeskapande aktiviteter 
- Välkända affärsprocesser   det existerande värde- - Nya värdeskapande aktiviteter 
- Stabila värdesystem   systemet  - Osäkerhet inom värdeskapande  
      aktiviteter och aktörer 

- Radikal systemomspännande  
  förändring 
 

 

 

 

  Hög grad av determination                                          Låg grad av determination 

Stabil, väldefinierad     Etablerad värdesystem,                      Framväxande värdesystem, 
      värdesystem  inkrementella förbättringar                           radikala förändringar 

 

Figur 2. Ett kontinuum av värdesystem med tre ideala typer av värdesystem och 
motsvarande typ av nät (Möller & Svahn 2006:989 egen tolkning).  

 

Existerande affärsnät. Som det framkommer från figur ett har existerande affärsnät en 

hög grad av determination. Denna typ av affärsnät karaktäriseras av en stark central 

aktör samt mindre stödjande företag. Ofta omspänner en existerande affärsnät hela den 

värdeskapande kedjan, vilket innebär att det krävs koordination av kunskap och 

aktiviteter i nätverket. Utöver detta bör kunskapen kunna kodifieras eftersom den skall 

spridas till en betydande mängd aktörer. Möller och Svahn (2006:992–993) menar att 

syftet i denna typ av affärsnät är att exploatera den redan existerande kunskapsbasen i 

nätverket. Ett informationssystem som gör informationsflödena och själva slutprodukten 

så transparenta som möjligt är en förutsättning för god koordination i nätverket. (Möller 

& Svahn 2006:992–993) 
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Förnyande affärsnät. Förnyande affärsnät har som mål att förbättra det värdeskapande 

system som producerats i ett existerande affärsnät. Möller och Svahn (2006:994) 

betonar en balansgång mellan utnyttjande (exploitation) och utforskande (exploration) 

av kunskap. Förnyande affärsnät strävar även att utvidga den existerande kunskapsbasen 

genom gemensamt lärande. När det förnyande affärsnätet skall göra betydande 

förändringar i det värdeskapande systemet betonas betydelsen av gemensamt lärande 

och kunskapsskapande. Eftersom ett förnyande affärsnät består av ett antal företag med 

olika kunskapsbas kan det vara svårt för aktörerna att kommunicera med varandra. 

Möller och Svahn (2006:994–996) föreslår att nätverket har en gemensam kunskapsbas 

som alla aktörer kan förstå. Detta underlättar det gemensamma lärandet och 

kunskapsskapandet i nätverket.  

Framväxande affärsnät. Den tredje typen av affärsnät skiljer sig från de två övriga 

bland annat genom att de involverade företagen kommer att ha ekonomisk nytta av 

samarbetet först i framtiden. När det värdeskapande systemet är på idéstadiet är det en 

utmaning för nätverket att kunna skapa explicit kunskap av den implicita kunskapen. 

Det kan vara svårt för specialiserade företag med olika kunskapsbas att gestalta det 

slutliga värdeskapande systemet. Därför är det nyttigt med en central aktör som har 

förmågan att sammanställa de spridda och oklara idéerna som finns i nätverket. (Möller 

& Svahn 2006:996–999) 

2.2.3 Strategiska nätverk som en investering 

 
I en omfattande studie har van Gils och Zwart (2004:685) studerat förvärv av kunskap 

och inlärningsprocesser i strategiska nätverk med fokus på små- och medelstora företag. 

Forskarna kommer fram till att många SM-företag väljer att inte samarbeta med andra 

företag eftersom de är rädda att förlora så kallad know-how och sin konkurrensfördel. 

Däremot visar studien att de SM-företag som är involverade i strategiska allianser 

upplever att samarbetet ökar företagets prestanda. (van Gils & Zwart 2004:685) 

Respondenterna i van Gils’ och Zwarts (2004:690) undersökning anser att medlemskap 

i en strategisk allians ger dem flera fördelar varav mest nämnda är ökad omsättning, 

högre vinst och utvidgat produktsortiment. Strategiska allianser visar sig att vara av 

större betydelse inom branscher där teknologin förändras snabbt. (van Gils & Zwart 

2004:690) 
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När samarbetet framskrider och partnerna i nätverket börjar lita mer på varandra blir 

även kostnaderna för att erhålla information mindre. Stein (1996:89–90) anser att 

företag bör se det strategiska nätverket som en investering, eftersom det tar sin tid att 

skapa relationer där kunskap utbyts. Enligt Lorenzoni och Lipparini (1999:332) blir de 

samarbetande företagen med tiden strategiska tillgångar för varandra. Det är därför ur 

inlärningssynvinkel förnuftigt att investera i långvariga relationer.  

 

2.3 Kunskapsprocesserna i det strategiska nätverket  
 
Soekijad och Andriessen (2003:579–580) anser att förutsättningarna för framgångsrikt 

interorganisatoriskt lärande och kunskapsspridning kan indelas i tre olika kategorier. I 

den första kategorin kan placeras faktorer som är relaterade till den enskilda 

organisationen. I den andra kategorin finns karaktärsdragen för relationen mellan 

företagen i nätverket. Den tredje kategorin identifierar däremot vilken typ av kunskap 

som sprids i nätverket. (Soekijad & Andriessen 2003:579–580) Även van Wijk et al. 

(2008:832) använder sig av en liknande indelning där de särskiljer mellan 

kunskapsrelaterade, organisationsrelaterade och nätverksrelaterade faktorer som 

påverkar organisatorisk kunskapsöverföring. Håkansson et al. (1999:444–445) har i sin 

tur använt en indelning där det skiljs på karaktärsdragen hos de involverade partnerna, 

på själva relationen och även på själva kontexten för relationen. Eftersom denna 

indelning har använts inom tidigare forskning inom området kommer denna indelning 

också att användas i denna undersökning. En fjärde kategori, kontextrelaterade faktorer, 

har satts till eftersom det i teorin framkommer en hel del faktorer som kan placeras i 

denna kategori. I de följande styckena används begreppet kunskapsprocesser som en 

gemensam nämnare för skapande, överföring, spridning och utbyte av kunskap. 

2.3.1 Företagsrelaterade faktorer som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i 

strategiska nätverk 

 
Företagets storlek. Storleken på företaget kan inverka på hur mycket ett företag för ut 

av det strategiska samarbetet. Khanna et al. (1998:202) menar att ett större företag i 

regel har bättre möjligheter att använda sig av de övriga företagens kunskap, eftersom 

det har en större marknad där kunskapen kan utnyttjas. Ett större företag har dessutom 
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en bättre förhandlingsposition än ett mindre företag, vilket kan resultera i att det större 

företaget får mer ut av samarbetet. (Khanna et al. 1998:202) Van Wijk et al. (2008:840) 

får i sin meta-analytiska studie stöd för ett positivt samband mellan företagets storlek 

och organisatorisk kunskapsöverföring. Håkansson et al. (1999:448) finner däremot 

inget samband mellan företagets storlek och dess möjlighet att lära sig från samarbetet. 

Mowery et al. (1996:81) anser att större företag ofta har en bredare kunskapsbas än 

mindre företag och därför är det sannolikt att större företag har bättre möjlighet att 

relatera den nya kunskapen till sin befintliga kunskapsbas. Trots att detta verkar logiskt 

har forskarna inte fått något stöd för sin hypotes i den empiriska undersökningen. Det 

behövs dock flera undersökningar för att det med säkerhet kan sägas att det inte finns ett 

samband mellan företagets storlek och den absorberande kapaciteten. (Mowery et al. 

1996:81) Van Gils och Zwart (2004:685) påpekar i sin tur att de flesta studier inom 

ämnet har fokuserat sig på stora företag, och därför finns det inte tillräckligt forskning 

och det strategiska nätverkets betydelse för SM-företags kunskapsförvärv. (van Gils & 

Zwart 2004:685) 

Företagets ålder och decentralisering. Van Wijk et al. (2008:840) har i sin meta-

analytiska studie identifierat en rad faktorer som tidigare studier om interorganisatorisk 

kunskapsöverföring har tagit upp. Enligt forskarna finns det inget samband mellan 

graden av decentralisering och företagets ålder samt kunskapsöverföringen i nätverk. 

Därför kan man inte med säkerhet säga att yngre organisationer med en jämnare 

maktfördelning skulle ha bättre förutsättningar för lyckad kunskapsöverföring i sina 

nätverk än äldre och mer hierarkiska organisationer. (van Wijk et al. 2008:840) 

Företagets roll i nätverket. Stein (1996:95) påpekar att vissa organisationer i nätverket 

kan ha en större roll i spridningen av kunskap. Det är viktigt att medlemmarna i 

nätverket sprider den nyutvunna kunskapen vidare i nätverket. Annars kan så kallad 

systemintegration inte äga rum, vilket i slutändan drabbar alla företag i nätverket. (Stein 

1996:95) Vidare anmärker Håkansson et al. (1999:447) att det ur inlärningssynvinkel 

kan vara bra att ha en central roll i nätverket, eftersom mera individer interagerar på 

olika nivåer i nätverket. Företagets placering i nätverket hänger ofta ihop med dess 

status, där företag med väsentlig kunskap placeras i mitten av nätverket. Den centrala 

aktören har mest kopplingar till andra företag. Därför har denne mest kunskap om andra 

företag och deras flöden av implicit kunskap. Maktpositionen kan användas för att 
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komma åt den senaste kunskapen i nätverket. En central aktör är nämligen alltid en 

attraktiv partner för de övriga företagen i nätverket. Det är dock inte så entydigt att det 

alltid är lönsamt att ha en central position i nätverket. I själva verket kan det också vara 

motiverat att ha en position i periferin av nätverket, eftersom företaget då inte är lika 

bunden i nätverket. Dessutom fordras det inte så mycket investeringar av företagen i 

periferin, vilket medför att dessa företag har både tid och resurser över för 

experimentellt lärande. (Roijakkers et al. i Salazar & Sawyer 2007:228–231) 

Antalet nätverk. Vidare anser forskare att det även bör beaktas hur många nätverk som 

ett enskilt företag är med i. Khanna et al. (1998:208) kommer fram till att ju flera 

nätverk ett företag är involverad i, desto mindre är engagemangen och i slutändan 

kunskapsöverföringen. Med andra ord är det lönsamt för företag att satsa på ett fåtal 

nätverk där företagen bygger upp ett ömsesidigt förtroende och långvariga relationer. 

(Khanna et al. 1998) Järvenpää och Mäki (2002:374–375) betonar även dessa faktorer 

när de påpekar att insikter i de övriga företagens verksamhet, gemensamma mål, 

gemensamma strategier samt förtroende är faktorer som har en positiv inverkan på 

kunskapsspridningen i det strategiska nätverket.  

Ledningens roll vid kunskapsspridningen. För att kunskapsspridningen skall vara 

framgångsrik bör det marknadsföras aktivt inom nätverket. Detta kunde enligt 

Järvenpää och Mäki (2002:382) skötas av ledningen. Dessutom borde hela nätverket 

samarbeta inom följande frågor: sätta upp gemensamma mål och en gemensam strategi, 

komma överens om vilken sorts information som utbyts, skapa förutsättningar för 

interaktion samt slutligen lära individerna att använda de utvalda 

kommunikationskanalerna. (Järvenpää & Mäki 2002:381–382). Janowicz-Panjaitan och 

Noorderhaven (2008:1339–1340) anser i sin tur att ledningens roll är större vid formella 

processer för lärande, såsom konferenser och företagsbesök, eftersom dessa oftast 

ordnas på ledarnas initiativ. Likaså anser forskarna att ledningens roll är att göra upp 

riktlinjer för kunskapsprocesserna.  

Den absorberande kapaciteten. Mowery et al. (1996:77–91) har undersökt hur 

samarbete mellan teknologiföretag har förändrat ett företags så kallade teknologiska 

portfolio i förhållande till samarbetsparterna. Forskarna finner att samband mellan 

företagens patentportfolio ger bättre förutsättningar för företagen att absorbera kunskap 
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av varandra. Den absorberande kapaciteten (absorptive capacity) hos ett företag är med 

andra ord bättre när de samarbetande företagen besitter liknande kunskap. (Mowery et 

al. 1996:89) Mowery et al. (1996:80) påpekar att ett företag bör ha expertis om 

partnerföretagets teknologi för att den absorberande kapaciteten skall vara stor. Den 

absorberande kapaciteten påverkas positivt av tidigare samarbeten i nätverk samt 

forsknings- och utvecklingsaktiviteter. (Mowery et al. 1996:80) Ur lärandeperspektiv är 

det av betydelse att även partnerföretaget har en god absorberande kapacitet 

(Muthusamy & White 2005:417). Även Håkansson et al. (1999:444) är på samma linje 

när de anser att det finns skillnader i företagens förmåga att lära sig nya saker. Även van 

Wijk et al. (2008:840) finner i sin studie ett positivt samband mellan företagets 

absorberande kapacitet och framgången av interorganisatorisk kunskapsöverföring.  

Intresse och ambitioner. Håkansson et al. (1999:444) anser att även företagets 

ambitioner och intresse att lära sig nya saker bör beaktas. Dessutom betonar de vikten 

av att visa intresse till den motsatta parten. (Håkansson et al. 1999:444) Simonin 

(2004:416) kommer i sin undersökning fram till att ett företags avsikt att lära sig 

(learning intent) har ett positivt samband med överföring av kunskap mellan företagen. 

Muthusamy och White (2005:418) anser i sin tur att företagets villighet att samarbeta 

(cooperative mode) är avgörande för hela nätverkets framgång. Easterby-Smith et al. 

(2008:679) påpekar att det mottagande företaget skall ha intresse och lära sig samtidigt 

som det givande företaget skall vara motiverad att dela med sig av sin kunskap. Vidare 

påpekar forskarna att en bristande motivation att lära det andra företaget kan minska det 

mottagande företagets villighet att lära sig, vilket i slutändan påverkar negativt 

överföringen av kunskap mellan företagen.  

Investeringar. För att företagen i nätverket skall kunna absorbera kunskap av varandra 

krävs det att de kontinuerligt riktar resurser till samarbetet. Med andra ord skall varje 

företag i nätverket göra investeringar för att kunna lära sig av de andra företagen. 

(Khanna et al. 1998:201) Investeringar behövs också för att de övriga aktörerna i 

nätverket skall få en känsla av engagemang, vilket i sin tur resulterar i ett vänskapligt 

partnerskap (Muthusamy & White 2005:418). 

Inter- och intraorganisatoriskt lärande. Holmqvist (2003:95) anser att 

interorganisatoriskt och intraorganisatoriskt lärande är sammankopplade, och därmed 
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kan den ena processen inte förstås utan att ta i hänsyn den andra processen. Vidare anser 

han att exploatering inom organisationen är en förutsättning för exploration mellan 

företag och vice versa. Det explorativa interorganisatoriska lärandet är en följd av 

företagets inre konfrontationer och kumulerade erfarenheter. Likadant tar företaget in 

den kunskap som har producerats tillsammans med andra företag för att sedan fortplanta 

kunskapen i företaget. Exploatering innebär att företaget omformar sina erfarenheter till 

exempelvis produktivitet eller rutiner. Exploatering kan med tiden leda till ineffektivitet 

och förhindra företag från att upptäcka nya möjligheter. Därför behövs risker, 

innovationer och experimentering, vilket är det samma som exploration. Enligt 

Holmqvists (2003) studie borde forskare samtidigt undersöka de interna och externa 

kunskapsprocesserna för att helt förstå dessa. (Holmqvist 2003:95–96, 99) 

Fem individuella strategier för interorganisatoriskt lärande. Figur tre presenterar fem 

individuella strategier för interorganisatoriskt lärande: konkurrens, samarbete, 

undvikande, tillmötesgående och kompromiss. Den vertikala axeln presenterar graden av 

mottaglighet medan den horisontella axeln presenterar granden av transparens. Som det 

framkommer från figuren är konkurrens och samarbete strategier där företaget försöker 

absorbera kunskap genom att vara så mottaglig som möjligt. Skillnaden mellan dessa 

två strategier är att vid samarbete erbjuder företaget sin kunskap till nätverket. Däremot 

vid konkurrens vill företaget erhålla kunskap utan att själv ge något i gengäld. 

Undvikande och tillmötesgående är bägge strategier där företaget inte tar emot kunskap. 

Tillmötesgående innebär att ett företag erbjuder sin kunskapsbas för de övriga företagen 

i nätverket utan att själv få kunskap i utbyte. Den undvikande strategin medför att ett 

företag varken ger eller får kunskap.  
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      Hög  Konkurrens                                Samarbete 

 

 

 

Mottaglighet              Kompromiss 

 

 

      Låg  Undvikande                              Tillmötesgående 

 

  Låg Transparens  Hög 

 
Figur 4. Fem individuella strategier för interorganisatoriskt lärande  
(Larsson et al. 1998:289 egen tolkning). 
 
Den sista strategin, kompromiss, är en mellanform där det finns element av de fyra 

föregående strategierna. (Larsson et al. 1998:289) Den integrativa dimensionen 

representerar hur mycket kunskap företagen skapar tillsammans. Denna dimension 

maximeras vid samarbete medan det vid undvikande knappt finns någon gemensam 

nytta för företagen. Den distributiva dimensionen representerar i sin tur hur stor andel 

av resultatet för samarbetet tillfaller företaget. Vid konkurrens försöker ett företag 

utvinna så mycket kunskap som möjligt medan det vid tillmötesgående erbjuder sin 

kunskapsbas till fullo. (Larsson et al. 1998:289) 

2.3.2 Relationsrelaterade faktorer som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i 

strategiska nätverk 

Koordinering av kunskap och placering i nätverket. Det finns en ansenlig mängd 

kunskap i ett nätverk, vilket innebär att denna kunskap måste styras och koordineras på 

ett ändamålsenligt sätt (Järvenpää & Mäki 2002:375). Lorenzoni och Lipparini 

(1999:332) menar att företagets placering i nätverket är av stor betydelse för hurudan 

kunskap företaget kan komma åt. Det är eftersträvansvärt att placera sig så att företaget 

kommer åt den färskaste kunskapen som nätverket producerar. (Lorenzoni & Lipparini 

Distributiva insatser Integrativa insatser 
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1999:332, van Wijk et al. 2008:840) Dyer och Nobeoka (2000:348) lyfter i sin tur fram 

problemet med många aktörer i nätverket. I själva verket kan ett stort antal aktörer vara 

ett hinder för kunskapsprocesserna i nätverket. Detta understöds av van Wijk et al. 

(2008:840) som kommer i sin studie fram till att antalet kopplingar till övriga företag i 

nätverket inte påverkar överföringen av kunskap. Även här anser forskarna att ett stort 

antal kopplingar till andra företag kan i slutändan utgöra en belastning för företaget 

vilket hämmar överföring av kunskap. För att kringgå detta problem bör 

kunskapsprocesserna ske multilateralt inom nätverket. Detta innebär att aktörer i 

nätverket är sammankopplade på flera olika företagsnivåer. (Dyer & Nobeoka 

2000:348) 

Samarbetsformen och organisationsformen. Lane och Lubatkin (1998:465, 471) har 

funnit att likheter i organisationsformen underlättar kunskapsöverföringen mellan 

företagen i nätverket. På basis av detta kan det dras den slutsatsen att likheter i den 

organisatoriska strukturen är positivt för kunskapsöverföringen i ett nätverk. Däremot 

kan problem uppstå när konkurrerande företag bildar nätverk (Soekijad & Andriessen 

2003:578). Forskarna har identifierat faktorer som är avgörande för framgångsrik 

kunskapsspridning och inlärning inom nätverket. Trots att forskarna har undersökt 

nätverk med konkurrerande företag är deras forskningsresultat av intresse när 

kunskapsspridning och lärande i strategiska nätverk undersöks.  

Personliga relationer och multipla kontakter. Järvenpää och Mäki (2002:382) 

understryker betydelsen av personliga relationer i strategiska nätverk. De anser att det är 

nödvändigt att individer träffas personligen för att implicit kunskap skall kunna 

överföras. Därför kunde det ur inlärningssynvinkel vara effektivt att ordna så kallade 

kunskapsöverföringsmöten där kunskap överförs direkt från person till person. 

(Järvenpää & Mäki 2002:382) Även Back et al. (2006:84–85) är på samma linje när de 

betonar betydelsen av personliga relationer, eftersom dessa medför förtroende i 

nätverket. Förtroende behövs för att partnerna skall vara villiga att dela med sig av sin 

kunskap. Förtroende kan uppbyggas genom att partnerna har möjlighet att träffas och 

samverka. (Back et al. 2006:85–86, Soekijad & Andriessen 2003:585) Social 

växelverkan har enligt Muthusamys och Whites (2005:433) undersökning ett positivt 

samband med omfattningen av interorganisatoriskt lärande i nätverk. Hagedoorn och 
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Duysters (2002:534) understryker i sin tur betydelsen av multipla kontakter i nätverket. 

Enligt forskarna har detta en positiv effekt på lärande i nätverket.  

Kunskapsprocesser på individnivå. Soekijad och Andriessen (2003:580) påpekar att 

själva kunskapsprocesserna sker på individnivå i exempelvis arbetsgrupper. På 

individnivå är det möjligt att dela med sig av sin kunskap och lära sig av andra 

medlemmar. Vidare anser forskarna att förutsättningarna för att skapa och överföra 

implicit kunskap är goda i arbetsgrupper bestående av specialister med liknande 

kunskapsbas. Därför borde forskare studera dessa arbetsgrupper när de försöker 

identifiera faktorer som påverkar kunskapsspridningen och lärandet i nätverk. (Soekijad 

& Andriessen 2003:580) I sin undersökning om kunskapsprocesserna i Toyotas 

strategiska nätverk kommer Dyer och Nobeoka (2000:348) fram till att en mångfald av 

olika sammanträden mellan aktörerna i nätverket är det effektivaste sättet att sprida 

kunskap i nätverket. Exempelvis har företagen i Toyotas nätverk gjort besök hos 

varandras fabriker och ordnat gemensamma konferenser. Speciellt implicit kunskap 

kräver tät interaktion för att kunna överföras från ett företag vidare till nätverket. (Dyer 

& Nobeoka 2000:348) 

Relationell kapacitet. Lorenzoni och Lipparini (1999:317) anser ett företags förmåga att 

samverka med andra företag försnabbar ett företags tillgång till kunskap. Forskarna 

kommer i sin studie fram till att företag anstränger sig för att skapa en gemensam 

plattform för kommunikation och interaktion där kunskap kan skapas och överföras. En 

lämplig plattform underlättar i sin tur lärandet i nätverk. (Lorenzoni & Lipparini 

1999:332) Dyer och Nobeoka (2000:352) efterlyser i sin tur en gemensam identitet för 

nätverket. Forskarna anser att kunskaps skapas, överförs, sprids och utbyts snabbare och 

effektivare när företagen i nätverket känner en samhörighet med nätverket. (Dyer & 

Nobeoka 2000:352) Även van Wijk et al. (2008:840) är på samma linje när de anser att 

gemensamma visioner och värdesystem underlättar överföringen av kunskap mellan 

organisationer.  

Ömsesidighet. För att nätverket skall kunna skapa helt ny kunskap behövs det ömsesidig 

kunskapsöverföring mellan företagen. Enbart ensidig kunskapsöverföring räcker med 

andra ord inte till för att skapa ny kunskap i nätverket. (Larsson et al. 1998:290) Även 

Soekijad och Andriessen (2003:585) har undersökt vilka faktorer som påverkar positivt 
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kunskapsspridningen i nätverk. De kommer fram till att ömsesidigt förtroende är 

mycket viktigt för nätverkets framgång. Muthusamy och White (2005:419) anser också 

att ömsesidigt engagemang är viktigt för kunskapsöverföring och lärande i nätverk. 

Engagemang kan visas på många sätt, exempelvis genom att kanalisera resurser, 

personal eller tillgångar till samarbetet. Att lägga ner tid på samarbetet är också ett 

tecken på engagemang. (Muthusamy & White 2005:419) 

Privat och gemensam nytta. Företagen i nätverket kan skapa både privat och gemensam 

nytta. Enligt Khanna et al. (1998:195) är privat nytta sådan nytta som ett enskilt företag 

får genom att ta in kunskap från nätverket för att sedan implementera det i sin egen 

verksamhet. Den privata nyttan är med andra ord ensidig. Gemensam nytta uppstår när 

företagen i nätverket tillsammans skapar kunskap inom sådana områden som är 

relaterade till nätverket.  Förhållandet mellan den privata och den gemensamma nyttan 

beskriver hur mycket av den nyförvärvade kunskapen ett företag kan använda för sina 

privata ändamål utanför nätverket. (Khanna et al. 1998:195)  

 Privat nytta kan uppstå genast när ett företag har anammat kunskap från nätverket till 

den grad att det kan integrera kunskapen med sin verksamhet. Gemensam nytta kan 

däremot uppstå först när alla företag i nätverket förenar sina kunskapsbaser, vilket 

innebär att alla företag måste slutföra sina inlärningsprocesser innan det är möjligt att 

göra. Om alla företag i nätverket endast strävar att skapa privat nytta, är det troligt att 

det uppstår en kapplöpning mellan företagen. Detta beror på att ett företag som anser ha 

fullbordat sin inlärningsprocess kommer att lämna nätverket genast för att undvika 

onödiga kostnader. När företag lämnar nätverket finns det mindre kunskap tillgängligt 

för de kvarvarande företagen. Därför är det optimalt för ett företag att så snabbt som 

möjligt fullborda sin inlärningsprocess. (Khanna et al. 1998:197) Om företagen i 

nätverket till största delen strävar att uppnå privat nytta finns det en risk att företagen 

minskar på sin transparens (transparency). Detta i sin tur leder till att det inte finns 

kunskap att hämta från nätverket. Strävan efter privat nytta kan med andra ord vara 

destruktivt för ett nätverk. (Larsson et al. 1998:288) När företagen i nätverket endast 

ämnar skapa gemensam nytta behöver företagen inte tävla med varandra. (Khanna et al. 

1998:197) Khanna et al. (1998:201) påpekar dock att enbart privat nytta och enbart 

gemensam nytta är två extrema fall, och oftast befinner sig ett nätverk någonstans 

mellan dessa extremiteter. Sammanfattningsvis kan det konstateras att när förhållandet 
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mellan privat och gemensam nytta är lågt samarbetar hela nätverket för att tillsammans 

skapa nytta, medan ett högt relationstal indikerar att företagen tävlar om att absorbera 

kunskap av varandra för privata ändamål. (Khanna et al. 1998:201)  

Kulturen. Nätverk med organisationer från olika kulturer kan möta utmaningar i 

kunskapsöverföringen. Misstolkningar är vanliga när individer med olika kulturella 

bakgrund kommunicerar. (Janowicz-Panjaitan & Noorderhaven 2008:1337) Levinson 

och Minoru (i Bontis & Choo 2002:529) har undersökt hur kulturen inverkar på 

interorganisatoriskt lärande. De kommer i sin studie fram till att kulturen kan både 

främja och hindra lärande i en organisation. Möller och Svahn (2004:219) kommer till 

samma resultat i sin undersökning där de undersöker kulturens inverkan på 

kunskapsutbyte i internationella företagsnätverk. Forskarna använder indelning i 

existerande, förnyande och framväxande nätverk (se avsnitt 2.2.1). I existerande 

affärsnät uppstår de största skillnaderna i kunskapsutbyte mellan kollektivistiska 

kulturer (Japan) och individualistiska kulturer (Frankrike, Tyskland, Storbritannien och 

USA). I förnyande affärsnät kan det vara fördelaktigt att kombinera olika kulturer, 

eftersom det då finns bättre förutsättningar att finna nya sorters lösningar. 

Kollektivistiska kulturer föredrar dock att diskutera inom sin egen grupp och kan 

uppleva det som svårt att öppet utbyta idéer med individer från andra kulturer. För att 

underlätta kunskapsutbytet mellan kulturerna är det viktigt att bygga upp ett ömsesidigt 

förtroende mellan aktörerna. Eftersom kollektivistiska kulturer undviker osäkerhet kan 

det även uppstå problem i multikulturella framväxande affärsnät. Individualistiska 

kulturer har däremot generellt sett en högre risktagningsnivå och därför kan det uppstå 

meningsskiljaktigheter mellan kollektivistiska och individualistiska kulturer i 

framväxande affärsnät. Individualistiska kulturer är generellt sätt bättre på att 

tillsammans producera helt ny kunskap, medan kollektivistiska kulturer föredrar 

inkrementella innovationer. (Möller & Svahn 2004:223–225)  

Van Wijk et al. (2008:840) anser att en kulturell distans mellan de samarbetande 

organisationerna hindrar överföring av kunskap mellan företagen. Janowicz-Panjaitan 

och Noorderhaven (2008:1342) anser i sin tur att det är möjligt att överkomma denna 

kulturella hinder för lärande genom nära informell interaktion mellan företagen. Detta 

understöds av Easterby-Smith et al. (2008:680) som anser att informella sociala 

kontakter mellan företagen i nätverket kan hjälpa företag att överkomma 
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kommunikationssvårigheter som beror på skillnader i den nationella kulturen eller 

företagskulturen.  

Förtroende och opportunism, relationens längd. Flertalet forskare anser att förtroende 

och opportunism har en betydande roll för kunskapsspridningen i nätverket. Khanna et 

al. (1998:195) anser att ett företags privata intressen bör mätas i förhållande till hela 

nätverkets gemensamma intressen. När ett företag främst vill förverkliga sina egna 

intressen med hjälp av samarbetet finns det risk för opportunism. Larsson et al. 

(1998:285) anser att så kallade goda partner kan bli utnyttjade av andra företags 

opportunistiska beteende. Opportunistiskt beteende i sin tur leder till att företagens 

möjlighet att tillsammans skapa gemensam kunskap minskar. Detta leder till en tävling 

där företagen försöker utvinna kunskap av varandra utan att bidra till det gemensamma 

kunskapsskapandet. Till slut blir samarbetet lönlöst eftersom företagen inte kan skapa 

någon gemensam nytta alls. Denna situation kallas för ett interorganisatoriskt 

lärandedilemma (interorganizational learning dilemma). (Larsson et al. 1998:285, 288)  

Bristande förtroende kan leda till att ett företag beskyddar sin kunskap. Simonin 

(2004:413, 416) har funnit att kunskapsöverföringen i nätverket lider när redan en av 

partnerna beskyddar sin kunskap. Detta understöds även av Dyer och Nobeoka 

(2000:348) som anser att det så kallade fripassagerarproblemet kan vara ett hinder för 

överföring av kunskap i nätverket. När en eller flera aktörer i nätverket beskyddar sin 

kunskap blir samarbetet ineffektivt. Detta beror på att de företag som tidigare har delat 

med sig av sin kunskap upplever att de inte får någonting i gengäld och väljer därför att 

avbryta samarbetet. (Dyer & Nobeoka 2000) Opportunism kan också resultera i 

konflikter mellan aktörerna i nätverket, vilket i sin tur leder till att samarbetet blir 

lönlöst. Förtroende är i själva verket en förutsättning för meningsfullt utbyte av kunskap 

i nätverk. När företagen har förtroende för varandra är det sannolikt att de blir mer 

transparenta, vilket underlättar kunskapsutbytet. (Muthusamy & White 2005:416, 421–

422, van Wijk et al. 2008:840)  

Anpassningar är ett bra sätt att bygga upp förtroende i nätverket. Det är viktigt att 

företagen är villiga att göra anpassningar, eftersom de då visar sitt engagemang. På detta 

sätt kan företagen förstärka det ömsesidiga förtroendet. Förtroendet i sin tur underlättar 

spridningen av kunskap i nätverket. Håkansson et al. (1999:444) resonerar att 
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relationens längd påverkar lärandet i nätverk på två olika sätt. I unga relationer har 

företagen möjlighet att absorbera ny kunskap av varandra. I äldre relationer har 

företagen däremot skapat förtroende för varandra, vilket underlättar lärandet i nätverket. 

Deras resonemang får dock inte understöd i den empiriska undersökningen, eftersom 

relationens längd inte påverkar lärandet. (Håkansson et al. 1999:444) När partnerna har 

ömsesidigt förtroende för varandra är det enklare att framställa spontan och planerad 

information, vilket i sin tur underlättar inlärningsprocessen i nätverket. Förtroendet kan 

byggas upp exempelvis genom att partnerna samverkar ofta och delar med sig av sin 

kunskap. (Lorenzoni & Lipparini 1999:333) Muthusamy och White (2005:420) 

poängterar i sin tur att förtroende inte byggs upp mellan företagen, utan de enskilda 

individerna. Därför är personlig interaktion av avgörande betydelse när företagen 

bygger upp ett ömsesidigt förtroende. Förtroende i den motsatta partens förmågor har ett 

positivt samband med nya kunskaper, färdigheter och kompetenser förvärvade från det 

strategiska samarbetet. (Muthusamy & White 2005:434)  

Makt och påverkan. När bägge parter i relationen har möjlighet att påverka varandra 

uppmuntrar det i sin tur till ett aktivt deltagande och engagemang, som kan främja 

lärande och kunskapsöverföring i nätverket. Detta påstående får dock inte fullt stöd i en 

undersökning av Muthusamy och White (2005:434). Forskarna anser att det behövs mer 

forskning för att förstå hur makt och påverkan i nätverket influerar själva lärandet. 

(Muthusamy & White 2005:424, 434) Enligt Easterby-Smith et al. (2008:679) finns det 

ofta en asymmetrisk maktrelation mellan företagen i det strategiska nätverket. I sådana 

fall finns det en aktör som besitter relevant kunskap som en eller flera företag vill 

utvinna. Maktrelationen påverkas i takt med att det mottagande företaget erhåller 

kunskap. När det mottagande företaget upplever att det inte finns mer kunskap att 

utvinna är det sannolikt att denne lämnar relationen. (Easterby-Smith et al. 2008:679) 

2.3.3 Kunskapsrelaterade faktorer som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i 

strategiska nätverk 

 
Kunskapsbasen. Fischer et al. (i Bontis & Choo 2002:527) sammanfattar att en liknande 

kunskapsbas underlättar kunskapsspridningen i ett nätverk. Enligt dem kan även likheter 

i företagsstrukturen och kompensationsmekanismer ha en positiv inverkan på 

kunskapsöverföringen. Därmed behöver förtagen i nätverket inte nödvändigtvis besitta 
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likadan kunskap. Detta är enligt Fischer et al. (i Bontis & Choo 2002:527) speciellt 

intressant eftersom företag med olika kunskapsbas tillsammans kan skapa unik kunskap, 

förutsatt att det finns likheter mellan företagen. Även Lane och Lubatkin (1998:464– 

465, 471) kommer fram till att en gemensam kunskapsbas samt likadana 

kompensationsmekanismer gynnar kunskapsöverföring i strategiska allianser.  Likadant 

hävdar Stein (1996:95) att kunskap sprids bäst när medlemmarna i nätverket besitter 

liknande kunskaper. Vidare menar han att det är lönsamt att skapa långvariga relationer 

inom nätverket. Även fysisk närhet kan underlätta kunskapsspridningen i nätverket. Då 

kan exempelvis medlemmar från olika organisationer samverka ofta. Enligt Stein 

(1996:99) har alla företag i nätverket nödvändigtvis inte samma möjligheter att ta in 

kunskap. Fischer et al. (i Bontis & Choo 2002:525) påpekar att företaget bör kunna 

koppla den nya kunskapen till företagets tidigare kunskapsbas. Därför har alla företag i 

nätverket inte lika möjligheter att ta in ny kunskap. Simonin (2004:413, 416) menar att 

tvetydig kunskap försämrar kunskapsöverföringen i ett nätverk. Implicit kunskap ökar 

tvetydigheten för den kunskap som skall överföras. (Simonin 2004:414, 417) 

Sammanfattningsvis det konstateras att företagen bör förstå varandras kunskap för att 

kunskapsöverföringen skall vara lyckad. Soekijad och Andriessen (2003:579) anser att 

kunskapsdelning (knowledge sharing) är det första steget i inlärningsprocessen. Enligt 

forskarna sker inlärning när kunskapen tillämpas och relateras till den existerande 

kunskapsbasen. Inlärning kan ske både bland individer och i större enheter så som 

grupper eller hela företag. (Soekijad & Andriessen 2003:579) Enligt van Gils och Zwart 

(2004:686) är det väsentligt att företag kan omvandla kunskap hos individer och 

grupper till sin kärnkompetens. På detta sätt kan kunskap utmynna i en hållbar 

konkurrensfördel. (van Gils & Zwart 2004:686) Organisatoriskt lärande kan enligt 

Holmqvist (2003:98) i sin tur definieras som ”social produktion av organisatoriska 

regler som är baserade på erfarenheter som leder till ett förändrat organisatoriskt 

beteende” (egen översättning). 

Kunskapens syfte. Det finns två olika synsätt på hur kunskap sprids i nätverket. 

Kunskapsgenerering innebär att medlemmarna i nätverket tar in (helt ny) kunskap från 

de övriga företagen. Det är även möjligt att företagen endast tillämpar och kompletterar 

sin kunskapsbas med hjälp av de övriga företagen i nätverket. Grant och Baden-Fuller 

(2004:64) anser att det främsta motivet för att bilda strategiska nätverk är att skapa 
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värde genom att kombinera olika sorters kunskapsbas. Som exempel använder de 

Daimler-Benz och Swatch, som tillsammans har skapat fordonet ”Smart-car”. Detta 

skedde genom att två olika kunskapsbaser kombinerades. Enligt Grant och Baden-Fuller 

(2004:67) är det frågan om hur väl nätverket lyckas integrera olika sorters kunskap samt 

hur effektivt de använder sig av den befintliga kunskapen. (Grant & Baden-Fuller 

2004:64) Larsson et al. (1998:289) påpekar att företagen i nätverket bör vara både 

transparenta och mottagliga för att de skall kunna skapa och överföra kunskap. Därav 

följer det att företagen inte kan tillsammans skapa ny kunskap om ingen är villig att dela 

med sig av sin kunskapsbas. Likadant måste företagen även vara mottagliga och 

motiverade att ta emot kunskap från nätverket. (Larsson et al. 1998:289)  

Företagets motiv. När företagen i nätverket vill skapa ny kunskap bör företagen i 

specialisera sig på ett visst område. När syftet däremot är att skapa värde genom att 

kombinera olika kunskapsbas bör företagen naturligtvis besitta olika sorters kunskap. 

(Grant & Baden-Fuller 2004:66–67)  

Formellt och informellt lärande. Lärande kan ske både genom formaliserade processer, 

såsom konferenser och besök, och genom informella processer, såsom spontan 

interaktion mellan individerna i nätverket. Janowicz-Panjaitan och Noorderhaven 

(2008:1337) kommer i sin studie fram till att bägge processer främjar lärande, men en 

för stark betoning på formella eller informella processer kan till slut hindra 

interorganisatoriskt lärande i nätverk. När för mycket informell interaktion sker inom en 

interorganisatorisk arbetsgrupp finns det en risk att denna kunskap inte överförs utanför 

arbetsgruppen vidare till den enskilda organisationen. Likaså kan en för stark betoning 

på formell interaktion hämma lärandet, eftersom det finns en risk för att aktörerna 

tröttnar på frekventa formella möten. Detta kan i sin tur leda till att de individer som 

besitter relevant kunskap skickar mindre lämpliga individer till mötena. När individer 

med relevant kunskap inte deltar i kunskapsprocesserna kan interorganisatoriskt lärande 

i sin tur inte äga rum. Slutligen konstaterar forskarna att de formella processerna är 

något av en förutsättning för att informell interaktion skall börja ta form mellan 

aktörerna i nätverket. (Janowicz-Panjaitan & Noorderhaven 2008:1340–1341) 

Explicit och implicit kunskap. Det är tämligen svårt att studera överföringen av implicit 

kunskap i ett nätverk. Mowery et al. (1996:83) ser den implicita kunskapen som ett 
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komplement till den explicita kunskapen, och därför är överföringen av dessa tätt 

sammanlänkat. (Mowery et al. 1996:83) Janowicz-Panjaitan och Noorderhaven 

(2008:1339) anser i sin tur att all kunskap har en implicit del som kräver personlig 

interaktion för att kunna överföras. Back et al. (2006:75–76) har indelat implicit 

kunskap på interorganisatoriskt nivå i två olika dimensioner, den teknologiska 

dimensionen och den kognitiva dimensionen. Exempelvis kan kunskap om försäljning 

och inköp ses som implicit teknologiskt kunnande. Kunskap om kundernas upplevda 

märkesuppfattning kan däremot räknas som implicit kognitivt kunnande. (Back et al. 

2006:75–76) Van Wijk et al. (2008:838) finner i sin tur att kunskapens tvetydighet 

påverkar interorganisatorisk kunskapsöverföring. Implicit, komplex kunskap är enligt 

forskarna svårare att överföra mellan företag. (van Wijk et al. 2008:838) 

2.3.4 Kontextrelaterade faktorer som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i 

strategiska nätverk 

 
Kontexten. Det är även troligt att kunskapsöverföringen skiljer sig mellan olika 

industrier. Detta beror på att graden av implicit kunskap varierar mellan olika industrier.  

(Appleyard 1996:145) 

Antalet sammanlänkade företag. Ju mer relationer ett företag har i nätverket, desto 

bättre möjligheter finns det att lära sig något nytt. Håkansson et al. (1999:445–447) 

kommer i sin studie fram till att ju mer sammanlänkad ett företag är med andra företag 

under ett projekt, desto sannolikare upplever företaget att det har lärt sig något nytt 

under projektet. Eftersom företagen i nätverket har ett stort antal kopplingar med 

varandra påverkas de enskilda relationerna också av själva kontexten. (Håkansson et al. 

1999:445) Hagedoorn och Duysters (2002:527) påpekar i sin tur att företagen bör 

fokusera sig på att skapa kopplingar till de företag som besitter relevant information. 

Det är i deras tycke mer relevant än att enbart sträva att skapa så många kopplingar som 

möjligt i nätverket. Vidare påpekar forskarna att det ur inlärningssynvinkel är mer 

värdefullt att skapa kontakter till statusfulla företag i nätverket. Speciellt vid överföring 

av redan existerande kunskap har statusfulla företag bättre förutsättningar för detta. De 

sammanfattar att det är effektivast att skapa ett nätverk bestående av ett begränsat antal 

aktörer med varierande egenskaper. (Hagedoorn & Duysters 2002:527–530) 
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Kommunikationskanaler. Appleyard (1996:138) anser att kunskap kan spridas via 

privata och publika kommunikationskanaler. Till de privata kommunikationskanalerna 

räknas e-post, telefonsamtal, personliga möten samt besök till andra företag. Till 

publika kommunikationskanaler hör exempelvis patent, tidningar, tidskrifter, 

konferenser. Carlsson (2003:194) har undersökt hur kunskapshanteringssystem 

(knowledge management system) kan användas för att underlätta lärande och 

kunskapsöverföring i interorganisatoriska nätverk. Syftet med 

kunskapshanteringssystemen är att underlätta samarbetet i nätverket. En kunskapsportal 

erbjuder tillgång till ett företags kunskapsbas. Den kan användas både internt och 

externt av företaget samarbetspartner i nätverket. Kunder kan via extranät och intranät 

ge värdefull kunskap åt ett företag. (Carlsson 2003:201) 

 

2.4 Kunskap och lärande i Toyotas nätverk 
 
Som det konstaterades redan tidigare kommer ett exempel på lyckad 

kunskapsöverföring och lärande i ett strategiskt nätverk att presenteras. Den japanska 

biltillverkaren Toyota är föregångare i detta och därför kommer de följande avsnitten att 

diskutera Toyotas lösningar i detalj. Dyer och Nobeoka (2000:347) anser att Toyota är 

en pionjär inom kunskapsutbyte och lärande i nätverket och kan därför fungera som ett 

exempel för andra företag. Deras undersökningar visar att företag som är delaktiga i 

Toyotas nätverk lär sig snabbare än företag som befinner sig utanför nätverket (Dyer & 

Nobeoka 2000:364) Toyotas exempel konkretiserar även de teorier som diskuterats 

tidigare i detta kapitel.  

2.4.1 Toyotas filosofi kyoson kyoei 

 
Toyotas filosofi kyoson kyoei förespråkar samexistens och gemensam framgång. För att 

leva upp till denna filosofi har Toyota utvecklat fyra processer för kunskapsutbyte inom 

sitt nätverk. Dessa är leverantörsförbund, konsultgrupper och problemlösningsgrupper, 

frivilliga team för lärande samt överföring av arbetstagare. Förutom att dessa processer 

underlättar kunskapsutbytet hjälper de också till att skapa en gemensam identitet inom 

nätverket. Den gemensamma identiteten främjar i sin tur interaktionen mellan aktörerna 
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i nätverket. Slutresultatet är att värdefull know-how sprids effektivt mellan aktörerna i 

Toyotas nätverk. (Dyer & Nobeoka 2000:357)  

Leverantörsförbund. Redan på 1940-talet bildade Toyota ett leverantörsförbund för att 

främja vänskapen mellan företagen samt underlätta överföringen av teknisk information. 

I dagens läge har de tre leverantörsförbunden som mål att underlätta överföring av 

information mellan företagen, skapa förutsättningar för gemensam utveckling och 

träning samt att ordna socialt umgänge mellan företagen. Varannan månad ordnas 

möten där främst explicit kunskap överförs mellan företagen. De så kallade 

ämnesföreningarna har ansvar för ett visst område, exempelvis kostnader, kvalitet eller 

säkerhet. Tanken är att ämnesföreningarna skall underlätta kunskapsöverföringen inom 

områden som är av intresse för alla företag i nätverket. Årligen utser leverantörerna ett 

tema som är i fokus när aktiviteter ordnas. Leverantörsförbunden ordnar också 

exkursioner till fabriker för att exempelvis presentera innovativa produktionslösningar. 

Dyer och Nobeoka (2000:353) sammanfattar att leverantörsförbundet skall skapa länkar 

mellan företagen och underlätta överföringen av explicit kunskap. Ämnesföreningarna 

skall i sin tur främja överföringen av både explicit och implicit kunskap. (Dyer & 

Nobeoka 2000:352–353) 

Konsultgrupper och problemlösningsgrupper. På 1960-talet bildade Toyota en 

Operations Management Consulting Division (OMCD) som består av tio högt uppsatta 

chefer och femtio konsulter. Syftet med gruppen är att erbjuda hjälp på plats och ställe. 

Detta innebär att en grupp konsulter åker iväg till leverantören för att finna lösningar till 

leverantörens problem. Konsulterna stannar hos leverantören tills problemet är löst. 

Konsulttjänsten är helt avgiftsfri för leverantörerna. I Dyers och Nobeokas (2000:354) 

undersökning kommer det fram att alla trettioåtta primärleverantörerna har besökts av 

konsultgruppen. Toyota kan vid behov också skräddarsy en problemlösningsgrupp som 

hjälper till att lösa leverantörens problem. Problemlösningsgruppen kan exempelvis 

bestå av specialister från den enhet hos Toyota som är sammanlänkad med leverantören. 

I vissa fall har Toyota även erbjudit möjligheten att få hjälp av en konkurrerande 

leverantör i Toyotas nätverk. Detta är logiskt med tanke på att konkurrenterna troligtvis 

har de bästa lösningarna till varandras problem. (Dyer & Nobeoka 2000:353–355) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Toyotas konsultgrupper och 

problemlösningsgrupper främjar kunskapsspridningen och lärandet i dess nätverk. 
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Dessutom upplever leverantörerna att det är nyttigt att ingå i nätverket eftersom det 

erbjuds gratis konsultering.  

Frivilliga team för lärande. På 1970-talet bildade Toyota frivilliga studiegrupper vars 

syfte är att förbättra produktkvaliteten och effektiviteten. Studiegrupperna består av 

Toyotas primärleverantörer. Dessa indelas i grupper enligt tre principer. Företagen skall 

vara geografiskt nära varandra, de skall inte vara direkta konkurrenter och de skall ha 

olika långa relationer med Toyota. Studiegrupperna samlas varje år för att bestämma ett 

gemensamt tema som är i allas intresse. Temat är i speciell fokus under årets lopp. 

Under året besöker gruppen alla leverantörers fabriker för att tillsammans utveckla nya 

sorters lösningar. Utöver detta besöker en medlem från OMCD leverantörer varje vecka. 

Tanken med detta är att Toyota skall upptäcka vad leverantörerna har lärt sig. På detta 

sätt utökas Toyotas kunskapsbas samtidigt som den hålls uppdaterad med alla nya 

uppfinningar som görs i nätverket. I slutet av året samlas alla studiegrupper för att dela 

med sig av sina erfarenheter och lösningar. Dyer och Nobeoka (2000:356) sammanfattar 

att denna typ av samarbeten är speciellt effektiva när man vill överföra implicit kunskap 

mellan företagen, eftersom lärandet sker på plats och ställe. (Dyer & Nobeoka 

2000:355–356) 

Överföring av arbetstagare mellan företagen. Årligen överför Toyota 120–130 

arbetstagare till sina leverantörer. Dessa överföringar kan vara temporära eller 

permanenta till sin natur. Utöver teknisk kunskap hämtar de överförda personerna även 

med sig kunskap om Toyotas nätverk. Detta innebär exempelvis att de identifiera 

personer som handhar viss sorts kunskap och expertis inom nätverket. Detta i sin tur 

underlättar överföring av kunskap i nätverket, eftersom rätt personer kommer i kontakt 

med varandra. (Dyer & Nobeoka 2000:357) 

2.4.2 Toyotas regler för kunskapsutbyte 

 
För att undvika problemet att en del företag skyddar sin kunskap eller enbart utnyttjar 

andras kunskap har Toyota uppgjort regler för kunskapsutbyte i nätverket. Toyota 

föregår som exempel genom att företaget presenterar hela sin produktionsprocess för 

alla intresserade i nätverket. I gengäld förväntar sig Toyota att företagen i nätverket 

delar med sig av sin kunskap. Tanken är att alla har rätt till den kunskap som företagen i 

nätverket besitter. På detta sätt undviker man också det så kallade 
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fripassagerarproblemet, eftersom kravet att få ingå i nätverket är att man delar med sig 

av sin kunskap och låter andra ta del av exempelvis produktionsprocesserna. (Dyer & 

Nobeoka 2000:357–359) 

2.4.3 Toyotas mångfald av processer för kunskapsutbyte 

 
För att underlätta kunskapsutbytet mellan ett stort antal företag och aktörer i nätverket 

har Toyota utvecklat ett antal multilaterala processer (se avsnitt 2.5.1) för nätverket. 

Dessa skall underlätta utbyte, spridning, överföring och skapande av både explicit och 

implicit kunskap i nätverket. Genom att skapa nätverk inom nätverket kan personer 

skapa kontakter och dela med sig av sin kunskap. Personer från de olika företagen i 

Toyotas nätverk har möjlighet att träffas ofta eftersom det finns så många olika 

samarbetsformer mellan företagen. På detta sätt får alla möjlighet att dela med sig av sin 

kunskap när de upplever att det är lämpligt. Speciellt implicit kunskap kräver personlig 

interaktion mellan individer för att kunna överföras mellan företagen. Dyer och 

Nobeoka (2000:360) sammanfattar att det behövs ett urval av olika rutiner och kanaler 

för att kunskap skall kunna flöda effektivt mellan företagen. (Dyer & Nobeoka 2000 

359–360) 

2.4.4 Toyotas nätverk – en hållbar konkurrensfördel 

 
Dyer och Hatch (2006:702) har undersökt hur ett företag med ett identiskt 

leverantörsnätverk som sin konkurrent har lyckats skapa en hållbar konkurrensfördel 

genom nätverket. De har studerat bilmärket Toyota och de amerikanska bilmärkena 

GM, Ford och DaimlerChrysler. Efter att Toyota i slutet av 1980-talet inledde 

produktion i USA har företaget delvis haft samma leverantörsnätverk som de 

amerikanska biltillverkarna. Forskarna har märkt att de gemensamma leverantörerna 

levererar delar av bättre kvalitet och till ett lägre pris till Toyota. Detta beror på att 

Toyota förser sina leverantörer med sådan kunskap att de kan effektivisera sina 

produktionsmetoder och minska sina inventarier. Exempelvis besöker konsulter från 

Toyota en leverantörs produktionsanläggning varje dag under tre månaders tid för att 

hjälpa dem med att implementera deras koncept ”Toyota Production System”. Kravet 

från Toyotas sida är att de leverantörer som erhåller hjälp skall i sin tur vara villiga att 

visa sina produktionsanläggningar för övriga leverantörer i Toyotas nätverk. Detta leder 
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till att det skapas kontakter också mellan leverantörerna, vilket i sin tur ökar spridningen 

av kunskap i Toyotas nätverk. Kontakterna mellan leverantörerna resulterar i flera 

mindre team vars syfte är bland annat att utbyta idéer. Dessa team har visat sig vara 

utmärkta forum för utbyte av implicit kunskap. (Dyer & Hatch 2006:715–716, Dyer & 

Nobeoka 2000:362) 

Forskarna undersöker även varför den nyförvärvade kunskapen inte används vid 

produktion för amerikanska biltillverkare. Dyer och Hatch (2006:713) upptäcker bland 

annat att de amerikanska biltillverkarna har annorlunda transportlösningar än Toyota. 

Exempelvis fordrar de amerikanska biltillverkarna att leverantören enbart skall leverera 

fullastade bilar till dem, medan Toyota föredrar att få mindre leveranser med kortare 

intervaller. Dessutom kan de amerikanska tillverkarnas beställningar ändra hela tio 

procent en dag före leverans, medan motsvarande siffra för Toyota är endast två 

procent. Bland annat dessa faktorer medför att leverantören inte kan överföra kunskapen 

från Toyota till sina övriga nätverk. På detta sätt har Toyota lyckats skapa en hållbar 

konkurrensfördel gentemot de amerikanska biltillverkarna. (Dyer & Hatch 2006:715–

716) 

2.5 Sammanfattning av teorin 
 

Företag har i ökande grad börjat se kunskap i strategiska nätverk som en 

konkurrensfördel (Back et al. 2006:1, Dyer & Nobeoka 2000:345, Järvenpää och Mäki 

2002:375). Företag kan skapa interorganisatoriska nätverk med sina kunder, 

leverantörer, konkurrenter eller med företag i helt andra branscher. I strategiska nätverk 

finns en hög grad av ömsesidighet och delade resurser. (van Gils & Zwart 2004:687, 

689) Vanliga företagsnätverk kan med tiden utvecklas till strategiska nätverk. Det är 

också fullt möjligt att företagen redan från första början inleder ett strategiskt 

samarbete. Utmärkande för strategiska nätverk är att de tillsammans planerar sin 

verksamhet. (Hyötyläinen 2000:12) 

Möller och Svahn (2006:985) har identifierat tre olika typer av strategiska nätverk som 

de kallar för existerande affärsnät, förnyande affärsnät samt framväxande affärsnät. 

Existerande affärsnät är mogna nätverk med stabil affärsverksamhet, medan förnyande 
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affärsnät fokuserar sig på att förnya den nuvarande affärsverksamheten. Framväxande 

affärsnät har däremot som mål att skapa nya teknologier och nya affärsområden. 

Strategiska nätverk kan i många hänseenden ses som investeringar. Med tiden blir de 

samarbetande företagen i bästa fall strategiska tillgångar för varandra (Lorenzoni & 

Lipparini 1999:332). Kostnaderna för att erhålla kunskap i nätverket blir mindre när 

relationen utvecklas (Stein 1996:89–90). Detta beror på att aktörerna i nätverket börjar 

lita på varandra. Andra fördelar med strategiska nätverk är ökad omsättning, högre vinst 

och utvidgad produktsortiment (van Gils & Zwart 2004:690).  

Soekijad och Andriessen (2003:579–580) har delat in förutsättningarna för 

framgångsrikt interorganisatoriskt lärande och kunskapsspridning i tre kategorier: 

företagsrelaterade faktorer, relationsrelaterade faktorer samt kunskapsrelaterade 

faktorer. En fjärde kategori, kontextrelaterade faktorer, har satts till eftersom det i 

litteraturen framkommer en del faktorer som kan placeras i denna kategori. Figur fem på 

följande sida illustrerar de faktorer som enligt tidigare forskning påverkar 

kunskapsprocesserna i interorganisatoriska strategiska nätverk. Som det framkommer i 

figuren påverkas kunskap och lärande i strategiska nätverk av en rad olika faktorer. Det 

kan tänkas faktorernas inverkan på kunskap och lärande varierar beroende på hurudan 

det strategiska nätverket är till sin natur.  

Toyotas nätverk fungerar som ett intressant exempel på lyckad kunskapsöverföring i 

interorganisatoriska nätverk. Toyotas filosofi kyoson kyoei förespråkar samexistens och 

gemensam framgång. För att leva upp till denna filosofi har Toyota utvecklat fyra 

processer för kunskapsutbyte inom sitt nätverk. Dessa är leverantörsförbund, 

konsultgrupper och problemlösningsgrupper, frivilliga team för lärande samt överföring 

av arbetstagare. Dessa processer skall skapa förutsättningar för spridning, överföring, 

skapande och utbyte av kunskap i de interorganisatoriska nätverken. Toyotas 

interorganisatoriska nätverk anses utgöra en hållbar konkurrensfördel för företaget.  
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Figur 5. Faktorer som påverkar kunskap och lärande i strategiska nätverk. 
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3 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH 
GENOMFÖRANDE 
 
Enligt Amaratunga, Baldry, Sarshar och Newton (2002:17) uppfattas begreppet 

forskning på många olika sätt. Det kan dock sammanfattas att forskning är en metodisk 

och systematisk process av förfrågan och utredning, som i slutändan resulterar i ökad 

kunskap. (Amaratunga et al. 2002:17) Metodiken har därför en central roll i 

forskningen. När forskaren påbörjar en undersökning är det viktigt att ha ett väl 

definierat och fokuserat syfte. Annars finns det en risk att forskaren helt enkelt inte 

klarar av att gå igenom det data som finns tillgänglig inom området. (Eisenhardt 

1989:536) Det väsentligaste med undersökningar är att konfrontera teorin med 

verkligheten (Stenbacka 2002:555). Eftersom jag kommer att utföra en empirisk 

undersökning där resultaten jämförs med den tidigare teoretiska diskussionen är det på 

sin plats att i detta skede presentera de olika forskningsansatserna, forskningsmetoderna 

samt datainsamlingsmetoderna. Det är viktigt att forskaren har kännedom om dessa 

eftersom de påverkar hela den empiriska studiens slutresultat. Därför är det lönsamt att 

evaluera för- och nackdelarna med de olika tillvägagångssätten för att veta vilka som 

lämpar sig bäst för den ifrågavarande undersökningen. Slutligen kommer jag att 

motivera mina val för denna undersökning.  

3.1 Presentation och val av forskningsansats 
 
I denna undersökning jämförs det hur väl tidigare forskningsresultat och teorier inom 

ämnet överensstämmer med den empiriska undersökningen. När forskaren väljer en 

lämplig forskningsansats bör hon först beakta hurudan hennes kunskap är i ämnet, hur 

utforskat ämnet är samt av hurudan natur själva ämnet är (Saunders, Lewis & Thornhill 

2007:57). Det finns tre olika forskningsansatser för en vetenskaplig undersökning, 

induktion, deduktion och abduktion. Dessa presenteras i de följande tre avsnitten. 

Slutligen motiverar jag mitt val av forskningsansats för denna undersökning. 

3.1.1 Induktion 

 
En induktiv forskning inleds med observationer. Resultaten från den empiriska 

undersökningen jämförs med tidigare forskningsresultat och kan därefter ge upphov till 
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en ny teori. (Saunders, Lewis & Thornhill 2007:599) Kovács och Spens (2005:137) 

menar dock att den riktiga induktionen börjar med en undersökning av resultat från 

tidigare vetenskaplig forskning. Därefter gör forskare observationer i omgivningen. I 

slutet av undersökningen kan en ny teori utges. Fördelen med en induktiv ansats är att 

det ofta skapas teorier inom områden som saknar tidigare forskning. (Kovács & Spens 

2005:137) Däremot påpekar Hartman (1998:129) att observeringarna som görs vid 

undersökningens början inte skall påverkas av tidigare teorier och kunskap, utan 

forskaren bör vara teorineutral. Risken med den induktiva ansatsen är att den 

utmynnade teorin inte går att generalisera på andra fall. Den induktiva ansatsen är 

lämplig när det ifrågavarande ämnet saknar tidigare forskning.  

3.1.2 Deduktion 

 
Den deduktiva ansatsen börjar med en studie av redan existerande teorier som testas 

med hjälp av en empirisk undersökning (Flick 2006:12, Saunders et al. 2007:120). 

Enligt Kovács och Spens (2005:137) börjar en deduktiv undersökning med att bygga 

upp en teoretisk referensram. Därefter sammanfattar forskaren de viktigaste teorierna. 

Det är även möjligt att i denna del av undersökningen formulera en hypotes. Teoriernas 

hållbarhet prövas sedan med en empirisk undersökning. Slutligen konkluderar man de 

viktigaste resultaten från undersökningen. (Kovács & Spens 2005:137) Forskaren 

identifierar sambanden mellan teorin och empirin och förklarar vad eventuella 

skillnader i dessa kan bero på.  Den eventuella hypotesen accepteras eller förkastas på 

basen av resultaten från den empiriska undersökningen. (Flick 2006:12).  

3.1.3 Abduktion 

 
Abduktion är en blandning av induktion och deduktion. Utgångspunkten vid abduktion 

är att forskaren har en teori i början av undersökningen, men när undersökningen 

framskrider kan hon tillägga nya teorier. Enligt Kovács och Spens (2005:139) kan 

forskaren bekanta sig med tidigare forskningsresultat och teorier innan hon gör 

observationer i omgivningen. Därefter jämför forskaren teorin och empirin. Forskaren 

kan även ge förslag på en ny teori i detta skede. Slutligen görs en sammanfattning av 

fynden. (Kovács & Spens 2005:139) Dubois och Gadde (2002:554) talar i sin tur om 

systematisk kombinering, som kan anses motsvara abduktion. I denna process rör 
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forskaren sig mellan teori och empiri, och under studiens gång är det möjligt att fokusen 

på undersökningen ändrar som en följd av empiriska fynd. I denna process framskrider 

teorin, empirin och analysen samtidigt, och därför är denna forskningsansats speciellt 

lämplig när forskaren avser att utveckla en ny teori. Det är också möjligt att abduktion 

ger upphov till modifierade teorier i stället för helt nya teorier. (Dubois & Gadde 

2002:554, 559) 

Abduktion som forskningsmetod ger en utomordentlig insyn i ämnet som forskas. 

Abduktiva undersökningar omspänner generellt sett en längre tidsperiod än induktion 

och deduktion, vilket ger forskaren möjlighet att studera ämnet på grunden. Dubois och 

Gadde (2002:559) påpekar att abduktion är den lämpligaste ansatsen om forskaren vill 

upptäcka något nytt, exempelvis nya samband. Å andra sidan har abduktion kritiserats 

eftersom det anses att resultaten från en abduktiv undersökning inte kan generaliseras. 

Det är dock ett faktum att fallstudier har ökat i popularitet på sistone.  

3.1.4 Val av forskningsansats för denna undersökning 

 
I denna undersökning kommer jag att använda mig av den deduktiva 

forskningsansatsen, vilket innebär att jag börjar min undersökning med att bekanta mig 

med tidigare undersökningar och teorier om kunskap och lärande i strategiska nätverk. 

När jag har skapat en teoretisk referensram kan jag bygga upp en intervjuguide som 

bygger på teoridelen. Genom att se på redan existerande teorier skapar jag en djupare 

förståelse för ämnet och samlar nyttig kunskap inför intervjuerna. Slutligen kommer jag 

att presentera och analysera resultaten från intervjuerna för att se om dessa 

sammanfaller med teorierna. 

Ifall jag skulle följa den induktiva ansatsen skulle det vara mycket svårt för mig att veta 

vad jag skall fråga av respondenterna. Detta beror på att jag inte har tillräcklig tidigare 

kunskap i ämnet. Risken är att jag då forskar något annat än jag ursprungligen hade 

ämnat studera. Den abduktiva ansatsen väljer jag bort eftersom den är både tidskrävande 

och i hög grad experimentell. Både induktion och abduktion är lämpligare när ämnet 

saknar tidigare forskning. I detta fall finns det tillräckligt med tidigare forskning om 

kunskap och lärande i strategiska nätverk för att jag skall kunna bygga upp en teoretisk 

referensram.  
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3.2 Presentation och val av forskningsmetod 
 
Vid undersökningens början väljer man också en metodinriktning. Det finns två olika 

möjligheter att välja mellan, den kvalitativa och den kvantitativa inriktningen. Även vid 

val av lämplig forskningsmetod är det viktigt att metoden stöder arbetets syfte. 

Forskningsmetoden påverkar i sin tur valet av datainsamlingsmetod, som diskuteras 

senare i arbetet. De två olika forskningsmetoderna presenteras i korthet i de följande två 

avsnitten, varefter jag motiverar valet av forskningsmetod för min undersökning.  

3.2.1 Den kvalitativa forskningsmetoden 

 
Enligt Hartman är målet i en kvalitativ undersökning att förstå livsvärlden hos en 

individ eller en grupp människor. När forskaren undersöker detta försöker hon skapa en 

förståelse för den intervjuades situation. (Hartman 1998:239) Amaratunga et al. 

(2002:19) är på samma linje när de anser att målet med en kvalitativ undersökning är att 

beskriva människorna i en naturlig situation. I en kvalitativ undersökning är ämnet, 

teorin och metodologin tätt sammanflätade (Amaratunga et al. 2002:21) 

I en kvalitativ undersökning görs observationer från den undersöktas synvinkel. Det 

handlar exempelvis om att skapa en förståelse för det undersökta med hjälp av 

intervjuer. En kvalitativ undersökning baserar sig på ord men kan också använda sig av 

andra data i form av bilder, observationer och videoklipp (Amaratunga et al. 2002:19, 

Saunders et al. 2007:145). När forskaren möter den undersökta ansikte mot ansikte är 

det lättare att göra observationer. Vid en intervju kan forskaren enkelt ställa följdfrågor 

för att skapa en enhetlig bild av undersökningsobjektet. En kvalitativ undersökning 

utmynnar i deskriptiva beskrivningar om exempelvis olika aktiviteter i en organisation. 

(Amaratunga et al. 2002:22, Holme & Solvang 1991:13, 100–101) Vidare anser 

Amaratunga et al. (2002:20) att kvalitativ forskning lämpar sig bra för teorigenerering.  

Syftet med en kvalitativ undersökning är att skapa en förståelse för det undersökta. 

Forskarens roll är central eftersom denne skall kunna analysera och tolka resultaten från 

undersökningen. För att få det mesta ut av en kvalitativ undersökning bör forskaren vara 

aktiv och lyhörd. Det beror med andra ord mycket på forskarens egen aktivitet hur 

undersökningens slutresultat ser ut. På grund av sin analytiska läggning är kvalitativa 

undersökningar tidskrävande, och därför tenderar antalet undersökta fall ofta vara 
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mindre än i kvantitativa undersökningar. Därför är resultaten från kvalitativa 

undersökningar inte lika generaliserbara som resultaten från kvantitativa 

undersökningar. Dessutom kan det vara rätt så krävande att analysera och tolka den 

insamlade datan från en kvalitativ undersökning på ett systematiskt sätt. (Amaratunga et 

al. 2002:20) 

3.2.2 Den kvantitativa forskningsmetoden 

 
Enligt Hartman (1998:175) karaktäriseras kvantitativa undersökningar av att forskaren 

undersöker den numeriska relationen mellan två eller flera egenskaper. Amaratunga et 

al. (2002:19) menar i sin tur att de numeriska data representerar åsikter och begrepp. 

Den kvantitativa undersökningsmetoden undersöker siffror och tal som sedan 

analyseras. Kvantitativa undersökningar följer en tredelad process bestående av 

planering, insamling och analys. (Hartman 1998:175) Undersökningen genomförs 

exempelvis med hjälp av enkät, där den undersökta väljer ett färdigt svarsalternativ. 

(Saunders et al. 2007:145) Således besvarar den undersökta inte frågor med egna ord.  

Det kan vara svårare att skapa en djupare förståelse för ett särskilt undersökningsobjekt 

vid en kvantitativ undersökning, eftersom metoderna som används är oflexibla och 

konstgjorda. Därför är den kvantitativa forskningsmetoden inte den optimala 

forskningsmetoden för teorigenerering. En betydande fördel med en kvantitativ 

undersökning är att forskaren enkelt kan distribuera enkäten till ett större antal 

undersökningsobjekt på en gång. Detta kan förverkligas både ekonomiskt och inom en 

kort tidsperiod. Vidare är det också fördelaktigt att resultaten från undersökningen går 

att jämföra med andra undersökningar. Det ät också i regel enklare att replikera 

kvantitativa undersökningar är kvalitativa undersökningar. (Amaratunga et al. 2002:20)  

För att en kvantitativ undersökning skall uppnå reliabla resultat som kan generaliseras, 

måste undersökningen omfatta ett betydande antal undersökningsobjekt. (Saunders et al. 

2007:145) Själva reliabiliteten och validiteten hos en kvantitativ undersökning går 

enklare att fastställa än hos en kvalitativ undersökning. Slutligen kan det konstateras att 

forskarens egna tankar och erfarenheter har endast lite inflytande i en kvantitativ 

undersökning i jämförelse med en kvalitativ undersökning, vilket resulterar i en mer 

objektiv undersökning. (Amaratunga et al. 2002:22) 
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3.2.3 Val av forskningsmetod för denna undersökning 

 
Den kvalitativa undersökningen går mer på djupet än den kvantitativa undersökningen, 

eftersom syftet är att skapa förståelse i det undersökta. Det är även möjligt att använda 

sig av båda undersökningsmetoderna i en och samma undersökning, eftersom 

kvalitativa och kvantitativa forskningar kan komplettera varandra (Amaratunga et al. 

2002:17, 22). I denna undersökning använder jag mig dock endast av den kvalitativa 

undersökningsmetoden, eftersom jag vill skapa en djupare förståelse för hur kunskap 

skapas och överförs samt hur företag lär sig i strategiska nätverk. Detta är konsekvent 

med undersökningens syfte. Genom att den intervjuade personen med egna ord berättar 

om sina erfarenheter i ämnet kan jag skapa en helhetsbild av situationen. Det bästa 

resultatet når jag när de intervjuade besvarar frågorna med egna ord i stället för att välja 

mellan färdiga svarsalternativ. Dessutom har jag möjligheten att ställa följdfrågor om 

det under intervjuns gång, vilket inte är möjligt vid kvantitativa undersökningar. Vidare 

skulle kvantitativa data inte i mitt tycke ge mervärde åt undersökningen.  

Eftersom jag endast kommer att undersöka ämnet ur fem företags synvinkel är det inte 

lämpligt att utföra en kvantitativ undersökning.  Resultaten från en sådan undersökning 

skulle inte kunna generaliseras. Dessutom skulle numeriska data inte motsvara arbetets 

syfte. Däremot är en kvalitativ undersökning lämplig eftersom jag vill förstå vilka 

faktorer som påverkar kunskap och lärande i strategiska nätverk.  Detta uppnås genom 

att ställa vägledande frågor till den intervjuade, så att han besvarar frågan så fritt som 

möjligt.  

 

3.3 Presentation och val av datainsamlingsmetod 
 
Det finns flera olika sätt att insamla data för undersökningen. Återigen är det viktigt att 

undersökningens syfte är sammanhängande med datainsamlingsmetoden. I de följande 

avsnitten presenteras olika datainsamlingsmetoder i korthet. Därefter motiverar jag mitt 

val av datainsamlingsmetod för denna undersökning. 
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3.3.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

 
Intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod exempelvis när forskaren vill skapa en 

helhetsbild över det undersökta. Intervjuer kan vara strukturerade, halvstrukturerade 

eller ostrukturerade till sin natur. Dessutom kan intervjun utföras på olika sätt, antingen 

ansikte mot ansikte eller via någon utvald kanal, såsom telefon, e-post eller Internet. Det 

förekommer också gruppintervjuer och så kallade tysta intervjuer, men dessa är dock 

mer sällsynta.  

En strukturerad intervju följer en på förhand bestämd ordning av frågor. Det finns inget 

utrymme för improvisering i en strukturerad intervju. Svaren är ofta korta i 

strukturerade intervjuer, vilket innebär att det går snabbare att sammanställa resultaten 

från undersökningen Korta svar på specifika frågor i samband med en standardiserad 

intervju kan utesluta information som är relevant för undersökningen. (Bell 200:120–

121) Standardiserade frågeformulär är sällsynta i kvalitativa intervjuer, eftersom 

forskaren vill att den undersökta berättar med egna ord om sina erfarenheter (Holme & 

Solvang 1991:111) Å andra sidan kan datan från strukturerade intervjuer sammanställas 

och analyseras snabbare än i de övriga intervjuformerna eftersom respondenternas svar 

är relativt korta och specifika (Saunders et al. 2007:312–313).  

En halvstrukturerad intervju omfattar olika teman och förslag på frågor. Under 

intervjuns gång är det möjligt att ändra på frågornas ordningsföljd och ställa följdfrågor. 

Det kan vara nödvändigt att göra sådana ändringar för att kunna ge respondenten frihet. 

(Kvale 1997:117) Genom att forskaren använder sig av en halvstrukturerad intervjuform 

undviks entydiga ja/nej-svar av respondenterna. En halvstrukturerad intervju resulterar i 

bästa fall i detaljrika beskrivningar av verkligheten.  

En ostrukturerad intervju är mer som en diskussion med ett utvalt tema. Tanken är att 

forskaren skall ta fasta på den information som är relevant för undersökningen. Fördelen 

med en ostrukturerad intervju är att respondenten inte påverkas av frågornas natur, 

varvid denne har friheten att tolka temat på sitt eget sätt. Forskarens roll är att ta fasta på 

den information som är relevant för undersökningen. (Saunders et al. 2007:212–213) 

En telefonintervju får enligt Dahmström (1996:64) inte ta en alltför lång tid. Frågorna 

skall vara tydliga, eftersom det är svårare att fånga respondentens intresse när parterna 

inte ser varandra. (Dahmström 1996:64). En telefonintervju ger mera än en enkät, 
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eftersom jag har möjlighet att observera hur svaret avges. Detta understöds av Bell 

(2000:119), som poängterar att forskaren vid intervjuer har möjlighet att ta fasta på 

mimik, tonfall och pauser. Telefonintervjuer ger dessutom möjligheten att ställa 

följdfrågor. 

Intervjuer via elektroniska medier har blivit vanligare i och med att flesta människor har 

tillgång till Internet. Det är möjligt att utföra en intervju exempelvis som en 

videokonferens eller per e-post eller via Skype, som är ett samtal som äger rum på 

Internet. I och med att det inte finns någon direkt interaktion mellan forskaren och 

respondenten vid e-postintervjuer är dessa inte att föredra när man vill skapa en djupare 

förståelse i något. I stället lämpar sig e-postintervjuer när forskaren vill ställa en eller 

flera specifika frågor som inte skapar behov för följdfrågor. En intervju via Skype kan 

liknas vid en telefonintervju, och därför kan det anses att det har samma begränsningar 

som telefonintervjun. Dessutom lönar det sig att ha en reservplan om tekniken krånglar 

och det således inte skulle gå att genomföra intervjun via Skype. Fördelen med denna 

typ av intervjuer är att forskaren kan nå respondenter som befinner sig långt borta. 

(Saunders et al. 2007:341–342) 

Vid gruppintervjuer intervjuas flera respondenter på en och samma gång. Syftet med 

gruppintervjuer är att skapa en diskussion mellan deltagarna. Forskaren kan vid bästa 

fall få rikligt med data från en gruppintervju. Det är forskarens uppgift att se till att alla 

respondenter får sina tankar fram under intervjun. (Saunders et al. 2007:338–339) 

3.3.2 Enkäter som datainsamlingsmetod 

 
Med hjälp av enkäter kan forskaren undersöka större populationer. Enkät kan skickas 

till respondenterna, eftersom det i praktiken är svårt att arrangera intervjuer med ett 

större antal respondenter. Enkäter har ofta färdiga svarsalternativ. (Bell 2000:103–105) 

Enkäten kan analyseras elektroniskt varefter det är forskarens uppgift att tolka 

resultaten.  
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3.3.3 Observationer 

 
Observationer är ett lämpligt sätt att samla data för abduktiv forskning. Fördelen med 

observationer är att forskaren kan iaktta fenomenet i realiteten. Då undviker forskaren 

exempelvis tolkningsmisstag som kan ske i intervjuer. Dessutom undviks situationer där 

informanten förvränger eller döljer verkligheten. Exempelvis kan informanten vid 

intervjuer ”förfina” sina svar. Observationer gör det möjligt att ta fasta på små detaljer 

som kan vara nyttiga för forskningen. Eftersom informanterna inte alltid vet vad som är 

värdefullt för forskaren är observationer ett bra sätt att samla data. Observationer görs 

vanligtvis under en längre tidsperiod och upprepade gånger. Därför resulterar de oftast i 

rikliga mängder av empiriskt material.  

3.3.4 Val av datainsamlingsmetod för denna undersökning 

 
I denna undersökning kommer jag att samla in data i form av halvstrukturerade 

intervjuer. Detta understöder i min mening bäst undersökningens syfte, som är att skapa 

förståelse för kunskap och lärande i strategiska nätverk. Jag anser att jag med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer kan samtidigt hålla intervjun inom vissa ramar och ge 

respondenten frihet att tolka frågorna på sitt sätt. Dessutom ger halvstrukturerade 

intervjuer mer insyn och bättre förståelse i ämnet än helt strukturerade intervjuer. Jag 

har även möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång.  

Risken med helt strukturerade intervjuer är att jag får korta svar som i sin tur ger inte 

ger en tillräcklig förståelse i ämnet. Ostrukturerade intervjuer är i detta fall inte optimala 

eftersom intervjun skall täcka flera olika delområden. Vid ostrukturerade intervjuer 

finns det en risk att forskaren och respondenten inte diskuterar det som är relevant för 

undersökningen. 

Att intervjua via något medium (telefon, e-post, Skype med flera) ger inte samma 

möjligheter att ta fasta på nonverbala signaler, vilka kan vara av betydelse. Utöver detta 

är det svårare att ställa följfrågor åt respondenten. Dessutom finns det en risk att 

respondenterna inte orkar engagera sig i en lång telefonintervju på samma sätt som i en 

personlig intervju. Därför har jag valt att hålla mig vid personliga intervjuer. Eftersom 

jag dessutom har möjlighet att personligen besöka de undersökta företagen skulle 

alternativa datainsamlingsmetoder inte ge något mervärde till undersökningen.  
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3.4 Val av undersökningsobjekt  
 

När man väljer undersökningsobjekt för sin undersökning är det viktigt att forskaren 

utgår från undersökningens syfte. Stenbacka (2001:555) påpekar att de i kvalitativa 

undersökningar är viktigt att valet av respondenter baserar sig på en klar strategi istället 

för slumpmässiga urval. På detta sätt kan forskaren analytiskt generalisera resultaten 

från undersökningen. (Stenbacka 2001:555) Eisenhardt (1989:537) anser i sin tur att det 

går att undvika onödig variation i resultaten och samtidigt öka generaliserbarheten när 

valet av undersökningsobjekt planeras i förväg. Exempelvis kan forskaren plocka 

respondenterna från ett begränsat geografiskt område eller enbart ta med företag av en 

viss storlek i undersökningen. (Eisenhardt 1989:537) 

I denna undersökning vill jag förstå hur kunskap skapas, överförs, sprids och utbyts 

samt hur företag lär sig av varandra i strategiska nätverk. Jag har valt att fokusera den 

empiriska undersökningen på industriföretag. Detta innebär att vissa kriterier bör 

uppfyllas när jag väljer lämpliga undersökningsobjekt för den empiriska 

undersökningen. För det första bör företagen som medverkar i undersökningen vara ha 

erfarenhet av strategiska, interorganisatoriska nätverk. För det andra bör företagen vara 

industriföretag. Dessutom är det skäl att välja företag av liknande storlek så att 

resultaten från intervjuerna går att jämföra sinsemellan. För det tredje bör det finnas en 

lämplig respondent i var och en av de valda företagen. Med detta anser jag att 

respondenten bör ha erfarenhet av strategiska nätverk. Slutligen väljer jag också att 

undersöka företag med verksamhet i Finland och i Österbotten. 

I denna undersökning kommer jag att intervjua fem personer från fem stora 

industriföretag. Den första respondenten är forskningschef Kimmo Forsman på ABB. 

Forsman har en lång erfarenhet av olika interorganisatoriska forskningsprojekt, varvid 

han är en lämplig respondent för denna undersökning. Den andra respondenten är 

inköpare Peter Gardberg på KWH Pipe. Gardberg är som inköpare i kontakt med 

hundratals företag, men har också insyn i ett nära samarbete med en handfull strategiska 

leverantörer. Den tredje respondenten är personalchef Sampo Ahonala på Rautaruukki. 

Eftersom Ahonala ansvarar bland annat för utlandskommenderingar och har därför en 

bra bild av Rautaruukkis interorganisatoriska nätverk. Den fjärde respondenten är chef 



 51 

för strategiska och operativa inköp Magdalena Granö på Vacon. Granö har i sin position 

ett nära samarbete med leverantörer, och kan därför närmare belysa hur kunskap och 

lärande sker i Vacons nätverk. Den femte och sista respondenten är chef för operativa 

inköp Juha Päivike på Wärtsilä. Päivike ansvarar för de operativa inköpen till 

produktionsenheten på Wärtsilä, och har således en helhetsbild av samarbetet med 

leverantörer. Dessutom känner han väl till Wärtsiläs nätverk med exempelvis 

konkurrenter. Ett viktigt kriterium för val av undersökningsobjekt är att personen ifråga 

kan förse intervjuaren med kunskap om forskningsämnet (Kvale 1997:136). Jag anser 

att dessa personer uppfyller detta kriterium. Alla deltagande företag har verksamhet i 

Österbotten, och de valda undersökningsobjekten uppfyller de tidigare nämnda 

kriterierna.  

 

3.5 Undersökningens genomförande  
 
Welch, Marschan-Piekkari, Penttinen och Tahvanainen (2002:611) har identifierat olika 

typer av utmaningar som intervjuaren bör ta i hänsyn när denne intervjuar företagsledare 

eller andra högt uppsatta personer i ett företag. Forskarna påpekar att det ibland kan 

vara mycket tidskrävande att försöka få en intervju med en högt uppsatt person i ett stort 

företag. Vidare anser de att det ofta finns en asymmetri mellan forskaren och 

informanten. Exempelvis kan olika kön och en stor ålderskillnad utgöra en utmaning för 

forskaren. Dessutom utförs intervjuerna ofta på informantens arbetsplats vilket kan 

ytterligare förstärka maktfördelningen i förmån för informanten. Forskningens 

reliabilitet och validitet kan nämligen bli lidande och forskaren anpassar sig efter 

informantens beteende. Upptagna företagsledare kan också uppleva att det är onödigt att 

gå igenom självklara saker under intervjuns gång. Informantens beteende har med andra 

ord en stor inverkan på intervjuns gång. (Welch et al. 2002:611) 

Vidare anser Marschan et al. (2002:616) att intervjuns framgång påverkas också av 

informantens villighet att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Risken är 

att företagsledaren inte tar upp saker som är relevanta för undersökningen utan väljer att 

hålla sig inom så kallade trygga gränser. Det är också möjligt att informanten delar med 

sig av sina erfarenheter men ber sedan forskaren att hålla dessa utanför forskningen.  
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Alla fem respondenter intervjuas personligen på deras arbetsplatser och samtliga 

respondenter har reserverat ett konferensrum för intervjun. På detta sätt får jag 

genomföra intervjun utan att bli avbruten. Detta är också bra med tanke på att 

informanterna känner sig så bekväma som möjligt under intervjuns gång. Trots att 

informanterna för denna undersökning är högt uppsatta personer i sina respektive 

företag är den asymmetriska maktbalansen inte alltför uppenbar. I flera fall är 

informanterna intresserade av undersökningens tema och upplever att ämnet är relevant. 

De flesta intervjuerna resulterar i intressanta diskussioner kring ämnet. Endast en 

intervju blev aningen kortare än de övriga intervjuerna. Trots detta anser jag att även 

denna intervju gav tillräckligt med information för undersökningen. I en annan intervju 

blev informanten till slut tvungen att avbryta intervjun eftersom denne inte hade 

reserverat mer än två timmar för intervjun. 

Intervjuerna bandas och transkriberas efteråt för att underlätta analysen av resultaten. 

Fördelen med bandade intervjuer är att forskaren kan koncentrera sig på själva ämnet 

och göra följdfrågor. Dessutom kan forskaren ta fasta på ord, pauser och tonfall. (Kvale 

1997:147) En del av intervjuerna genomförs på finska eftersom det är respondentens 

modersmål. På detta sätt kan respondenten känna sig så avspänd som möjligt under 

intervjuns gång. Ifall alla intervjuer hade genomförts på ett och samma språk skulle 

risken vara att det skulle uppstå misstolkningar under intervjuns gång. Risken att 

respondenterna håller tillbaka relevant information är som minst när de får tala sitt eget 

modersmål. 

Intervjuernas längd varierar endast lite, den kortaste tar en och en halv timme medan 

den längsta tar dryga två timmar. Jag meddelar respondenterna på förhand att intervjun 

skall ta från en och en halv timme till två timmar, och därmed kan jag i lugn och ro gå 

igenom frågorna under samtliga intervjuer. Respondenterna orkar besvara alla frågor 

utan att bli otåliga trots att intervjuerna tar så pass länge. Eftersom samtliga intervjuer 

hålls i konferensrum blir intervjuerna inte avbrutna. Detta är bra med tanke på att 

respondenterna kan oavbrutet fokusera sig på ämnet. 

Jag upplever att den största utmaningen är att hitta en lämplig respondent i de utvalda 

företagen. Därför väljer jag att först kontakta personalchefen i respektive företag för att 

få tips på vem som skulle kunna vara en lämplig respondent i deras organisation. Jag 
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beskriver ämnet för min avhandling för personalcheferna varefter de berättar vem de 

anser vara en lämplig person att intervjua med tanke på undersökningens syfte. Denna 

metod har använts också av bland annat Welch et al. (2002:620). Medlemmarna i 

organisationen kan tänkas veta bättre än en utomstående person vem som är en lämplig 

informant för undersökningen. Efter att jag har fått förslag på informanter av 

personalchefterna kontaktar jag ifrågavarande personer, som alla ställer sig positivt till 

en intervju. En del av respondenterna vill bekanta sig med intervjuguiden i förväg, 

varvid jag skickar den åt dem per e-post. Respondenterna verkar vara uppriktigt 

intresserade av ämnet för undersökningen och de vill att jag skall skicka den färdiga 

avhandlingen till dem så att de kan ta del av resultaten.  

 

3.6 Presentation av de undersökta företagen  
 
Slutligen följer en kort presentation av de undersökta företagen. Syftet är att ge en insyn 

i de valda företagens kärnverksamhet och deras historia. På detta sätt är det också 

enklare att följa med presentationen av undersökningsresultaten i nästa kapitel. 

3.6.1 ABB  

 
ABB föddes år 1988 när svenska ASEA och schweiziska Brown Bover slogs samman. 

Företaget har sedan dess köpt upp flera mindre företag och är i dagens läge en ledande 

aktör inom kraft- och automationsteknik. ABB indelas i fem olika divisioner, som är 

power products, power systems, discrete automation and motion, low voltage products 

och process automation. ABB:s mål är att erbjuda olika sorters ”lösningar för säker och 

effektiv generering, överföring och distribution av elektricitet och lösningar som ökar 

produktiviteten i industrianläggningar, fastigheter och hos bolag” (ABBs årsberättelse 

2009). Power products-divisionen tillverkar kraftprodukter, så som transformatorer, 

brytare och avledare, som överför och distribuerar elektrisk energi. Power systems-

divisionen fokuserar sig däremot på distributionsnät och kraftanläggningar. Divisionen 

Discrete automation and motion erbjuder lösningar som ökar produktiviteten och 

energieffektiviteten. Low voltage products-divisionen framställer produkter som 

skyddar från elektrisk överbelastning medan Process automation-divisionen utvecklar 
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lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. 

(ABB 2010, ABB 2009) 

 ABB starka förankring i Finland beror på att ASEA år 1987 köpte upp Oy Strömberg 

Ab, ett finskt eltekniskt bolag med långa anor. Företaget har verksamhet på över 40 

orter runtom i Finland, varav de största produktionsanläggningarna finns i Vasa och 

Helsingfors. I Finland anställer företaget 6000 personer och omsätter omkring 1,7 

miljarder euro. Globalt omsätter företaget närmare 30 miljarder euro och anställer 

116 000 personer. Trots den ekonomiska tillbakagången gjorde ABB ett resultat på 2,2 

miljarder euro ifjol. (ABB 2009, ABB 2010) 

3.6.2 KWH Pipe 

 
KWH Pipe är en ledande aktör inom röranläggningar av plast. Företaget erbjuder allt 

från enskilda rör till hela röranläggningar både för enskilda hushåll och för industribruk. 

Dessutom omfattar företaget WehoPuts som tillverkar helautomatiserade 

minireningsverk för rening av avloppsvatten samt WehoFloor, som i sin tur erbjuder 

golvvärmelösningar för hushåll. KWH Pipe är en del av KWH-koncernen, som omfattar 

KWH Mirka, KWH Logistics, KWH Freeze och KWH Invest. KWH Pipes omsättning 

på 308 miljoner euro är 52 % av koncernens totala omsättning. Företaget är verksamt i 

Europa, Sydostasien och Nordamerika, och har tio produktionsanläggningar och fem 

försäljningsenheter utspridda på dessa områden. KWH Pipe anställer för närvarande 

omkring 1400 människor. Produktion finns på tre orter i Finland: Vasa, Ulvila och 

Tusby. (KWH Pipe 2010, KWH-koncernen 2008) 

Företagets anor går tillbaka till 1920-talet, då en trävarufirma grundades av Emil 

Höglund och Edvin Wiik. På 1960-talet kom plasten in i bilden när företaget började 

tillverka golvplattor och polyetenrör. Företaget har växt genom företagsköp och ökad 

produktion, och verksamheten har med tiden också blivit mer fokuserat än tidigare. 

Bland annat pälsfarmning och trävaruhandel har fallit bort ur verksamheten.  (KWH 

Pipe 2010, KWH-koncernen 2008) 

3.6.3 Rautaruukki 

 
Rautaruukki har specialiserat sig på komponenter och helheter av metall. Rautaruukkis 

kunder finns både inom byggbranschen och inom verkstadsindustrin. ”Ruukki”, som 
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företaget föredrar att använda i sin marknadsföring, kan indelas i fyra olika 

verksamhetsområden. Ruukki Construction erbjuder lösningar av metall, vilka används 

bland annat inom byggindustrin och inom infrastrukturen. Mer avancerade lösningar för 

exempelvis transport och lyftkranar ges av Ruukki Engineering, medan Ruukki Metals 

tillverkar stål i olika form och med olika belägg. Företaget anställer 14300 människor, 

varav 7000 i Finland. Den globala aktören är verksam i 26 länder, och på 29 orter i 

Finland, bland annat i Vasa. Totalt omsätter företaget omkring 3,9 miljarder euro 

(2009). Företaget är noterat på Helsingfors börs sedan. (Rautaruukki 2010, Rautaruukki 

2009) 

3.6.4 Vacon 

 
Vacon är en global leverantör av frekvensomvandlare för varvtalsreglerade 

växelströmsystem. Vacons kunder finns främst inom industrin och den offentliga 

sektorn. Företaget erbjuder vid behov specialgjorda lösningar för sina kunder. Företaget 

producerar endast kärnkomponenterna själv, resten kommer från noggrant utvalda 

leverantörer. På detta sätt kan Vacon hålla kostnaderna på en rimlig nivå. (Vacon 2010, 

Vacon 2009) 

Grunden till Vacon lades år 1993 när tretton anställda från ABB beslöt att grunda 

företaget Vasa Control Oy. Redan då var målet att bli en ledande aktör inom 

frekvensomvandlare. Endast sju år senare listades företaget på Helsingfors börs. Vacon 

har ambitiösa mål för framtiden, företaget vill öka omsättningen från nuvarande 293 

miljoner euro till 500 miljoner euro år 2012. Vacon satsar mycket på forskning och 

utveckling, vilket troligtvis är en av framgångsfaktorerna. För närvarande anställer 

företaget 1200 personer. (Vacon 2010, Vacon 2009) 

3.6.5 Wärtsilä 

 
Wärtsilä har inriktat sig på energilösningar för sjöfart och industrier. Företaget tillverkar 

allt från enskilda motorer till hela kraftverk. Företaget indelas i tre delar, Ship Power, 

Power Plants och Services. En tredjedel av världens skepp är utrustade med Wärtsiläs 

motorer och en procent av hela världens energiproduktion härstammar från Wärtsiläs 

anläggningar. Motorerna tillverkas i Finland och Italien samt med joint venture i Kina 

och Sydkorea. Tvåtaktsmotorer tillverkas med licensavtal runtom i världen. Även 
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propeller och annat dylikt tillverkas i ett tiotal länder. Service har blivit en betydande 

del av verksamheten att det kan talas om en konkurrensfördel. Företagets anor går 

tillbaka till 1834, då ett sågverk öppnades i Karelen. Wärtsilä är ett globalt företag med 

1800 anställda i 70 länder. I Finland anställer det 3000 personer på fem orter, bland 

annat i Vasa. Företaget är noterat på Helsingfors börs. (Wärtsilä 2010, Wärtsilä 2009) 
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4 PRESENTATION OCH ANALYS AV 
UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 
 

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Dessutom 

analyseras resultaten genom att jämföra dem med den tidigare teoretiska diskussionen 

för att identifiera eventuella likheter och olikheter i teorin och empirin. I slutet av 

kapitlet sammanfattas resultaten varefter resultatens tillförlitlighet diskuteras.  

4.1 De undersökta företagens interorganisatoriska nätverk och deras 
funktioner 
 
Detta kapitel inleds med att identifiera gemensamma drag hos de undersökta företagen. 

Därefter presenteras de undersökta företagens interorganisatoriska nätverk och deras 

huvudsakliga syften. Slutligen fokuseras diskussionen på de undersökta företagens 

strategiska nätverk och deras syften.  

4.1.1 Gemensamma drag hos de undersökta företagen 

 
Alla fem undersökta företag, ABB, KWH Pipe, Rautaruukki, Vacon och Wärtsilä, är 

stora företag med en omsättning på över 400 miljoner euro. Dessutom är företagen 

verksamma även utomands. Dessa faktorer medför att det är naturligt att företagen har 

en betydande mängd kopplingar med andra företag. ABB:s samarbetspartner enbart i 

Finland uppgår till flera tusen, och även KWH Pipe har ett tusental företag i sitt nätverk. 

Även Rautaruukkis, Vacons och Wärtsiläs nätverk av samarbetspartner omfattar 

tusentals företag. Alla undersökta företag har både vertikalt och horisontellt 

interorganisatoriskt samarbete, dock är merparten av samarbetena vertikala 

leverantörsnätverk. Företagen har också någon grad av samarbete med en eller flera av 

sina konkurrenter. (Håkansson & Ford 2002:133) 

4.1.2 De undersökta företagens interorganisatoriska nätverk 

 
De undersökta företagen har många olika typer av interorganisatoriska nätverk. Nätverk 

kan skapas med kunder, leverantörer, konkurrenter eller med företag i helt andra 

branscher (van Gils & Zwart 2004:687). Samtliga undersökta företag har alla dessa 
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typer av aktörer i sina nätverk. Företagen kan således bilda leverantörsnätverk, 

distributionsnätverk, nätverk för forskning och utveckling, konkurrerande koalitioner 

samt teknologikoalitioner (Svahn 2003:205). Enligt respondenterna är 

leverantörsnätverk och nätverk för forskning och utveckling de mest förekommande 

typerna av nätverk. De undersökta företagen bildar nätverk för att skapa, utbyta, dela 

eller förbättra någonting, vilket stämmer väl överens med Hyötyläinens (2000:12) 

undersökning. De undersökta företagen skapar nya produkter, utbyter kunskap, delar 

utrymmen och utrustning eller förbättrar redan existerande produkter tillsammans med 

de övriga företagen i nätverket.  

Van Gils och Zwart (2004:688) har identifierat fem olika typer av relationer mellan 

företag: transaktioner på marknaden, taktiska allianser, strategiska allianser samt 

företagsförvärv, fusioner och majoritetsägande. Skillnaden mellan taktiska allianser och 

strategiska allianser är bland annat att taktiska allianser saknar finansiella satsningar av 

företagen i nätverket. Samtliga undersökta företag har åtminstone av de fyra första 

typerna av relationer. Däremot är det endast Vacon som på senare tid har gjort ett 

företagsförvärv.  

Nätverken kan vara antingen vertikala eller horisontella till sin natur (Hyötyläinen 

2000:34–35). Samtliga undersökta företag har erfarenheter av båda typer av nätverk. I 

horisontella nätverk samarbetar antingen konkurrenter eller företag inom olika 

branscher. Hyötyläinen (2000:34–35) påpekar att det kan vara utmanande att samarbeta 

med en konkurrent eftersom det alltid finns en risk att denne smiter med resultaten från 

samarbetet. Detta får starkt understöd av Juha Päivike som betonar riskerna med 

horisontellt samarbete.  

Enligt Hyötyläinen (2000:26–27) påverkar företagets storlek på dess motiv att ingå i 

nätverk. Han anser att de stora finska företagen har som sina främsta motiv att förstärka 

kärnkompetensen och den internationella positionen. Detta understöds delvis av de 

undersökta företagen eftersom en förstärkt kärnkompetens upplevs som en motiverande 

faktor att bilda nätverk. Däremot kommer den förstärkta internationella positionen inte 

upp under intervjuerna för denna undersökning. Detta kan tänkas bero på att 

respondenterna på grund av sina positioner i sina respektive företag inte har en 

tillräckligt bra bild över hur samarbetet i nätverket påverkar den internationella 
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konkurrenskraften. En annan möjlig orsak är att de undersökta företagen upplever att 

andra faktorer är viktigare motiv.  

 

4.1.3 De undersökta företagens strategiska nätverk och deras funktioner 

 
Gemensamt för de undersökta företagen är även att de alla har ett intensivt samarbete 

med ett fåtal företag. Dessa samarbeten karaktäriseras av gemensamma målsättningar 

och strategier. De undersökta företagen kanaliserar resurser i form av arbetskraft, 

kapital, tid och kunskap i samarbetet för att tillsammans uppnå gemensamma mål. På 

basen av dessa egenskaper kan man konstatera att de undersökta företagen är 

involverade i strategiska nätverk (Teece i Grant & Baden-Fuller 2004:62) I en del 

nätverk har kunskap en betydande roll i samarbetet och denna typ av nätverk kan också 

kallas för kunskapsnätverk (Back et al. 2006:79). 

De undersökta företagen vill genom samarbetet bli mer konkurrenskraftiga. Målet kan 

vara att skapa en överlägsen produkt eller service som företagen inte skulle kunna skapa 

utan det strategiska nätverket. Målet kan också vara att genom effektivare 

produktionsmetoder minska kostnaderna, vilket resulterar i konkurrenskraftigare 

företag. I likhet med Valkokaris och Helanders (2007:598) beskrivning har nätverken 

för de undersökta företagen som mål att skapa, bibehålla eller förbättra 

konkurrenskraften för de delaktiga företagen. Syften med dessa strategiska nätverk kan 

mer specifikt vara gemensam produktutveckling som förekommer hos alla undersökta 

företag. Samarbete förekommer också inom inköp, där företagen tillsammans köper in 

produkter, delar eller råvaror från utlandet. Rautaruukki anger internationalisering som 

ett motiv; företaget har samarbetat intensivt med Cargotec och Konecranes när 

företagen har etablerat sig till Östra Europa. Dessa motiv sammanfaller väl med Grants 

och Baden-Fullers (2004:62–63) exempel på motiv för att bilda interorganisatoriska 

nätverk. 

Det finns många kopplingar mellan företagen i de undersökta företagens strategiska 

nätverk. Detta innebär att kommunikation mellan företagen sker multilateralt på flera 

olika företagsnivåer. I sådana fall kommunicerar både ledningsnivån och den operativa 

nivån med varandra. 
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Alla de undersökta företagen är med i flera strategiska nätverk och exempelvis i ABB:s 

fall går nätverken delvis på varandra. Företagen är involverade främst i vertikala men 

också i horisontella strategiska nätverk.  

De strategiska nätverken för de undersökta företagen varierar mycket i ålder. En del 

strategiska nätverk, främst leverantörsnätverk, har uppstått med tiden och kan till och 

med sträcka sig tjugo till trettio år tillbaka i tiden. Exempelvis har de äldsta av Vacons 

strategiska nätverk existerat lika länge som själva företaget. Däremot är exempelvis 

forskningssamarbeten betydligt mer kortlivade eftersom det redan i början ofta fastställs 

hur länge det strategiska samarbetet pågår.  

Alla strategiska nätverk karaktäriseras inte av skriftliga avtal. Så kallade evolutionära 

nätverk saknar oftast skriftliga avtal, medan samarbeten med ett klart begränsat syfte 

ofta omfattar skriftliga avtal. Företag som inleder ett forskningssamarbete gör ofta 

skriftliga avtal för att undvika att hemligstämplad teknisk information läcker ut till 

konkurrenter.  

 

4.2 De undersökta företagen och deras affärsnät 
 

Möller och Svahn (2006) har identifierat tre typer av affärsnät: rådande affärsnät, 

förnyande affärsnät och framväxande affärsnät. Enligt Kimmo Forsman har ABB alla 

typer av affärsnät i sitt nätverk. För de flesta samarbetspartnerna är ABB enligt honom 

en välkänd aktör. Däremot är teknologisamarbetet mer experimentellt till sin natur, och 

därför kan denna typ av samarbeten anses tillhöra kategorin framväxande affärsnät 

(Möller & Svahn 2006:989).  

Även Juha Päivike anser att merparten av Wärtsiläs samarbeten kan anses falla i 

kategorin existerande affärsnät. Samarbeten med konkurrenter tillhör enligt Päivike 

däremot i de två övriga kategorierna. Dessa samarbeten har ofta som mål att skapa 

radikala förändringar och därför kan de rentav ses som framväxande affärsnät. Som 

exempel använder han ett experimentellt projekt mellan Metso och Wärtsilä, där 

företagen har grundat ett gemensamt företag. Syftet med samarbetet är att skapa 

någonting helt nytt som bygger på Metsos kunnande om cellulosa och Wärtsiläs 

kunnande om energiproduktion. Eftersom företagen i detta fall inte är konkurrenter kan 
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företagen öppet dela kunskap med varandra. Enligt Päivike kan det vara utmanande att 

leda nätverk där de samarbetande företagen är konkurrenter. I själva verket borde man 

ifrågasätta om samarbeten med konkurrenter är nätverk eller om de enbart är projekt dit 

en bestämd mängd resurser kanaliseras. Päivike betonar att Wärtsilä skapar nätverk 

endast med företag som har visat potential för närmare samarbeten. Sammanfattningsvis 

anser Päivike att de flesta vertikala samarbeten med vissa undantag kan anses vara 

existerande affärsnät, medan horisontella samarbeten är antingen förnyande affärsnät 

eller framväxande affärsnät.  

Även största delen av KWH Pipes nätverk kan anses vara existerande affärsnät. Enligt 

Peter Gardberg finns det också förnyande affärsnät och framväxande affärsnät i 

företagets nätverk. Som exempel nämner han Nordic Poly Mark-kvalitetscertifikatet, 

vars syfte är att skapa vissa standarder för plaströr som tillverkas i de nordiska länderna. 

De nordiska förhållandena kräver att plaströr uppfyller vissa krav på kvaliteten, och 

företagen vill med kvalitetscertifikatet visa att deras rör uppfyller dessa krav. På detta 

sätt kan man minimera risken att konsumeter köper förmånligare rör exempelvis från 

Asien. Ifall plaströr skulle spricka och orsaka skador skulle mer och mer konsumenter 

övergå till betongrör. Därför är det viktigt att alla nordiska aktörer uppfyller 

kvalitetskraven. Förnyande affärsnät har också som syfte att skapa nya produkter för 

konsumenternas växande behov. Genom att företag tillsammans tar fram nya produkter 

förändras hela industristandarden och produkterna tas snabbare i bruk.  

Vacons leverantörsnätverk kan enligt Magdalena Granö utan tvekan placeras i kategorin 

existerande affärsnät. Däremot medför alla typer av förändringar i produktion och inköp 

att det är frågan om förnyande affärsnät. Även Sampo Ahonala anser att Rautaruukkis 

nätverk är stabila till sin natur och därför är den största delen av nätverken existerande 

affärsnät. Dock förekommer det nätverk av de två övriga typerna, men dessa är mer 

sällsynta.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de fem undersökta företagen har alla typer 

av affärsnät i sitt nätverk, varav en klar majoritet är existerande affärsnät med välkända 

aktörer och aktiviteter. Detta är logiskt eftersom de undersökta företagen är stora 

industriföretag med stora leverantörsnätverk. De flesta vertikala nätverken, såsom 

leverantörsnätverken, är existerande affärsnät. Förnyande affärsnät kan omfatta 
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samarbeten med leverantörer, där syftet är att gemensamt utveckla någonting. 

Horisontella samarbeten är samarbeten mellan konkurrenter eller företag i olika 

branscher. Här är oftast syftet att skapa någonting helt nytt, och därför är dessa nätverk 

mer experimentella till sin natur.  Framväxande affärsnät kan exempelvis ta fram nya 

industristandarder som förändrar förutsättningarna för aktörerna på marknaden. Det kan 

vara utmanande att samarbeta med konkurrenter eftersom företagen inte vill att hemlig 

information kommer till konkurrentens kännedom.  

 

4.3 De undersökta företagens strategiska nätverk som investering 
 
Samtliga respondenter upplever att det är nyttigt att ingå i strategiska nätverk. Enligt 

Sampo Ahonala kan företagen minimera sina risker genom att vara med i nätverk. 

Vidare anser han också att gemensamt lärande i nätverket kan värderas mycket högt.  

Magdalena Granö anser i sin tur att det strategiska nätverket i bästa fall förkortar 

leveranstiderna. I Vacons fall innebär det att företaget inte har lager utan att 

leverantörerna levererar vid överenskommen tidpunkt. Därför är det viktigt att företaget 

kan lita på sina leverantörer, eftersom det har en direkt verkan på produktionen. 

Även Peter Gardberg är på samma linje när han lyfter fram betydelsen av ett lagom 

flöde av varor. Dessutom kan det strategiska nätverket resultera i att leverantörerna 

producerar varor av bättre kvalitet för sina samarbetspartner.  

Juha Päivike anser i sin tur att det är viktigt att företagen i det strategiska nätverket har 

möjlighet att kanalisera resurser till samarbetet. När det finns tillräckligt med resurser 

finns det också förutsättningar för ett gynnsamt samarbete. Enligt Päivike är det viktigt 

att företag kan välja sina samarbetsparter rätt. Ifall Wärtsilä bestämmer sig för att inleda 

ett samarbete med andra företag innebär det också att resurser kanaliseras till 

samarbetet. Päivike anser också att antalet kopplingar mellan företag har en betydelse 

för det strategiska nätverkets framgång. När det finns rikligt med kopplingar mellan 

företagen i nätverket finns det bättre förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete.  

Kimmo Forsman lyfter i sin tur fram kunskap som kanske den största nyttan av 

strategiskt samarbete. Han anser att hela företaget kan lära sig genom att vara med i ett 

strategiskt nätverk. Trots att all kunskap som nätverket genererar inte går att kodifiera 
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anser Forsman att ”det blir kunskap kvar mellan öronen”. Samarbetet i strategiska 

nätverk ger företag nya tankar och idéer och därför är det svårt att uppskatta den 

egentliga nyttan av samarbetet.  

Enligt alla respondenter kan samarbetet i strategiska nätverk ses som en investering som 

kan generera olika sorters nytta. Med andra ord är nyttan av samarbetet i strategiska 

nätverk större än själva kostnaderna. Nyttan kan sprida sig över längre tidsperiod och 

därför kan det vara svårt att uppskatta hur mycket nytta företaget har haft av det 

strategiska nätverket. Vidare är det också svårt att identifiera all nytta som det 

strategiska nätverket genererar. Respondenterna lyfte fram kortare leveranstider, ökad 

kvalitet, kunskap och mindre risker som exempel på nytta av det strategiska nätverket. 

Van Gils och Zwart (2004:685) kom i sin studie fram till att de företag som har varit 

aktiva i strategiska allianser upplever att företagets prestanda har ökat. Detta 

överensstämmer väl med respondenternas tankar om strategiska nätverk som en 

investering. Eftersom samtliga undersökta företag upplever att samarbetet i strategiska 

nätverk har genererat flera sorters nytta kan det dras den slutsatsen att företagen har 

blivit strategiska tillgångar för varandra (Lorenzoni & Lipparini 1999:332). För att 

samarbetet skall vara framgångsrikt bör företagen i nätverket kanalisera resurser till 

samarbetet. Även Lorenzoni och Lipparini (1999:332) har i sin studie kommit fram till 

att företagen bör investera i långvariga relationer. Detta får understöd av Päivike som 

anser att det lönar sig för företag att satsa i goda samarbetsparter.  

 

4.4 Kunskapsprocesserna i de undersökta företagens nätverk 
 
I de följande avsnitten diskuteras hur de i teorin förekommande företagsrelaterade 

faktorerna, relationsrelaterade faktorerna, kunskapsrelaterade faktorerna samt 

kontextrelaterade faktorerna påverkar kunskapsprocesserna i de undersökta företagen.  
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4.4.1 Företagsrelaterade faktorer som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i 

de undersökta företagens strategiska nätverk 

 
Företagets storlek. De undersökta företagen kan räknas till stora företag. Enligt Khanna 

et al. (1998:202) har större företag i regel mer användning för den nyutvunna kunskapen 

från nätverket än små företag. Detta beror på att de har en större marknad där kunskapen 

kan utnyttjas. Detta får understöd av respondenterna, och bland annat Kimmo Forsman 

anser att varje samarbete ger någon form av kunskap för företaget. När denna kunskap 

tas i bruk varierar, eftersom kunskapens natur också kan variera stort. En del kunskap 

går enkelt att tas i bruk medan exempelvis tyst kunskap tas i bruk med tiden. Vidare 

anser Khanna et al. (1998:202) att de större företagen har en bättre förhandlingsposition, 

vilket i sin tur medför att dessa företag får mer ut av samarbetet. Detta kan tänkas 

stämma överens med de undersökta företagens leverantörsnätverk. I samtliga fall har de 

undersökta företagen leverantörer som är delvis eller helt beroende av dem. I dessa fall 

är det logiskt att det större företaget dikterar villkoren för samarbetet. Däremot är 

företag i horisontella nätverk sällan beroende av varandra eftersom de samarbetande 

företagen är antingen konkurrenter eller aktörer inom olika branscher. Dessa samarbeten 

är ur kunskapssynvinkel mer jämlika och företagen både mottar och delar med sig av 

kunskap. Det kan med andra ord sammanfattas att företagets storlek påverkar 

kunskapsprocesserna främst i vertikala nätverk, medan företagets storlek har mindre 

betydelse i horisontella nätverk.  

Företagets ålder och decentralisering. De undersökta företagens ålder varierar stort från 

att vara industriföretag med långa anor till företag i tonåren. Trots detta finns det inte 

märkbara skillnader i hur framgångsrika företagens kunskapsprocesser är i jämförelse 

med varandra. Vidare kan det också konstateras att alla fem företag har en rätt så 

decentraliserad maktfördelning. Detta beror på att företagen har en så omfattande 

verksamhet att allt beslutsfattande därför inte kan fokuseras på ett fåtal beslutsfattarei 

företaget. Det behövs flera studier för att fastställa dessa faktorers betydelse för 

kunskapsprocesserna i interorganisatoriska nätverk, vilket får understöd av van Wijk et 

al. (2008:840). 

Företagets roll i nätverket. Företagets roll i nätverket varierar beroende på om det är 

frågan om ett vertikalt eller horisontellt nätverk. I vertikala nätverk finns det ofta en 
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central aktör som har mest kopplingar till andra företag. Enligt Håkansson et al. 

(1999:447) har denne de bästa förutsättningarna att utvinna kunskap ur nätverket. Detta 

får understöd av undersökningen där respondenterna anser att deras företag har en 

central roll i vertikala nätverk. Däremot kan det finnas flera centrala aktörer i 

horisontella nätverk. När det finns flera starka aktörer i nätverket kan ett enskilt företag 

inte lika enkelt utnyttja sin maktposition som i vertikala nätverk. Därmed kan det 

konstateras att i likhet med företagets storlek har företagets roll i nätverket en större 

betydelse för kunskapsprocesserna i vertikala nätverk, medan företagets roll i nätverket 

har en mindre inverkan på kunskapsprocesserna i horisontella samarbeten.  

Antalet nätverk. Enligt teorin är det ur inlärningssynvinkel lönsamt för företag att satsa 

på ett fåtal nätverk. Då kan företagen rikta tillräckligt mer resurser och engagemang till 

samarbetet. (Khanna et al. 1998:194–195) Detta överensstämmer med respondenternas 

åsikter var samtliga respondenter anser att det är optimalt att ha en handfull av 

strategiska samarbetspartner. Enligt Kimmo Forsman kan antalet strategiska 

samarbetspartner för ABB:s del minskas. Då kan företaget fokusera sig ordentligt på 

några få strategiska nätverk. Engagemang i ett mindre antal strategiska nätverk har 

enligt den existerande teorin och respondenterna för denna undersökning en positiv 

inverkan på kunskapsprocesserna i det strategiska nätverket.  

Ledningens roll vid kunskapsspridningen. Ledningens roll i de fem undersökta 

företagen är främst att ge riktlinjer för kunskapsutbyte. Exempelvis bestämmer 

ledningen vilken sorts kunskap får kommuniceras till de strategiska samarbetspartnerna 

och vilken sorts kunskap bör hållas inom företaget. Detta stämmer väl överens med 

Järvenpääs och Mäkis (2002:381–382) undersökning, där forskarna kommer fram till att 

ledningen skall komma överens om vilken sorts information som utbyts, varefter dessa 

bör skapa förutsättningar för interaktion samt lära individerna att använda de utvalda 

kommunikationskanalerna. Även i de undersökta företagen är det ofta ledningen som tar 

initiativet till ett nytt interorganisatoriskt samarbete. Ledningen brukar se till att 

individer från de samarbetande företagen har möjlighet att skapa kontakter med 

varandra exempelvis på konferenser.  Detta understöds av Panjaitan och Noorderhaven 

(2008:1339–1340). Däremot anser respondenterna att ledningen inte har någon aktiv 

roll i marknadsföringen av kunskapsspridningen i nätverket, vilket avviker från 

Järvenpääs och Mäkis (2002:381–382) undersökning. Enligt en av respondenterna beror 
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det främst på individernas egen aktivitet hur väl kunskapsspridningen lyckas i 

strategiska nätverk. Ledningens roll är sammanfattningsvis främst att bestämma vilka 

aktörer företaget inleder ett strategiskt samarbete med samt att skapa riktlinjer för 

samarbetet. Däremot har företagets ledning inte en betydande roll när det kommer till att 

aktivera personalen att delta i kunskapsprocesserna.  

Den absorberande kapaciteten. De undersökta företagen upplever att de har goda 

förutsättningar att ta in ny kunskap i företaget. Peter Gardberg uttrycker sig på följande 

sätt: ”Visst är vi bra på att snappa upp saker och ting”. Enligt tidigare forskning inom 

ämnet är företagens absorberande kapacitet bättre när företagen har en liknande 

kunskapsbas. Den absorberande kapaciteten kan också bli bättre när företag får 

erfarenhet av exempelvis forsknings- och undersökningssamarbeten. (Håkansson et al. 

1999:444, Mowery et al. 1996:77–91, Muthusamy & White 2005:417) Dessa resultat 

fick delvis understöd av denna undersökning. De undersökta företagen upplever att det 

är enklare att samarbeta när företagen har en liknande kunskapsbas. Dock bör det tas i 

hänsyn om det är frågan om vertikala eller horisontella strategiska nätverk. I 

leverantörsnätverk delar företagen enklare med sig av sin kunskap än exempelvis i 

nätverk med konkurrerande företag. I sådana fall har de samarbetande företagen 

liknande kunskapsbas men troligtvis är kunskapsutbytet begränsat vilket leder till att det 

inte finns mycket kunskap att absorbera. Respondenterna anser däremot att samarbetet i 

interorganisatoriska nätverk ger företag mycket. Enligt Peter Gardberg blir det mycket 

tyst kunskap kvar hos människorna. Denna kunskap kommer sedan till användning i 

framtida samarbeten.  

Intresse och ambitioner. För att företag överhuvudtaget skall lära sig något är det viktigt 

att det finns intresse och ambitioner inom företaget. Dessutom är det viktigt att visa 

intresse till den motsatta parten. (Håkansson et al. 1999:444) Detta håller 

respondenterna med om.  Passiva företag har nämligen mindre förutsättningar att lära 

sig av andra företag. Juha Päivike anser att företaget alltid bör göra ett medvetet val om 

att satsa i nätverket innan ett samarbete inleds. Med andra ord skall företaget endast 

delta i intressanta samarbeten som kan ge något för företaget. När företagen i nätverket 

vill lära sig finns det goda förutsättningar för att kunskapsprocesserna har framgång i 

nätverket. Enligt Simonin (2004:416) underlättar en positiv attityd 

kunskapsöverföringen och lärandet mellan företagen i nätverket. Det kan med andra ord 
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anses att intresse och ambitioner utgör något av en förutsättning för framgångsrika 

kunskapsprocesser i strategiska nätverk.  

Investeringar. Enligt de undersökta företagen är det naturligt att det riktas resurser till 

nätverket. Magdalena Granö berättar att det krävs att företagen gör vissa investeringar i 

samarbetet; ”It’s what we do for a living”.  När företagen i nätverket kan investera i 

samarbetet finns det förutsättningar för att kunskap skall kunna röra sig mellan 

företagen. Detta understöds av Khanna (1998:201), som anser att samtliga företag i 

nätverket bör investera i samarbetet. Investeringar kan också skapa en känsla av 

engagemang där företagen visar att de vill satsa i samarbetet. Detta påverkar i sin tur 

kunskapsspridningen positivt. (Muthusamy & White 2005:418) Som exempel nämner 

Peter Gardberg ett fall där inköpsmängden för en viss leverantör varierar stort. Ibland 

behöver KWH Pipe mycket produkter på en kort leveranstid, men eftersom leverantören 

inte har tillräckligt stora lagerutrymmen kan den inte tillverka tillräckligt med produkter 

i lager, vilket förlänger leveranstiden. KWH har löst problemet genom att hyra hallar för 

leverantören, så att denne kan lagra färdiga produkter i lagret. Produkter levereras i sin 

tur till KWH Pipe enligt behov. Denna typ av investering i samarbetet visar 

engagemang, vilket kan tänkas ha en positiv inverkan på kunskapsutbytet mellan 

partnerna. Sammanfattningsvis kan det konstateras att investeringar har enligt både den 

tidigare forskningen och respondenterna en enbart positiv inverkan på 

kunskapsprocesserna i nätverket.  

Inter- och intraorganisatoriskt lärande. Enligt Holmqvist (2003:95–96, 99) är det 

interorganisatoriska och intraorganisatoriska lärandet sammankopplade och det går inte 

att förstå den ena processen utan att ta hänsyn till den andra processen. Holmqvist 

(2003:96) anser också att exploatering inom företaget är en förutsättning för exploration 

mellan företag och vice versa. De undersökta företagen upplever att en del av 

kunskapen från nätverket omvandlas exempelvis till rutiner, men att det finns möjlighet 

att använda kunskapen mycket effektivare än det görs i dagsläget. Med andra ord 

utnyttjas alltid inte den nyutvunna kunskapen av företagen i nätverket. Holmqvists 

(2003:95–96, 99) lösning till ineffektiv exploatering är risktagande, innovationer och 

experimentering i nätverket, vilket i sin tur är exploration. Det behövs mer studier som 

undersöker hur intra- och interorganisatoriskt lärande är sammankopplade. Därför kan 

det i detta skede konstateras att det intra- och interorganisatoriska lärandet är 
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sammanlänkade men det behövs flera studier för att förstå hur stor inverkan dessa har på 

varandra.  

Fem individuella strategier för interorganisatoriskt lärande. Larsson et al. (1998:289) 

skiljer mellan fem individuella strategier för interorganisatoriskt lärande: konkurrens, 

samarbete, undvikande, tillmötesgående och kompromiss. Skillnaden mellan 

strategierna ligger i hur mycket kunskap företaget tar emot och ger till de andra 

företagen i nätverket. Respondenterna upplever att samarbete motsvarar den optimala 

situationen i strategiska nätverk. I konkurrens har företagen hög mottaglighet av 

kunskap samtidigt som företagen är ovilliga att dela med sig av sin kunskap. Juha 

Päivike ifrågasätter om sådana fall ens kan anses uppfylla kriterierna för ett strategiskt 

nätverk. Enligt honom kan samarbeten mellan konkurrenter eventuellt ses som enskilda 

projekt med ett klart syfte. Vidare upplever respondenterna att tillmötesgående inte är 

en realistisk strategi, eftersom det är sällsynt att ett företag är villig att dela med sig av 

sin kunskap utan att ta emot något själv. I undvikande finns det enligt respondenterna 

dåliga förutsättningar för företag att lära sig något av varandra. Den sista strategin, 

kompromiss, är en mellanform av de fyra övriga strategierna (Larsson et al. 1998:289). I 

denna typ av samarbeten kommer företagen troligtvis på förhand överens om vilken typ 

av kunskap som delas och därmed är spelreglerna klara för de samarbetande företagen. 

Detta är enligt de undersökta företagen mycket vanligt att företag på förhand diskuterar 

vilken typ av kunskap samarbetet berör. Både vid kompromiss och vid samarbete får 

företaget ungefär lika mycket kunskap som det ger till nätverket. Dessa strategier är 

därför lämpliga när syftet är att skapa gemensam nytta, vilket är kännetecknande för 

strategiska nätverk. De fem individuella strategierna för interorganisatoriskt lärande 

(Larsson et al. 1998:289) återspeglar väl respondenternas upplevelser om 

kunskapsprocesserna i strategiska nätverk.  

 

4.4.2 Relationsrelaterade faktorer som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i 

de undersökta företagens strategiska nätverk 

 
Koordinering av kunskap och placering i nätverket. I strategiska leverantörsnätverk är 

det undantagslöst de undersökta företagen som agerar som centrala företag i sina 

respektive nätverk. Eftersom leverantörerna är beroende av den centrala aktören i 
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nätverket är de också villiga att dela med sig av sin kunskap. Även Lorenzoni och 

Lipparini (1999:332) poängterar att det lönar sig för företag att placera sig så att de 

kommer åt den färskaste kunskapen som nätverket producerar. Enligt respondenterna 

kan det vara svårt att koordinera kunskapen i nätverket. Eftersom individerna 

kommunicerar på flera olika företagsnivåer finns det alltid en risk att samma saker görs 

flera gånger. Därför finns det i de undersökta fallen utrymme för ännu bättre 

koordinering av kunskap i nätverket, vilket också Järvenpää och Mäki (2002:375) lyfter 

fram som en viktig faktor för framgångsrik kunskapsspridning i nätverket.  Å andra 

sidan påpekar Dyer och Nobeoka (2000:348) att i nätverk med många aktörer är det 

eftersträvansvärt att kommunikation mellan företagen sker på flera olika nivåer. Då är 

det mer sannolikt att alla företag i nätverket kan ta del av den kunskap som nätverket 

producerar. Den centrala placeringen i nätverket påverkar i de undersökta företagens fall 

positivt tillgången till kunskap. Däremot finns det möjligheter att effektivisera 

kunskapsprocesserna i nätverket genom att bättre koordinera kunskapen inom nätverket.  

Samarbetsformen och organisationsformen. Enligt Lane och Lubatkin (1998:465, 471) 

har en liknande organisationsform hos de samarbetande företagen en positiv inverkan på 

kunskapsöverföringen i nätverket. Undersökningens resultat tyder på att det i vertikala 

nätverk är ofta stora skillnader i företagens organisationsstruktur, eftersom företagen i 

nätverket varierar allt ifrån små familjeföretag till multinationella företag. Därför kan de 

drastiska skillnaderna i organisationsstruktur utgöra ett hinder för effektivt 

kunskapsutbyte mellan företagen. Detta kan tänkas bero på att det inte kan uppstå 

många sociala kopplingar till ett litet företag. Däremot är företagen i horisontella 

samarbeten ofta av samma storleksklass, vilket skapar förutsättningar för många sociala 

kopplingar mellan företagen. Soekijad och Andriessen (2003:578) anser dock att 

samarbete emellan konkurrenter inte skapar goda förutsättningar för kunskapsspridning. 

Detta får enbart delvis understöd av de undersökta företagen. Det finns förutsättningar 

för även konkurrerande företag att lära sig av varandra men det ställs större krav på 

avtalet. Därmed kan det sammanfattas att en liknande organisationsform kan underlätta 

kunskapsprocesserna i det strategiska nätverket, men en liknande organisationsform är 

inte en förutsättning för framgångsrika kunskapsprocesser. Däremot har 

samarbetsformen enligt respondenterna inte ett samband med kunskapsprocessernas 

framgång.  
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Personliga relationer och multipla kontakter. Alla respondenter upplever att personliga 

kontakter mellan företagen i det strategiska nätverket är nödvändigt. Kimmo Forsman 

anser att personliga kontakter behövs för att personerna skall kunna skapa ett förtroende 

för varandra, vilket i sin tur är behövs för kunskapsspridningen i nätverket. Detta får 

understöd av flera undersökningar, bland annat Järvenpää och Mäki (2002:382), Back et 

al. (2006:84–85) samt Soekijad och Andriessen (2003:585). Vidare anser Forsman att 

det i initialskedet är viktigt att personer från de samarbetande företagen träffas ofta. När 

det finns förtroende kan samarbetet till en stor del ske på distans. Multipla kontakter 

skapar enligt Hagedoorn och Duysters (2002:534) bättre förutsättningar för 

kunskapsspridning, eftersom det helt enkelt finns flera sammankopplingar mellan 

företagen. Även Muthusamy och White (2005:433) menar att social växelverkan är 

något av en förutsättning för interorganisatoriskt lärande. Enligt Magdalena Granö 

uppstår det med åren oundvikligen personliga och nära kontakter med de närmaste 

samarbetspartnerna. Trots detta är det viktigt att relationerna inte blir alltför vänskapliga 

eftersom det bör finnas utrymme för eventuella negativa beslut. Exempelvis bör hon 

som inköpschef kunna byta leverantör om det innebär märkbara fördelar för Vacon. Å 

andra sidan påminner Granö om att det vid svåra situationer kan vara nyttigt att ha nära 

kontakter till samarbetspartnerna. Peter Gardberg upplever också att det är viktigt med 

goda personliga kontakter till samarbetspartnerna. Enligt honom blir vissa leverantörer 

nästan som vänner för honom. Dock finns det också en del viktiga leverantörer som han 

aldrig har träffat personligen. Även Kimmo Forsman och Sampo Ahonala anser att 

personliga kontakter är viktiga för förutsättningar för kunskapsspridningen i nätverket.  

Juha Päivike lyfter i sin tur fram en intressant synpunkt när han berättar att han har 

vänskapliga kontakter till sina så kallade matching piers i samarbetsföretagen, men när 

han däremot kommunicerar med personer på lägre eller högre nivå i samarbetsföretagen 

beter han sig däremot sakligt och formellt. Dessutom är det viktigt att se hurudan den 

andra partens förhållningssätt är, eftersom det kan verka opålitligt om den ena personen 

är vänskaplig och den andra är formell. Vidare påminner Päivike om att det finns 

skillnader i förhållningssätten mellan olika kulturer. Exempelvis i Kina föredras 

formella personliga kontakter medan det i Finland tenderar att vara mer vänskapliga 

kontakter mellan samarbetspartnerna.  
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Kunskapsprocesser på individnivå. För att kunskap skall kunna skapas, överföras, 

spridas och utbytas behövs det personliga kontakter mellan företagen. 

Kunskapsprocesserna sker enklast i små arbetsgrupper med personer som har en 

liknande kunskapsbas. (Soekijad & Andriessen 2003:580) En mångfald av olika 

aktiviteter mellan företagen i nätverket underlättar kunskapsprocessernas framgång 

(Dyer & Nobeoka 2000:348). Enligt respondenterna finns det fortfarande utrymme att 

introducera nya typer av aktiviteter i nätverket. I nuläget är det främst sporadiska 

sammanträden samt kommunikation via olika medier som används. När personer har 

möjlighet att samverka ofta och inom varierande aktiviteter finns det också bättre 

förutsättningar för personerna att lära sig av varandra. Någon form av 

kunskapsprocesser på individnivå är en förutsättning för framgångsrikt lärande i 

nätverk, medan en mångfald av kunskapsprocesser i sin tur kan underlätta lärandet i 

strategiska nätverk.  

Relationell kapacitet. Förmågan att samverka med andra företag ökar enligt 

respondenterna då företaget får erfarenhet av interorganisatoriska samarbeten 

(Lorenzoni & Lipparini 1999:317). Enligt Peter Gardberg och Kimmo Forsman lämnar 

varje samarbete något mellan öronen på de involverade människorna. När individerna i 

företaget blir vana med interorganisatoriska samarbeten blir interaktionen med personer 

från andra företag naturligare. Eftersom företagskulturen skiljer sig mellan företag krävs 

det också en viss förståelse för dessa skillnader. Det är naturligt att denna förståelse blir 

bättre när erfarenheten av interorganisatoriska samarbeten ökar. Enligt Lorenzoni och 

Lipparini (1999:332) underlättar en gemensam plattform lärandet i nätverket. 

Respondenterna kan inte entydigt avgöra vilken typ av plattform som fungerar bäst, 

men de personliga kontakternas betydelse betonas genomgående under samtliga 

intervjuer. Dyer och Nobeoka (2000:352) utropar i sin tur en gemensam identitetskänsla 

för företagen i nätverket. Respondenterna antyder att den starkaste gemensamma 

identitetskänslan har uppstått i långvariga relationer. Därmed verkar tid vara en faktor 

som kan öka samhörigheten med nätverket. Samhörigheten har i sin tur en positiv 

inverkan på kunskapsprocesserna i nätverket. Sammanfattningsvis kan den relationella 

kapaciteten anses underlätta kunskapsprocesserna i nätverket.  

Ömsesidighet. Respondenterna anser att ömsesidighet är essentiellt för framgångsrika 

kunskapsprocesser i nätverket. Juha Päivike tycker att ömsesidighet kännetecknar 
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nätverk, och utan ömsesidighet finns det inte ett fungerande nätverk. Detta får understöd 

av Larsson et al. (1998:290) som anser att det behövs ett ömsesidigt kunskapsutbyte för 

att nätverket skall skapa ny kunskap. Även ömsesidigt förtroende (Soekijad & 

Andriessen 2003:585) och ömsesidigt engagemang (Muthusamy & White 2005:419) 

påverkar positivt kunskapsprocesserna i nätverket. Förtroende och engagemang kan 

skapas genom att företagen i nätverket gör något för varandra eller genom att de riktar 

någon form av resurser till samarbetet. Som exempel nämner Magdalena Granö att 

Vacon kan dela på kostnaderna med nära leverantörer när dessa behöver exempelvis 

investera i nya verktyg. Kimmo Forsman påpekar i sin tur att ABB har satsat i sina 

strategiska nätverk genom att anställa människor som koordinerar och styr samarbetet i 

nätverket. Genom denna typ av engagemang vill de undersökta företagen visa att de 

satsar i nätverket. De förväntar sig dock att investeringarna skall betala sig tillbaka 

genom förbättrade kunskapsprocesser.  

Privat och gemensam nytta. De undersökta företagen är eniga om att det krävs en viss 

grad av gemensam nytta för att alla företag i det strategiska nätverket skall lära sig av 

varandra. Enligt Juha Päivike skall det uppstå gemensam nytta i nätverket, annars är det 

frågan om vanliga transaktioner på marknaden. Magdalena Granö anser i sin tur att om 

det går bra för Vacon går det också bra för leverantörerna. Peter Gardberg är på samma 

linje när han anser att KWH Pipe alltid försöker skapa så kallade win-win-situationer 

där alla parter i nätverket har nytta av samarbetet. De olika aktörerna i nätverket kan 

enligt Kimmo Forsman samtidigt erhålla olika typer av privat nytta som likväl är 

gemensam nytta. Han klargör att detta dock fordrar att nätverket är välstrukturerat. 

Vidare anser Forsman att företagen borde redan innan ett eventuellt samarbete inleds 

klargöra sina målsättningar med samarbetet. Khanna et al. (1998:197) och Larsson et al. 

(1998:288) påpekar att risken med enbart privat nytta i nätverket är att det uppstår en 

kapplöpning mellan företagen där varje företag försöker fullborda sin inlärningsprocess 

så fort som möjligt. Därefter lämnar företagen nätverket för att undvika fortsatta 

kostnader av samarbetet. Enligt Päivike föreligger denna risk om det enbart finns privat 

nytta att hämta från samarbetet. Det kan med andra ord sammanfattas att gemensam 

nytta är en förutsättning för framgångsrikt lärande i nätverket, medan privat nytta är en 

motiverande faktor för företag att engagera sig i interorganisatoriska nätverk.  
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Kulturen. Enligt respondenterna kan kulturen främst hindra interorganisatoriskt lärande 

i nätverket. Ingen av respondenterna lyfte fram eventuella positiva aspekter med 

kulturella skillnader med tanke på kunskapsprocesserna i nätverket. Därmed får 

Levinsons och Minorus (i Bontis & Choo 2002:529) forskningsresultat enbart delvis 

understöd. Respondenterna påpekar att de kulturella skillnaderna går att övervinna, men 

det krävs en förståelse för varandra. Kulturella misstolkningar förekommer ofta speciellt 

i initialskedet av samarbetet. Som exempel lyfter Magdalena Granö ett samarbete 

mellan Vacon och ett kinesiskt företag. Eftersom negativa svar undviks i den kinesiska 

kulturen har kineser svårt att säga om de inte har förstått något. Därför säger de helst ja 

till allting, vilket leder till att finnarna tror att de har allting under kontroll. Verkligheten 

kan vara helt annan, och det har hänt sig att kineserna söker en lösning till problemet på 

eget håll trots att det kan innebära skador för hela nätverket. Janowicz-Panjaitan och 

Noorderhaven (2008.1342) erbjuder nära och informell interaktion mellan företagen 

som lösning på problemet. När partnerna är i nära interaktion lär de sig att förstå 

varandra, vilket underlättar kunskapsprocesserna mellan kulturerna. 

Förtroende och opportunism, relationens längd. Respondenterna för denna 

undersökning är eniga om att relationens längd och förtroende har ett positivt samband. 

Förtroendet växer med tiden eftersom det fodras personlig interaktion mellan 

individerna. Däremot har Håkansson et al. (1999:444) i sin studie kommit fram till att 

relationens längd inte påverkar positivt lärandet i nätverket. Eftersom samtliga 

respondenter dock betonar vikten av relationens längd kan det anses att fler studier 

behövs för att få klarhet i detta. Relationens längd har enligt respondenterna en positiv 

inverkan på lärandet i nätverket, eftersom aktörerna är bekanta med varandra och ett 

förtroende har troligtvis med åren byggts upp mellan företagen i nätverket.  

I likhet med Lorenzonis och Lipparinis (1999:333) slutsatser ger en ofta förekommande 

interaktion bättre förutsättningar för företagen i nätverket att skapa och utbyta kunskap. 

Muthusamy och White (2005:434) påminner om att förtroendet dock skapas mellan 

enskilda individer och därför bör individerna ha möjlighet att träffas personligen. Detta 

understöds av respondenterna, som anser att förtroendet skapas främst för enskilda 

personer i företagen i nätverket. För att kunskap skall kunna flöda mellan företagen 

behövs det förtroende mellan aktörerna i nätverket.  
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Magdalena Granö anser att det råder ett rätt så hårt klimat på marknaden där alla 

försöker dra egen nytta. Om företaget inte bevakar sina egna intressen blir det onekligen 

i efterkälken. Också Peter Gardberg och Sampo Ahonala upplever att opportunism är ett 

allmänt förekommande fenomen. Gardberg betonar betydelsen av goda leverantörer, 

samarbetspartner och agenter. Det har nämligen hänt sig att KWH Pipes idéer har blivit 

utnyttjade av konkurrenter. Därför är det viktigt att överväga vad som kan 

kommuniceras med personer utanför företaget. Kimmo Forsman är på samma linje när 

han anser att det ibland verkar som om de samarbetande företagen tror att det är 

meningen att utnyttja varandra och varandras kunskapsbaser. Opportunistiskt beteende 

kan leda till att samarbetet blir lönlöst (Dyer & Nobeoka 2000:348) eller att det uppstår 

konflikter mellan aktörerna i nätverket (Muthusamy & White 2005:416, 421–422). 

Enligt respondenterna kan opportunism i sin tur ha en väldigt stark negativ inverkan på 

kunskap och lärande och kan till och med i värsta fall avbryta samarbetet. 

Enligt Juha Päivike borde företagen redan innan partnerskapet inleds eliminera denna 

typ av problem. Vidare anser Päivike att det är kortsiktigt av företag att utnyttja sina 

samarbetspartner utan att ge något i gengäld. Då elimineras nämligen alla chanser till 

framtida samarbeten. Kunskapskapplöpning eller learning race förekommer enligt 

Päivike sällan eftersom Wärtsilä är oftast en stor aktör i jämförelse med sina 

samarbetspartner. Exempelvis leverantörer vill inte ta den risken att Wärtsilä byter ut 

dem mot andra leverantörer. Med andra ord accepterar företagen vissa spelregler när ett 

strategiskt samarbete inleds. Om företagen undanhåller kunskap av varandra borde 

relationen istället ses som en arm’s-length-relation.  

Wärtsilä har enligt Päivike en strategi där kunskap utbyts med leverantörer trots att det 

finns en risk att den kommer i konkurrenternas händer. Då betonas vikten av goda och 

pålitliga leverantörer. Larsson et al. (1998:285) påpekar att goda partner i likhet med 

Wärtsilä kan bli utnyttjade av andra företags opportunistiska beteende. Bristande 

förtroende kan också bidra till att företagen beskyddar sin kunskap (Simonin 2004:413, 

416). Wärtsiläs öppna strategi kan därför skapa förtroende i mellan företagen vilket i 

slutändan påverkar positivt kunskapsutbytet i nätverket. Däremot finns det lite forskning 

om ett öppet tillvägagångssätt kan motverka opportunism i nätverket. Det kan nämligen 

hända att ett öppet tillvägagångssätt uppmuntrar även de övriga företagen i nätverket att 

dela med sig av sin kunskap.  
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Sampo Ahonala konstaterar i sin tur att Rautaruukki har kunskap om exempelvis 

specialgjord stål. Denna typ av kunskap delas inte med andra företag. Detta beror på att 

denna kunskap utgör en betydande konkurrensfördel för företaget. Det som företaget 

kan vinna på att dela med sig av sin viktigaste kunskap kan vara mindre värt än det som 

finns att förlora. Därför kan det vara bra att redan i början komma överens om vilket typ 

av kunskap som delas. Exempelvis brukar Rautaruukki dela med sig av projektrelaterad 

kunskap med sina strategiska samarbetspartner.  

Makt och påverkan. Förhållanden där de samarbetande parterna kan påverka varandra 

uppmuntrar enligt Muthusamy och White (2005:424, 434) parterna till ett aktivt 

deltagande och engagemang, som i sin tur kan främja kunskapsöverföring och lärande i 

nätverket. Speciellt i horisontella samarbeten har möjlighet att sporra varandra till ett 

aktivt samarbete eftersom det inte finns ett likadant beroendeförhållande mellan 

aktörerna som i vertikala nätverk. Som exempel kan nämnas Wärtsilä-Metso-samarbetet 

där företagen har som mål att tillsammans åstadkomma någonting nytt. I detta fall 

besitter partnerna kunskap inom olika områden och därför gynnas båda ett aktivt 

deltagande i samarbetet. Då båda parterna är aktiva kan kunskap flöda effektivt mellan 

företagen. Möjlighet att kunna påverka varandra understöder enligt respondenterna 

kunskapsprocesserna i nätverket.  

4.4.3 Kunskapsrelaterade faktorer som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i 

de undersökta företagens strategiska nätverk 

 
Kunskapsbasen. En liknande kunskapsbas mellan företagen i det strategiska nätverket 

underlättar enligt Fischer et al. (i Bontis & Choo 2002:527), Lane och Lubatkin 

(1998:464–465) samt Stein (1996:95) kunskapsspridningen i nätverket. Detta håller 

respondenterna till en del med om. Magdalena Granö anser dock att Vacon bör ha den 

bredaste kunskapsbasen i nätverket. Exempelvis leverantörerna behöver inte ha samma 

tekniska kunnande som Vacon. Enligt Granö kan företag inte ens förvänta sig att deras 

leverantörer skall ha en liknande kunskapsbas eftersom man inte kan jämföra företag 

som tillverkar enskilda komponenter med högteknologiföretag. Peter Gardberg anser att 

det kan finnas stora skillnader mellan KWH Pipes och dess samarbetspartners 

kunskapsbaser. Trots detta anser han att kunskapsprocesserna kan flöda effektivt mellan 
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företagen. Enligt honom krävs det dock sin tid att företagen finner ett gemensamt sätt att 

kommunicera. Detta sammanfaller med resultaten från Simonins (2004:414, 417) 

studie. 

Juha Päivike anser i sin tur att det strategiska nätverket kan använda sig av konsulter om 

skillnaderna mellan kunskapsbaserna blir för stora. Exempelvis har Wärtsilä småföretag 

som leverantörer där den verkställande direktören sköter även många andra uppgifter i 

företaget. Då kan det enligt Päivike vara svårt för aktörerna att finna det gemensamma 

språket. Detta beror på att småföretag inte alltid har experter som kan kommunicera 

med motsvarade personer på Wärtsilä. Samarbetet kan enligt Päivike till och med fall på 

att företagen inte förstår varandra och varandras kunnande. Även Kimmo Forsman är på 

samma linje när han påpekar att kunskapsbaserna kan skilja sig betydligt i samarbeten 

mellan näringslivet och universitet. Exempelvis kan det uppstå goda förutsättningar för 

innovationer när parterna besitter olika typer av kunskap. Detta får understöd av Fischer 

et al. (i Bontis & Choo 2002:527) som i sin studie kommer fram till att företag med 

olika sorters kunskapsbas kan åstadkomma unik kunskap förutsatt att det finns likheter 

mellan företagens organisationsstruktur. Med andra ord kan företag med olika 

kunskapsbaser samarbeta förutsatt att det finns personer i bägge företag som kan 

kommunicera med varandra.  

För att inlärning skall ske bör företaget kunna relatera kunskapen till sin existerande 

kunskapsbas (Soekijad & Andriessen 2003:579). Detta anser Gardberg och Forsman att 

deras företag kunde bli bättre på. Mycket kunskap förblir mellan människornas öron, 

men den kommer aldrig till användning. Van Gils och Zwart (2004:686) påpekar i sin 

tur att företagen bör kunna omvandla denna kunskap till sin kärnkompetens som i sin 

tur kan utmynna i en hållbar konkurrensfördel. Det finns med andra ord förutsättningar 

för företagen att åstadkomma stor nytta med den nyutvunna kunskapen men det 

förutsätter att företagen skapar mekanismer för att ta i bruk denna kunskap.  

Ingen av respondenterna lyfte fram betydelsen av likheter i de samarbetande företagens 

kompensationsmekanismer (Fischer et al. i Bontis & Choo 2002:527, Lane & Lubatkin 

1998:464–465, 471). Detta kan bero på att respondenterna har svårt att jämföra 

kompensationsmekanismerna sinsemellan. För att förstå de gemensamma 
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kompensationsmekanismernas betydelse behövs det flera studier där forskarna jämför 

kompensationsmekanismerna för de samarbetande företagen.  

Kunskapens syfte. Det är enligt Magdalena Granö viktigt att företagen i det strategiska 

nätverket spelar med ”öppna kort”. Då kan företagen lära sig av varandra, vilket är ett 

central syfte med nätverket. Detta får understöd av Grant och Baden-Fuller (2004:64) 

som hävdar att det främsta motivet med strategiska nätverk är att skapa värde genom att 

kombinera olika sorters kunskapsbaser. Även Sampo Ahonala anser att Rautaruukkis 

främsta mål är att utbyta kunskap med sina samarbetspartner. Peter Gradberg anser i sin 

tur att KWH Pipes strategiska nätverk har både som mål att komplettera varandras 

kunskapsbaser och att skapa helt ny kunskap. Som exempel nämner han reningsverken, 

där slutprodukten har åstadkommits genom att de samarbetande företagen har 

kombinerat sina kunskapsbaser. Utöver detta har KWH Pipes leverantörer hållit 

skolningar om deras produkter för företagets anställda. Under sådana tillfällen får 

företagen möjlighet att kombinera varandras kunnande vilket kan resultera i någonting 

helt nytt. För att KWH Pipe tillsammans med sina strategiska samarbetspartner har 

kunnat skapa någonting helt nytt har kravet varit att företagen är villiga att dela med sig 

av sin kunskap. Även Larsson et al. (1998:289) är på samma linje när de anser att 

företagen i nätverket bör vara både transparenta och mottagliga för att de skall kunna 

skapa och överföra kunskap.  

Enligt Kimmo Forsman är det i horisontella samarbeten oftast som syfte att skapa helt 

ny kunskap, medan komplettering av varandras kunskapsbaser är det främsta syftet i 

vertikala samarbeten. Forsman klarifierar att det kan uppstå helt ny kunskap också i 

vertikala nätverk, men utgångspunkten är alltid att komplettera varandras kunnande. 

Även Juha Päivike är på samma linje när han anser att ny kunskap skapas främst i 

förnyande och framväxande affärsnät (se Möller & Svahn 2006). I rådande affärsnät är 

tyngdpunkten enligt Päivike på komplettering av varandras kunskapsbaser. Vidare 

berättar Päivike att det i nya nätverk ofta uppstår relativt mycket ny kunskap, medan det 

i äldre nätverk övergår till att främst utbyta och komplettera varandras kunskapsbaser. 

Detta är intressant och kunde forskas närmare för att förstå om kunskapens natur ändrar 

med nätverkets ålder.  
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Företagets motiv. Enligt Grant och Baden-Fuller (2004:66–67) bör nätverket 

specialisera sig på ett visst område nät syftet är att skapa helt ny kunskap. Detta får 

understöd från den empiriska undersökningen där respondenterna anser att ny kunskap 

skapas främst i horisontella samarbeten. Enligt Kimmo Forsman är det främst i 

forsknings- och undersökningssamarbeten som företagen skapar helt ny kunskap. När 

syftet är att skapa värde genom att kombinera olika kunskapsbaser bör företagen i 

nätverket besitta olika sorters kunskap (Grant & Baden-Fuller 2004:66–67). Detta 

understöds av respondenterna, som har erfarenhet av exempelvis vertikala 

leverantörsnätverk där företagen har olika sorters kunskapsbaser. I dessa närverk är det 

primära syftet att komplettera varandras kunskapsbaser. 

Formellt och informellt lärande. Lärande i nätverket kan ske både genom formell och 

informell interaktion (Janowicz-Panjaitan & Noorderhaven 2008:1337). Alla undersökta 

företag har både formella möten och konferenser såväl som informellt umgänge mellan 

aktörerna. Janowicz-Panjaitan och Noorderhaven (2008:1337) anser att bägge processer 

främjar lärande, men en för stark betoning på den ena typen kan däremot hämma 

lärande i nätverket. Samtliga respondenter upplever att det förekommer av båda 

processer i deras nätverk. Däremot kunde nätverken enligt Ahonala, Gardberg och 

Granö omfatta ännu mera personlig interaktion. Speciellt i initialskedet av samarbetet 

behövs personlig interaktion mellan aktörerna. I formella möten och konferenser finns 

det en risk att lärande inte kan äga rum eftersom aktörerna är obekanta för varandra. 

Därför kan det vara nyttigt att så kallade ”matching piers” stiftar bekantskap med 

varandra i ett tidigt skede av samarbetet så att tröskeln att utbyta kunskap blir mindre.  

Kimmo Forsman påpekar i sin tur att för frekventa möten kan resultera i att ingenting 

nyttigt fås till stånd under mötena. Enligt honom borde företagen ordna formella möten 

med lämpliga mellanrum, och emellan mötena kunde aktörerna kommunicera informellt 

med varandra. Janowicz-Panjaitan och Noorderhaven (2008:1340–1341) är på samma 

linje när de påpekar att en för stark betoning på formell interaktion kan leda till att 

aktörerna blir trötta på de frekventa mötena och till slut vägrar att delta i dem. Däremot 

upplever respondenterna inte att formella möten och konferenser är en förutsättning för 

att informell interaktion skall kunna ta form mellan aktörerna. Istället anser de att 

formella processer för lärande kan underlätta eller främja de informella processerna. 
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Sammanfattningsvis kan det anses att informellt lärande fordras för att samarbetet skall 

fungera, medan formellt lärande är en underlättande faktor för samarbetet i nätverket.  

Explicit kunskap. I de undersökta företagens strategiska nätverk överförs, utbyts, skapas 

och sprids i främst explicit kunskap. Juha Päivike anser att företagen är i första hand är 

intresserade av att komma över explicit kunskap. Även Peter Gardberg är på samma 

linje när han anser att den kunskap som KWH Pipe får från sina leverantörer är främst 

explicit till sin natur. Därmed skall explicit kunskap röra sig mellan företagen i 

nätverket. 

Implicit kunskap. Överföring av implicit kunskap mellan och inom företagen i det 

strategiska nätverket är enligt respondenterna en stor utmaning för företagen. Peter 

Gardberg och Magdalena Granö påpekar att det är viktigt att implicit kunskap inte är 

bundet endast till en viss person i företaget. Risken är då att personen med den relevanta 

kunskapen av någon orsak lämnar företaget och tar kunskapen med sig. Därför borde 

företagen utveckla bättre sätt att omforma implicit kunskap till en dokumenterbar form. 

Mowery et al. (1996:83) anser att den implicita kunskapen är ett komplement till den 

explicita kunskapen, varvid överföringen av dessa är tätt sammanlänkat. Därför ligger 

det nära till hands att företagen utvecklar metoder för att omforma implicit kunskap till 

en explicit form. Gardberg berättar att KWH Pipe besitter en enorm mängd kunskap och 

därför borde företaget utveckla bättre metoder för att systematiskt dokumentera denna 

kunskap. ”Det blir lätt det där att hjulet uppfinns om och om igen”, förklarar Gardberg.    

En möjlighet är också att ha flera personer i företaget som besitter samma implicita 

kunskap. Juha Päivike upplyser dock att det i långvariga samarbeten finns flera personer 

som besitter samma implicita kunskap och därmed finns det alltid någon som för 

kunskapen vidare trots att en del av personerna skulle lämna nätverket.  

Kimmo Forsman anser i sin tur att personliga möten är det bästa sättet att överföra 

implicit kunskap mellan företagen, vilket får understöd av Janowicz-Panjaitan och 

Noorderhaven (2008:1339). Enligt honom borde slutsatserna från mötena dokumenteras 

i skriftlig form. Dokumenteringsprocesserna borde ibland evalueras för att se om de 

eventuellt kan förbättras. Juha Päivike och Sampo Ahonala har däremot inget entydigt 

svar på hur implicit kunskap kan överföras mellan företag. Enligt dem krävs det tid och 
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satsningar för att det skall vara möjligt att framgångsrikt överföra implicit kunskap i 

interorganisatoriska nätverk.  

 

4.4.4 Kontextrelaterade faktorer som påverkar kunskapsprocesserna och lärandet i 

strategiska nätverk 

 
Kontexten. Graden av implicit kunskap tenderar att variera mellan olika industrier. Detta 

kan enligt Appleyard (1996:145) påverka överföringen av kunskap. Därför är det logiskt 

att det i interindustriella samarbeten kan förekomma skillnader i sätten att överföra 

kunskap. För att bättre förstå detta borde forskare studera interorganisatoriska nätverk 

med aktörer från olika industrier. Respondenterna för denna undersökning nämnde inte 

skillnader i kunskapsöverföringen mellan företag inom samma och olika industrier.  

Antalet sammanlänkade företag. Enligt Håkansson et al. (1999:445) har ett företag med 

många kopplingar till andra företag i nätverket bättre förutsättningar att lära sig än 

företag med ett färre antal kopplingar. Detta får dock inte understöd av respondenterna 

som anser att även samarbeten med ett fåtal aktörer kan ur inlärningssynvinkel vara 

gynnsamma. Däremot får Haagedoorns och Duysters’ (2002:527) undersökning 

understöd av respondenterna. Forskarna har kommit fram till att företagen bör fokusera 

på att skapa kopplingar till de företag som besitter relevant information. Exempelvis 

Juha Päivike anser att ett företag bör i förväg evaluera om samarbetet kan uppfylla 

företagets förväntningar. Därmed strävar företaget till att inleda samarbeten endast med 

sådana företag som ur inlärningssynvinkel har något att ge till företaget. Däremot lyfter 

ingen av respondenterna fram samarbetspartnerns status som en faktor som påverkar 

lärandet i nätverket. Enligt Duysters och Hagedoorn (2002:527–530) har statusfulla 

företag bättre förutsättningar att överföra redan existerande kunskap från ett företag till 

ett annat. Detta kräver dock mera forskning för att kunna anses som en faktor som 

påverkar kunskapsprocesserna i det strategiska nätverket.  

Kommunikationskanaler. De undersökta företagen använder sig av flera olika 

kommunikationskanaler när de kommunicerar med företagen i det strategiska nätverket. 

Magdalena Granö anser att det allra bästa sättet att överföra kunskap i nätverket är 

personliga möten mellan aktörerna. Regelbundna möten ordnas med de tjugo viktigaste 
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leverantörerna. Utöver detta brukar hon vara i kontakt med sina samarbetspartner per 

telefon. Även videokonferenser med leverantörer ordnas då och då. Även Peter 

Gardberg föredrar personliga möten, men däremellan kommunicerar parterna per e-post 

och telefon. Kimmo Forsman och Sampo Ahonala är på samma linje och understryker 

att företagen har många olika kanaler via kunskap kan överföras. Juha Päivike lyfter i 

sin tur fram att det är främst den på den operativa nivån som kommunikationen är 

frekvent. På de högre nivåerna är syftet främst att skapa riktlinjer för 

kunskapsöverföringen i nätverk. Det kan sammanfattas att de undersökta företagen 

använder sig både av privata (e-post, telefonsamtal, personliga möten samt 

företagsbesök) och publika (patent, tidningar, tidskrifter och konferenser) 

kommunikationskanaler (Appleyard 1996:138), men tyngdpunkten ligger på de privata 

kommunikationskanalerna. Vidare kan det konstateras att användningen av 

kommunikationskanaler varierar beroende på vilka företagsnivåer kommunicerar med 

varandra. Däremot nämner ingen av respondenterna kunskapshanteringssystem och 

kunskapsportaler som ett sätt att överföra kunskap mellan företagen. Trots detta 

upplever respondenterna att dokumentering av interorganisatorisk kunskap kunde 

förbättras. Därmed kunde kunskapshanteringssystem och kunskapsportaler svara på 

deras efterfrågan (Carlsson 2003:194, 201) 

 

4.5 Gemensamma drag hos de undersökta företagens nätverk och 
Toyotas nätverk 
 
I de följande avsnitten jämförs kunskapsöverföringen och lärandet i de undersökta 

företagens strategiska nätverk med exempelföretaget Toyotas nätverk. Syftet är att finna 

eventuella likheter och olikheter i nätverkens sätt att överföra, sprida, utbyta och skapa 

kunskap.  

4.5.1 Toyotas filosofi kyoson kyoei och de undersökta företagen 

 
Kärnan i Toyotas filosofi kyoson kyoei är att företagen i nätverket tillsammans ansvarar 

för framgången. För att underlätta och utveckla kunskapsutbytet har Toyota skapat fyra 

processer för kunskapsutbyte: leverantörsförbund, konsultgrupper och 

problemlösningsgrupper, frivilliga team för lärande samt överföring av arbetstagare 
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mellan förtagen (Dyer & Nobeoka 2000:357). När Toyotas processer för 

kunskapsutbyte jämförs med de undersökta företagen är det påfallande hur 

formaliserade Toyotas processer är i förhållande till företagen i denna undersökning. 

Trots att de undersökta företagen inte har lika formaliserade och inkörda processer för 

kunskapsutbyte finns det flera likheter i företagens handlingssätt.  

Leverantörsförbund. De undersökta företagen har alla ett aktivt samarbete med en eller 

flera av sina viktigaste leverantörer. I likhet med Toyotas leverantörsförbund har dessa 

samarbeten som syfte att underlätta informationsutbytet mellan företagen samt att skapa 

förutsättningar för gemensam produktutveckling. Enligt Magdalena Granö ordnar 

Vacon regelbundna möten med tjugo leverantörer. Likaså ordnar Toyotas 

leverantörsförbund möten varannan månad (Dyer & Nobeoka 2000:352–353). Både i 

Toyotas och i de undersökta företagens leverantörsnätverk är det främst explicit 

kunskap som överförs. Likaså är företagsbesök ett välanvänt sätt att presentera 

innovativa produktionslösningar för de övriga aktörerna i både Toyotas och i de 

undersökta företagens nätverk. Företagsbesök är ett sätt för företag att lära sig 

exempelvis om produktionsmetoder. KWH Pipe har gjort företagsbesök till andra 

företag i sitt nätverk för att ta in kunskap i företaget. Besök hos leverantören kan 

resultera i att företaget kan implementera effektiva produktionsmetoder också i sin egen 

verksamhet. Samtidigt kan ömsesidiga företagsbesök öka förtroendet och förståelsen 

mellan företagen i nätverket. Detta beror bland annat på att en större del av 

verksamheten blir synlig för motparten. Enligt Peter Gardberg på KWH Pipe är det efter 

företagsbesök hos leverantörer enklare att förstå varför det kan ta en så pass lång tid för 

företag att leverera vissa produkter. Företagsbesök är vanliga också i Toyotas nätverk. 

Biltillverkaren besöker ofta sina leverantörer för att kunna dela med sig av sin kunskap 

om produktionsprocesser. Samtidigt vill företaget öppet dela med sig en betydande del 

av sina egna produktionsprocesser, även om det innebär att konkurrenter kan ha nytta av 

det. (Dyer & Nobeoka 2000:352–353) 

Konsultgrupper och problemlösningsgrupper. Toyotas konsultgrupper och 

problemlösningsgrupper har som syfte att erbjuda hjälp åt leverantörerna på plats och 

ställe (Dyer & Nobeoka 2000:353–355). De undersökta företagen har inte utvecklat lika 

etablerade system för att erbjuda hjälp för sina leverantörer. Däremot har de undersökta 

företagen varit villiga att i vissa fall dela med sig av sina ”best practices”. Enligt Sampo 
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Ahonala delar Rautaruukki i första hand med sig av sin projektrelaterade kunskap med 

sina leverantörer. Likaså är de i de undersökta företagens intresse att deras leverantörer 

kan producera varor eller tjänster på ett så effektivt sätt som möjligt, eftersom detta i 

slutändan gynnar själva företaget. Eftersom få företag av kostnadsskäl kan erbjuda 

avgiftsfria konsulttjänster för sina leverantörer kan det istället vara lönsammare att 

erbjuda lösningar från själva nätverket. Toyota har till och med erbjudit sina 

leverantörer hjälp av deras konkurrenter. I och med att konkurrenter kan erbjuda de 

bästa lösningarna till leverantörers problem (företagen har liknande kunskapsbaser) 

kunde detta vara någonting som de undersökta företagen också kunde tillämpa.  

Frivilliga team för lärande. Toyotas frivilliga team för lärande är frivilliga 

studiegrupper bestående av företag i Toyotas nätverk. Teamen har som syfte att 

förbättra produktkvaliteten och effektiviteten. (Dyer & Nobeoka 2000:355–356) De 

undersökta företagen har inte upprättat denna typ av interorganisatoriska samarbeten 

med sina leverantörer. Trots att frivilliga team för lärande onekligen har ett gott syfte 

kan det i flera fall vara svårt att få dem att fungera i verkligheten. Juha Päivike lyfter 

fram en viktig synpunkt när han anser att flera av Wärtsiläs leverantörer är små 

familjeföretag som tillverkar en speciell produkt. I och med att denna typ av företag är 

små har de inte tillräckligt med mänskliga resurser för denna typ av samarbeten. 

Däremot kunde de undersökta företagen fundera kring hur de ännu mer effektivt kunde 

distribuera så kallade ”best practices” inom sina interorganisatoriska nätverk.  

Överföring av arbetstagare mellan företagen. De undersökta företagen har enligt 

respondenterna  inte överfört arbetstagare mellan företagen. Detta kan tänkas bero på att 

företagen inte upplever att det är värt mödan att skicka arbetstagare till en ny 

arbetsmiljö för en längre tid. En annan tänkbar orsak att det helt enkelt finns kulturella 

skillnader i hur hängivna de anställda är till sitt arbete. I den japanska kulturen förväntas 

det att de anställda gör sitt yttersta för företagets bästa. Däremot är det i Europa 

vanligare att arbetstagarnas trivsel kommer i första hand. Därför kan det hända att 

företag i Europa inte ser överföring av arbetstagare mellan företagen som ett realistiskt 

alternativ.  I Toyotas fall är syftet med överföringen av arbetstagare också att samla 

kunskap om själva nätverket och dess aktörer (Dyer & Nobeoka 2000:357).  
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4.5.2 Regler för kunskapsutbyte i de undersökta företagen 

 
Toyota delar öppet med sig av sina produktionsprocesser för sitt strategiska nätverk. I 

gengäld förväntar sig företaget att leverantörerna generöst delar med sig av sin kunskap. 

Syftet med denna policy är att undvika det så kallade fripassagerarproblemet där företag 

tar del av andra företags kunskap utan att själva ge något för de övriga företagen. (Dyer 

& Nobeoka 2000:357–359) De undersökta företagen vill inte lika generöst dela med sig 

av sin know-how, vilket beror på att de inte vill mista eventuella konkurrensfördelar. 

Däremot har en del av företagen redan i initialskedet av samarbetet gjort det klart att 

alla aktörer i nätverket bör vara villiga att dela med sig av sin kunskap. Enligt Juha 

Päivike borde företagen innan ett eventuellt samarbete överväga hur mycket de är 

villiga att dela med sig. När ett samarbete inleds har företaget med andra ord bundit sig 

att ge något till nätverket.  

 

4.5.3 Processer för kunskapsutbyte i de undersökta företagen 

 
För att kunskap skall kunna flöda så effektivt som möjligt krävs det enligt Dyer och 

Nobeoka (2000:359–360) en mångfald av olika rutiner och kanaler för kunskapsutbyte. 

I Toyotas fall innebär det att företagen skapar mindre närverk inom Toyotas nätverk. 

När personer träffas frekvent inom olika sammanhang finns det bättre förutsättningar 

för att utbyta kunskap. De undersökta företagen har en blandning av privata och publika 

kommunikationskanaler via vilka utbyte av kunskap sker. Respondenterna upplever att 

de privata kommunikationskanalerna är att föredra när syftet är att utbyta, sprida, skapa 

eller överföra kunskap i nätverket. Den största utmaningen för de undersökta företagen 

är att få kunskapsprocesserna att äga rum multilateralt inom nätverket. Därmed kunde 

de undersökta företagen aktivera alla företagsnivåer och uppmuntra dem att delta i 

kunskapsprocesserna.  
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4.5.4 De undersökta företagens nätverk som en hållbar konkurrensfördel 

 
Magdalena Granö anser att Vacon har med hjälp av sitt strategiska nätverk lyckats att 

skapa en hållbar konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Hon påpekar att Vacon 

på grund av sitt effektiva leverantörsnätverk inte alls har varor i lager. Detta skulle inte 

vara möjligt utan ett mycket nära samarbete med leverantörerna. Även Toyota föredrar 

så kallade just-in-time-leveranser där produkter levereras till företaget efter behov. 

Vidare har Toyota strävat till att inte ändra på sina beställningar mer än två procent just 

innan leverans. Detta innebär att leverantören har goda möjligheter att leverera den 

beställda kvantiteten. Enligt Dyer och Hatch (2006:715–716) kan däremot de 

amerikanska biltillverkarnas beställningar ändra med hela tio procent en dag innan 

leverans. Detta ställer naturligtvis stora krav på leverantören och det kan till och med 

hända att leverantören inte har möjlighet att svara på en ökad efterfrågan på så kort 

varsel.  

Juha Päivike anser i sin tur att tillgång till leverantörernas teknologier utgör en hållbar 

konkurrensfördel för Wärtsilä. Han lyfter också fram nätverkets förmåga att snabbt och 

effektivt klara av att lösa problem. Utan nätverket har Wärtsilä inte samma möjligheter 

att lösa problem, eftersom den relevanta kunskapen i många fall finns utanför företaget. 

Toyota har också insett hur värdefull nätverket kan vara ur problemlösningsperspektiv. 

Därför har företaget skapat problemlösningsgrupper bestående av både anställa hos 

Toyota och dess leverantörer. (Dyer & Nobeoka 2000:353–355) 

Även Peter Gardberg upplever att samtliga av KWH Pipes samarbeten har gett ett 

mervärde för företaget. Enligt honom skulle företaget inte vara i samma situation utan 

sina strategiska samarbetspartner. Vidare anser Gardberg att företagets strategiska 

nätverk utgör en hållbar konkurrensfördel så länge som företaget tar hand om det 

strategiska nätverket. Gardberg att KWH Pipe inte enbart köper varor och tjänster, utan 

indirekt också kunskap av sina leverantörer. Trots alla fördelar med strategiska nätverk 

upplever Gardberg att det ännu finns mycket som kan utvecklas för att ytterligare 

effektivisera samarbetet mellan aktörerna. Slutligen lyfter Gardberg fram en viktig 

synpunkt när han berättar om en växande trend av företag som erbjuder sig att leta 

förmånligare leverantörer för företag. Dessa företag tjänar på att erhålla en procentuell 

andel av företagets årliga besparingar som uppstår på grund av leverantörsbytena. Enligt 
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Gardberg kan denna typ av tjänster leda till att företag byter till och med sina 

långvarigaste leverantörer mot förmånligare leverantörer i hopp om att göra 

besparingar. Det som företagen dock bör överväga är om dessa besparingar ger ett större 

värde för företaget än de långvariga leverantörsrelationerna. Det kan vara svårt att 

avgöra detta eftersom fördelarna med långvariga samarbetspartner inte är fullt så 

märkbara som direkta besparingar. 

Även Kimmo Forsman och Sampo Ahonala att det strategiska nätverket utgör en 

konkurrensfördel för företaget. Fungerande nätverk är en konkurrensfördel, men inte en 

hållbar sådan. Forsman anser att den hållbara konkurrensfördelen bör härstamma från 

själva företaget och inte från dess nätverk.  

 

4.6 Sammanfattning av resultaten 
 
Samtliga undersökta företag har stora interorganisatoriska nätverk bestående av 

tusentals kunder, leverantörer, konkurrenter och företag i andra branscher. Således är 

företagen involverade både i vertikala och i horisontella nätverk. De undersökta 

företagen är aktiva i en handfull strategiska nätverk där kunskap sprids, överförs, skapas 

och utbyts mellan aktörerna. Strategiska nätverk har i de undersökta företagens fall 

uppstått genom att vanliga nätverk med tiden har blivit strategiska nätverk eller genom 

att företagen redan från fösta början inleder ett strategiskt samarbete. Dessa samarbeten 

karaktäriseras av gemensamma målsättningar och strategier. De undersökta företagen 

skapar nya produkter, utbyter kunskap, delar utrymmen och utrustning eller förbättrar 

redan existerande produkter tillsammans med de övriga företagen i nätverket. Företagen 

kanaliserar resurser i form av arbetskraft, kapital, tid och kunskap i samarbetet för att 

tillsammans uppnå gemensamma mål. Målsättningen med strategiska nätverk är att 

skapa eller åstadkomma någonting som aktörerna inte kan uppnå utan det strategiska 

nätverket. Det finns rikligt med kopplingar mellan aktörerna i de undersökta företagens 

strategiska nätverk, och kommunikationen sker multilateralt inom nätverken. Skriftliga 

avtal är vanliga i strategiska nätverk, men speciellt i evolutionära strategiska nätverk 

saknas ofta skriftliga överenskommelser.  

De strategiska nätverken kan enligt respondenterna i många hänseenden ses som 

investeringar. Enligt respondenterna är de främsta fördelarna med strategiska nätverk 
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minskad risk, gemensamt lärande, förkortade leveranstider, förbättrad produktkvalitet 

och tillgång till kunskap och andra typer av resurser. Det är dock utmanande att 

identifiera alla typer av nytta som det strategiska nätverket kan ge upphov till. Detta 

beror på att en stor del av nyttan är indirekt. Exempelvis är det svårt att upptäcka tyst 

kunskap eftersom den är bunden till människor. 

De företagsrelaterade, relationsrelaterade, kunskapsrelaterade och kontextrelaterade 

faktorerna har indelats i tre grupper på basen av sin inverkan på kunskapsprocesserna i 

det strategiska nätverket. I den första gruppen finns de primära faktorerna som är 

nödvändiga för fungerande kunskapsprocesser i det strategiska nätverket. I den andra 

gruppen finns i sin tur de sekundära faktorerna som kan anses underlätta 

kunskapsprocesserna i det strategiska nätverket. Slutligen har faktorer som kan anses ha 

en svag eller tvetydig inverkan på kunskapsprocesserna placerats i den tredje gruppen.  

Till primära faktorer räknas antalet nätverk, intresse och ambitioner, investeringar, fem 

individuella strategier för interorganisatoriskt samarbete, koordinering av kunskap och 

placering i nätverket, personliga relationer och multipla kontakter, kunskapsprocesser 

på individnivå, ömsesidighet, gemensam nytta, förtroende, opportunism, informella 

processer för lärande samt explicit kunskap. Gruppen av sekundära faktorer omfattar 

företagets storlek, företagets roll i nätverket, ledningens roll vid kunskapsspridningen, 

den absorberande kapaciteten, inter- och intraorganisatoriskt lärande, 

organisationsformen, kunskapsprocesser på individnivå, relationell kapacitet, privat 

nytta och kulturen. De tertiära faktorerna består av företagets ålder och decentralisering, 

samarbetsformen, kunskapsbasen, kompensationsmekanismer, kontexten och antalet 

sammanlänkade företag.  

Figur sex på nästa sida illustrerar faktorerna och deras inverkan på 

kunskapsprocesserna. Primärfaktorerna är placerade i det innersta lagret för att 

demonstrera deras betydelse för kunskapsprocessernas framgång. I det mittersta lagret 

finns de underlättande sekundärfaktorerna. I det yttersta lagret finns slutligen 

tertiärfaktorerna som har svag eller tvetydig inverkan på kunskapsprocesserna i 

strategiska nätverk. Det är värt att notera att kunskapsprocesser på individnivå räknas 

både som en primärfaktor och en tertiärfaktor.  
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Figur 6. Primära, sekundära och tertiära faktorer som påverkar kunskapsprocesserna i 
strategiska nätverk. 
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undersökta företagen företagsbesök och regelbundna möten där aktörer från de 

samarbetande företagen kan kommunicera. Däremot har de undersökta företagen inte 

konsultgrupper och problemlösningsgrupper i sina nätverk. Trots detta är de undersökta 

företagen villiga att dela med sig av sin projektrelaterade kunskap och sina ”best 

practices”. Enligt respondenterna är Toyotas frivilliga team för lärande en fin tanke men 

de ifrågasätter om det ens är möjligt att implementera detta koncept i deras nätverk, 

eftersom en del av leverantörerna är små familjeföretag med begränsade humana 

resurser. Överföring av arbetstagare förekommer inte i de undersökta företagens 

interorganisatoriska nätverk. Detta kan tänkas bero på skillnader i 

organisationskulturerna mellan japanska och europeiska företag.  

Toyota förespråkar öppenhet i nätverket och vill själv föregå med gott exempel genom 

att synliggöra en stor del av sin produktionsprocess för sina leverantörer. De undersökta 

företagen upplever att de inte vill lika generöst dela med sig av sin know-how eftersom 

de inte vill förlora sin konkurrensfördel. Både Toyota och de undersökta företagen har 

utvecklat olika typer av processer för kunskapsutbyte. Enligt de undersökta företagen 

finns det dock fortfarande utrymme att skapa nya typer av aktiviteter där 

kunskapsprocesser kan äga rum. Målet är att kunskapsprocesserna skall ske multilateralt 

inom det strategiska nätverket. 

Samtliga undersökta företag upplever att det strategiska nätverket ger dem en 

konkurrensfördel. Tre av respondenterna anser att konkurrensfördelen är hållbar medan 

två anser att den hållbara konkurrensfördelen bör härstamma från företaget självt och 

inte från dess nätverk. Respondenterna upplever att det strategiska nätverket har gett 

dem fördelar i form av tillgång till leverantörernas teknologier, snabb och effektiv 

problemlösning, tillgång till kunskap samt just-in-time-leveranser. Slutligen anser en av 

respondenterna att konkurrensfördelen är hållbar så länge som företaget tar hand om det 

strategiska nätverket. 
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4.7 Resultatens tillförlitlighet 
 
För att få en bild över hur väl resultaten från denna undersökning återspeglar 

verkligheten kommer undersökningens tillförlitlighet att diskuteras i detta avsnitt. Detta 

är viktigt eftersom forskaren bör identifiera vilka faktorer som kan påverka resultatens 

tillförlitlighet. Enligt Stenbacka (2001:551) kan kvaliteten på kvantitativa 

undersökningar diskuteras genom att se på undersökningens reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet och noggrannhet.  

 
Med reliabilitet avser man undersökningens tillförlitlighet (Dahmström 1996:210). När 

undersökningens reliabilitet är hög, kan samma undersökningsresultat fås vid upprepade 

undersökningar (Bell 2000:89, Gummesson 1988:81; Saunders et al. 2007:609, 

Stenbacka 2001:552). Man måste dock komma ihåg att resultaten från undersökningen 

återspeglar verkligheten vid den tidpunkt när intervjuerna gjordes, och därför kan 

resultaten från upprepade undersökningar se annorlunda ut (Marshall & Rossman 1999 i 

Saunders et al. 2007:319). Enligt Bell (200:89) kan yttre faktorer, såsom TV-program 

och artiklar, påverka den intervjuades åsikter. Därför kan resultaten vid upprepade 

undersökningar variera. Dessutom skattas tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning 

inte med siffror, vilket gör det svårare att uppskatta undersökningens reliabilitet. 

Samspelet mellan forskaren och den intervjuade har en betydande roll när det gäller 

intervjuns objektivitet. Detta i sin tur påverkar undersökningens reliabilitet. Genom att 

ställa följdfrågor kan forskaren öka reliabiliteten. (Kvale 1997:64) En hög reliabilitet 

garanterar inte hög validitet, men en hög validitet förutsätter hög reliabilitet (Bell 

2000:90). Enligt Stenbacka (2001:552) kan kvalitativa undersökningar inte särskilja 

mellan forskare och metod, eftersom dessa är tätt sammanlänkade. Därför är det viktigt 

att forskaren noggrant och detaljerat beskriver hela forskningsprocessen och motiverar 

sina val av metoder.  

Jag tror att upprepade undersökningar inom stora industriföretag skulle ge liknande 

resultat som denna undersökning, och därför anser jag att undersökningens reliabilitet är 

på en relativt god nivå. Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervjuform som 

datainsamlingsmetod för min undersökning och samma frågor har ställts för samtliga 

respondenter. Utöver detta har jag försökt formulera frågorna så att de inte leder 

respondenten att svara på ett visst sätt. Jag har även haft möjlighet att ställa följdfrågor 
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till de intervjuade personerna. Dessutom har jag bandat intervjuerna för att kunna ta 

vara på all information. Efteråt har intervjuerna transkriberats vilket innebär att 

respondenternas ordagranna beskrivningar har varit utgångspunkten för analyseringen 

av undersökningens resultat. På detta sätt har jag kunnat öka reliabiliteten i 

undersökningen. Eftersom jag har intervjuat en person från respektive företag kan jag 

inte jämföra svaren inom ett företag. Å andra sidan har jag undersökt 

kunskapsprocesserna i strategiska nätverk för fem olika företag, vilket i sin tur ger en 

mer realistisk bild av verkligheten än om jag enbart skulle ha undersökt fallet för ett 

företag. Utöver detta har jag noggrant beskrivit hela undersökningsprocessen så att den 

är så klar så möjligt. På detta vis kan undersökningens resultat förstås bättre.  

Validitet mäter hur väl forskaren med den valda undersökningsmetoden lyckas studera 

det han ämnar studera (Gummesson 1988:81; Saunders et al. 2007:614, Stenbacka 

2001:551). I en kvalitativ undersökning med hög validitet undersöker forskaren med 

hjälp av intervjuer eller observationer det som var själva syftet med undersökningen 

(Dahmström 1996:47). Enligt Saunders et al. (2007:614) kan man med validitet 

dessutom mäta till vilken grad undersökningsresultaten motsvarar det som de borde 

motsvara. Validiteten i en kvalitativ undersökning kan ökas genom att man formulerar 

intervjun i enighet med arbetets syfte och den teoretiska referensramen. (Saunders et al. 

2007:150–152) Stenbacka (2001:551–552) diskuterar i sin tur hur man kan uppskatta 

validiteten i en kvalitativ undersökning. Enligt henne skiljer sig validiteten mellan en 

kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Eftersom forskaren i kvalitativa 

undersökningar har som syfte att skapa en förståelse för ett fenomen kan en god 

validitet uppnås genom att intervjua informanter som är en del av det som studeras. God 

validitet fodrar också att informanten har möjlighet att berätta om sina erfarenheter så 

fritt som möjligt. Dessutom bör informanterna väljas ut i enighet med undersökningens 

syfte. (Stenbacka 2001:552) 

Eftersom jag har formulerat min undersökning i enighet med arbetets syfte och den 

teoretiska referensramen, anser jag att undersökningens validitet är hög. Jag har skapat 

en semistrukturerad intervjuguide med frågor som baserar sig på den teoretiska 

referensramen och som jag anser vara relevanta för att uppfylla undersökningens syfte. 

De undersökta företagen är industriföretag i samma storleksklass och därmed är 

respondenternas svar sinsemellan jämförbara. På grund av ämnets komplexitet uppgår 
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antalet respondenter till fem stycken. Jag har medvetet försökt skapa en god förståelse 

för de undersökta företagens kunskapsprocesser vilket i sin tur har lett till att antalet 

respondenter inte är stort. Jag anser dock att respondenternas svar är generaliserbara 

åtminstone på stora finska industriföretag. Motiveringen till en hög validitet är att de 

svar som jag fått på mina frågor stöder undersökningens syfte. Jag har med andra ord 

undersökt det som ursprungligen var meningen att undersöka. Vidare understöder 

informanternas erfarenheter och position i företaget undersökningens syfte. Jag har 

strävat till att låta informanterna berätta om sina erfarenheter så fritt som möjligt vilket 

ytterligare förstärker validiteten för denna undersökning. 

Med generaliserbarhet avses om slutsatserna från undersökningen är representerbara för 

en population. I kvalitativa undersökningar tenderar antalet informanter vara mindre än i 

kvantitativa undersökningar, och därför kan det vara svårare att påvisa att resultaten är 

generaliserbara. Stenbacka (2001:552–553) påpekar dock att generaliserbarheten i en 

kvalitativ undersökning kan ökas genom ett strategiskt val av informanter för 

undersökningen. Detta beror på att syftet med kvalitativa undersökningar är att skapa 

analytiska generaliseringar, inte statistiska generaliseringar. Därför har jag medvetet 

valt ut informanterna för denna undersökning. Jag upplever att deras erfarenheter och 

beskrivningar kan generaliseras på en större population. Med andra ord anser jag att 

resultaten från denna undersökning kan generaliseras på andra stora industriföretag i 

Finland. 

Slutligen kan forskaren genom att vara noggrann påverka kvaliteten på sin 

undersökning. Noggrannheten skall enligt Stenbacka (2001:553) genomsyra hela 

undersökningen. Forskaren bör vara både noggrann och systematisk när denne utför 

undersökningen. Detta är något som jag har strävat till i denna undersökning. Jag har 

haft som mål att samla och analysera materialet till denna undersökning så systematiskt 

som möjligt. Slutligen upplever jag att min noggrannhet har bidragit till att resultaten 

från denna undersökning är meningsfulla och kan generaliseras.  
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5 SLUTORD  
 

Strategiska nätverk är utan tvekan av stor betydelse för företag. De strategiska 

nätverken kan generera många olika typer av nytta för de involverade företagen, inte 

minst konkurrensfördelar. Forskning visar att den kunskap som ett strategiskt nätverk 

besitter allt oftare utgör en konkurrensfördel för de involverade företagen (Easterby-

Smith et al. 2008:677).  

De undersökta företagen, ABB, KWH Pipe, Rautaruukki, Vacon och Wärtsilä är alla 

stora industriföretag med verksamhet även i Österbotten. Samtliga företag har 

erfarenhet av interorganisatoriska nätverk med kunder, leverantörer, konkurrenter eller 

företag i helt andra branscher. Företagen bildar således både vertikala och horisontella 

nätverk. Varje företag har en handfull av strategiska nätverk där kunskap skapas, 

överförs, sprids och utbyts mellan aktörerna i nätverket. Det strategiska nätverket har 

som mål att åstadkomma någonting som de enskilda medlemmarna inte skulle kunna 

uppnå utan det strategiska nätverket. Medlemmarna kanaliserar resurser i form av 

kapital, kunskap, tillgångar och humana resurser till samarbetet. De undersökta 

företagens strategiska nätverk har uppstått både genom evolution och genom att 

företagen medvetet inlett ett strategiskt samarbete från första början. Evolutionära 

strategiska nätverk tenderar att sakna skriftliga avtal medan de är betydligt mer 

allmänna exempelvis i strategiska samarbeten mellan konkurrenter. 

Trots att de strategiska nätverken kan enligt respondenterna i många hänseenden ses 

som investeringar är det svårt att identifiera alla typer av nytta som härstammar från 

nätverket. Enligt respondenterna är de främsta fördelarna med strategiska nätverk 

minskad risk, gemensamt lärande, förkortade leveranstider, förbättrad produktkvalitet 

och tillgång till kunskap och andra typer av resurser.  

I teoridiskussionen har faktorer som inverkar kunskapsprocesserna i det strategiska 

nätverket indelats i fyra olika kategorier: företagsrelaterade faktorer, relationsrelaterade 

faktorer, kunskapsrelaterade faktorer samt kontextrelaterade faktorer. På basen av 

teoridiskussionen och den empiriska undersökningen har dessa faktorer blivit indelade i 

tre olika grupper beroende på deras inverkan på kunskapsprocessernas framgång i 

strategiska nätverk. De så kallade primärfaktorerna är nödvändiga för 
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kunskapsprocessernas framgång, medan sekundärfaktorerna i sin tur har en (positiv) 

inverkan på dessa. Slutligen är tertiärfaktorerna sådana faktorer som inte har fått direkt 

understöd av den empiriska undersökningen.  

Slutligen har kunskapsprocesserna i de undersökta företagens strategiska nätverk 

jämförts med exempelföretaget Toyotas kunskapsprocesser i dess strategiska nätverk. 

Trots att det är påfallande hur formaliserade Toyotas kunskapsprocesser är i jämförelse 

med de undersökta företagens kunskapsprocesser kan det vid en närmare granskning 

skönjas en hel del likheter mellan dessa. Bägge företag vill nämligen genom en rad 

processer underlätta kunskapsutbytet mellan företagen. Detta kan uppnås genom att 

ordna företagsbesök och möten där aktörerna i nätverket har möjlighet att utbyta 

värdefull know-how. Gemensamma aktiviteter har dessutom visat sig att öka förtroendet 

och förståelsen mellan aktörerna i det strategiska nätverket. De undersökta företagen är 

dock inte lika villiga som Toyota att synliggöra sina produktionsprocesser eftersom 

andra företag då skulle kunna utnyttja deras konkurrensfördelar. De undersökta 

företagen upplever att det finns utrymme att utveckla nya typer av aktiviteter där aktörer 

från det strategiska nätverket kan dela med sig av sin kunskap. 

Vidare upplever informanterna för undersökningen att det strategiska nätverket helt 

klart kan ge företagen konkurrensfördelar. Huruvida dessa konkurrensfördelar är 

hållbara eller inte är respondenterna inte helt eniga om. Enligt respondenterna är de 

mest synliga konkurrensfördelarna tillgång till kunskap, tillgång till leverantörernas 

teknologier, snabb och effektiv problemlösning samt just-in-time-leveranser.  

Den kunskap som rör sig i de strategiska nätverken kan utan tvekan resultera i många 

olika typer av fördelar. Därför är det viktigt att företag förstår vilka faktorer som 

påverkar kunskapsprocesserna i strategiska nätverk. På detta sätt kan företag få det 

mesta möjliga ut av sina strategiska nätverk. Detta är viktigt inte minst för att 

strategiska samarbeten är resurskrävande och därmed förväntas de bringa fördelar som 

överskrider kostnaderna.  

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur kunskap skapas, överförs, sprids 

och utbyts i strategiska nätverk samt vilka faktorer som påverkar lärandet i strategiska 

nätverk. Jag upplever att syftet har uppnåtts eftersom jag har grundligt analyserat de i 

teorin förekommande faktorerna och sedan undersökt deras inverkan i de strategiska 
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nätverken för fem stora industriföretag. Detta har resulterat i en modell där faktorerna är 

indelade i tre olika grupper beroende på deras grad av inverkan på kunskapsprocesserna 

i det strategiska nätverket. 

Resultaten från denna undersökning kan anses vara generaliserbara på andra stora 

inhemska industriföretag. Det bör dock beaktas att jag har strävat till att skapa en 

grundlig förståelse för kunskapsprocesserna i de strategiska nätverken för ett begränsat 

antal företag framom att endast ytligt undersöka ett större antal företag. Faktumet att 

respondenterna i flera fall har haft liknande tankar och åsikter om de faktorer som 

påverkar kunskapsprocesserna i strategiska nätverk kan ses som ett tecken på resultatens 

tillförlitlighet.  

Speciellt större företag med ett stort interorganisatoriskt nätverk kan tänkas ha nytta av 

resultaten från denna undersökning. Undersökningen lyfter fram fördelarna med 

strategiska nätverk från ett kunskapsperspektiv. Vidare kan företag dra nytta av de 

faktorer som har analyserats för att förstå vad som påverkar kunskapsprocesserna i 

strategiska nätverk. När företagen i nätverket förstår vilka faktorer som påverkar 

kunskapsprocesserna kan de också få mer ut av samarbetet. Detta i sin tur resulterar i att 

nätverket blir mer konkurrenskraftigt än de aktörer som står utanför nätverket. Eftersom 

tidigare forskning (Easterby-Smith et al. 2008:677) har visat att den kunskap som det 

strategiska nätverket besitter utgör en konkurrensfördel för allt flera företag kan 

resultaten från denna undersökning vara till nytta för företag söker nya sätt att skapa 

konkurrensfördelar.  

I den empiriska undersökningen ansåg en av respondenterna att det i unga nätverk 

uppstår relativt mycket ny kunskap, medan fokusen i äldre nätverk övergår till att främst 

utbyta och komplettera varandras kunskapsbaser. Därmed kunde det vara intressant att 

närmare studera om kunskapens natur ändrar med nätverkets ålder. Det kan tänkas att de 

faktorer som påverkar kunskapsprocesserna i initialskedet av samarbetet är delvis 

annorlunda än de som är spelar roll i ett senare skede av samarbetet. Därför kunde man 

identifiera olika faser i den interorganisatoriska kunskapsöverföringen. Ett annat 

intressant tema för framtida forskning är hur interorganisatoriskt och 

intraorganisatoriskt lärande är sammanlänkade. Ämnet har redan uppmärksammats av 

bland annat Holmqvist (2003), men det krävs flera studier för att vi skall förstå hur den 
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nyutvunna kunskapen från det strategiska nätverket assimileras vidare i den enskilda 

organisationen.  

Slutligen vill jag konstatera att kunskap och lärande i strategiska nätverk är ett aktuellt 

ämne inte minst eftersom företag i ökande grad har börjat söka sig till 

interorganisatoriska samarbeten. Många ser det strategiska nätverket som en resurs, men 

för att man skall kunna tala om en resurs måste det finnas fördelar med samarbetet. När 

det kommer till interorganisatoriska samarbeten är det ofta just kunskapen som utgör 

den strategiska fördelen. Jag vill påminna om att ämnet för min undersökning är mycket 

levande till sin natur och det kan tänkas att nya typer av faktorer som påverkar 

kunskapsprocesserna i strategiska nätverk kan identifieras i framtida undersökningar. I 

och med att förutsättningarna för interorganisatoriska samarbeten blir allt bättre i takt 

med den tekniska utvecklingen är det intressant att se hur dessa påverkar 

kunskapsprocesserna. Därför vore det intressant att upprepa undersökningen om ett 

antal år på nytt för att se om helt nya faktorer kan identifieras.  
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BILAGA 1 Intervjuguide på svenska 

 

Om företaget och respondenten 

 

- Berätta allmänt om ert företag 

- Er kärnkompetens, typ av produkter, era konkurrensfördelar 

- Hur många nätverk är ni involverade i? Vilken typ/vilka typer av nätverk är det 

frågan om? Varför är ni med i nätverket/nätverken? 

 
Allmänt om nätverket 

 

- Antalet företag i nätverket 

- Nätverkets struktur; vertikalt eller horisontellt? Hurudana roller har företagen i 

nätverket? 

- Motiv för att skapa nätverket 

- Hur stort är Ert företag i förhållande de till de övriga aktörerna i nätverket? 

- Placera nätverket i någon av följande kategorier; existerande affärsnät, 

förnyande affärsnät, framväxande affärsnät (en bild visas åt respondenten). 

- Inom vilka områden samarbetar företagen i nätverket? 

- Hurudana mål har nätverket? 

- Hur länge har nätverket existerat? Har det existerat liknande nätverk tidigare? 

- Finns det en central aktör/några centrala aktörer i nätverket? 

- På hur stort geografiskt område är företagen i nätverket spridda? 

- Vad är positivt med att vara med i ett nätverk? 

- Vad är negativt med att vara med i ett nätverk? 

 

Kunskapsöverföring i nätverket 

 

- Är målet med kunskapsöverföringen att skapa helt ny kunskap eller att 

komplettera varandras kunskapsbaser? 

- Beskriv hur kunskap överförs i nätverket? Vilka kanaler används? Via vem, hur 

och när överförs kunskap? 

- Hurudan betoning har dessa kanaler? Vilken används mest och vilken minst? 
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- Förklara hurudan kunskap överförs? Förhållandet mellan explicit och implicit 

kunskap? 

- Hur överförs implicit kunskap? 

- Har det förekommit opportunism i nätverket, det vill säga har någon använt sig 

av kunskap enbart för egna syften utan att själv bidra med kunskap? 

- Upplever Ni att det finns företag i nätverket som beskyddar sin kunskap? 

- Hur förhåller sig företagets ledning till överföring av kunskap? 

- Hur stor roll har Ert företag i kunskapsöverföringen?  

 

Lärande i nätverket 

 

- Hurudan är Ert företags absorberade kapacitet, det vill säga hur mycket kunskap 

kan det ta in från nätverket? 

- Hur motiverade är Ni att lära Er från de övriga företagen i nätverket? 

- Skiljer sig kunskapsbasen mellan företagen i nätverket? Hur påverkar detta 

lärandet? 

- Vad har företaget lärt sig av de övriga företagen i nätverket? Ge konkreta 

exempel 

- Förhållandet mellan privat och gemensam nytta 

 

Samarbetet i nätverket 

 

- Har Ni investerat i nätverket? 

- Hurudana kostnader uppstår det från samarbetet i nätverket? 

- Har Ni förtroende för företagen i nätverket? Finns det skillnader mellan företag? 

- Hurudana personliga kontakter har Ni till de övriga företagen i nätverket? 

- Finns det företag med olika kulturella bakgrund i nätverket? Ifall ja, så har olika 

kulturella bakgrund haft en inverkan på kunskap och lärande i nätverket? 

- Har Ni lyckats att skapa en hållbar konkurrensfördel med hjälp av nätverket? 

- Sammanfatta samarbetet i nätverket med tanke på kunskap och lärande. Har det 

varit nyttigt att ingå i ett nätverk, och i så fall varför? 
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BILAGA 2 Intervjuguide på finska 

 

Yleisesti yrityksestä 

 

- Kertokaa yleisesti yrityksestänne 

- Yrityksenne ydinosaaminen 

- Kertokaa työtehtävästänne 

- Kuinka monessa yritysverkostossa olette mukana? 

 
Yleisesti yritysverkostosta  

 

- Verkostossa mukana olevien yritysten määrä 

- Verkoston rakenne; vaaka- tai pystysuora 

- Motiivit verkoston syntyyn 

- Kuinka suuri yrityksenne on suhteessa muihin yrityksiin verkostossa? 

- Sijoita verkosto johonkin seuraavista ryhmistä; current business net, business 

renewal net, emerging new business net. (Haastateltavalle esitetään kuva näistä 

verkostotyypeistä, jotka pohjautuvat Möller & Svahnin artikkeliin) 

- Millä osa-alueilla yritykset tekevät yhteistyötä verkostossa? 

- Mitkä ovat verkoston tavoitteet? 

- Kuinka kauan verkosto on toiminut? 

- Onko verkostossa keskeinen yritys/useita keskeisiä yrityksiä? 

- Kuinka suurella maantieteellisellä alueella sijaitsevat verkoston yritykset? 

- Mitä positiivisia vaikutuksia on verkostoitumisella? 

- Mitä negatiivisia vaikutuksia on verkostoitumisella? 

 

Tiedonsiirto verkostossa 

 

- Onko yritysten välisellä tiedonsiirrolla tavoitteena tuottaa kokonaan uutta tietoa 

vai täydentää yritysten osaamista? 

- Kuinka tietoa siirretään verkostossa? Mitä kanavia käytetään?  

- Mitä kanavia käytetään eniten ja mitä vähiten? Miksi?  
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- Millaista tietoa siirretään? Näkyvän tiedon (explicit knowledge) ja 

näkymättömän tiedon (tacit knowldge) suhde? 

- Miten näkymätöntä tietoa (tacit knowledge) siirretään verkostossa? 

- Onko verkostossa esiintynyt opportunismia, eli onko joku käyttänyt hyväkseen 

muita yrityksiä antamatta mitään verkostolle? 

- Koetteko että verkostossa on yrityksiä jotka suojelevat tietoaan? 

- Kuinka yrityksenne johto suhtautuu oppimiseen ja tiedonsiirtoon verkostossa? 

- Millainen rooli on teidän yrityksellänne verkostossa tapahtuvassa 

tiedonsiirrossa? 

 

Oppiminen verkostossa 

 

- Millainen oppimiskyky yrityksellänne on, kuinka paljon tietoa se kykenee 

vastaanottamaan verkostosta (absorptive capacity)? 

- Kuinka motivoitunut yrityksenne on oppimaan muilta yrityksiltä? 

- Eroavatko yritysten osaamisalueet (knowledge base) toisistaan? Vaikuttaako 

tämä oppimiseen ja tiedonsiirtoon? 

- Mitä yrityksenne on oppinut muilta yrityksiltä? Antakaa konkreettisia 

esimerkkejä 

- Yksityisen ja yhteisen hyödyn suhde verkostossa 

 

Yhteistyö verkostossa 

 

- Onko yrityksenne investoinut verkostoon?  

- Millaisia kustannuksia syntyy yritysverkostoista? 

- Luotatteko verkoston yrityksiin? Onko luottamuksessa yrityskohtaisia eroja? 

- Millaiset henkilökohtaiset kontaktit teillä on muihin verkoston yrityksiin? 

- Onko verkostossa yrityksiä eri kulttuureista? Jos on, niin onko kulttuurilla ollut 

vaikutusta verkostossa tapahtuvaan oppimiseen? 

- Oletteko onnistunut luomaan pysyvän kilpailuedun verkoston avulla? 

- Kiteyttäkää yhteistyö verkostossa oppimisen ja tiedonsiirron näkökulmasta. 

Onko ollut hyödyllistä olla mukana verkostossa? 


