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1 Inledning 
_____________________________________________________________________ 

 

I detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till studien. Därpå följer ett 

diskuterande stycke där vi introducerar läsaren i problematiken kring det ämne som 

avses behandlas. Detta kapitel mynnar ut i uppsatsens syfte. 

_____________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

 

“Few firms have all of the resources needed to compete effectively in the current 

dynamic landscape. Thus, firms seek access to the necessary resources through 

alliances” 

Ireland et al, 2002, s. 413 

 

Människor har genom historien alltid samarbetat på ett eller annat sätt. När villkor i 

omgivningen har förändrats har samarbete ofta utnyttjats för att möta nya 

förutsättningar. I alltifrån religion, politik till krig har människor samarbetat för att 

utnyttja begränsade resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. (Geringer, 1988) 

 

En grundläggande tanke i företagsvärlden är att konkurrensutsatta företag söker efter 

sätt att möta omvärldens förändringstryck genom att utvecklas kontinuerligt över 

tiden. Enligt Walters och Peters (1994) kan detta bland annat innebära att företag 

försöker nå nya marknader, förbättra den befintliga resursanvändningen eller utveckla 

teknologin för att möta konkurrensen på marknaden. Det finns tre grundläggande sätt 

att nå ovanstående mål. Ett företag kan utveckla resurser och kompetenser internt, 

förvärva dessa externt eller avtala med andra företag att samarbeta för att utveckla 

kompetenser eller fysiska resurser. 

 

I dagens ekonomi blir samarbeten över de organisatoriska gränserna ett allt vanligare 

inslag. Dåvarande Andersen Consulting konstaterade att ett medelstort till stort 

företag har idag 30 pågående allianser jämfört med inga alls ett årtionde tillbaka. 

Anledningen till detta ökande intresse för allianser är att två företag med särskiljande 
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kompetens kan uppnå ökad produktivitet och effektivitet genom samarbete. (Sparks, 

1999) 

 

Bättre utnyttjande av resurser är en av anledningarna till att samarbeten mellan 

tidigare helt självständiga företag har ökat i betydelse. I en studie presenterad 1999 av 

Accenture framkommer det att strategiska allianser utgör mellan sex och femton 

procent av marknadsvärdet för ett typiskt företag och mycket pekar på att intensiteten 

för strategiska allianser kommer att öka i framtiden. Utifrån detta resonemang kan 

miljardbelopp i företagsvärden härledas till strategiska allianser. (Kalmbach och 

Roussel, 1999) 

 

Även om den akademiska världen också påpekar betydelsen av samarbeten så finns 

det från en teoretisk utgångspunkt ingen allmängiltig definition för begreppet 

strategiska allianser. Vad gäller kriterier för urval förefaller den akademiska världen 

inte heller ha funnit en gemensam syn (Webster, 1999). Möjligheten ges därför att 

undersöka vilka kriterier som från ett teoretiskt perspektiv kan vara relevanta när ett 

företag vill bilda en strategisk allians. Då skapas en möjlighet att genomföra en 

undersökning gällande urvalskriterier med en god potential att generera ett 

kunskapsbidrag. 

  

1.2 Problemdiskussion 

 

”A poorly chosen partner can make co-operation very difficult (…) eating up 

immense resources in salvage activities before finally bringing it down.” 

 

Medcof, 1997, s. 718 

 

Näringslivets och den akademiska världens intresse för strategiska samarbeten har 

tilltagit under det senaste årtiondet. Detta kan förklaras av den ökade frekvensen av 

strategiska samarbeten mellan organisationer (Cravens et al, 2000). Historiskt sett 

verkar det som att forskning, gällande strategiska samarbeten, inte åtnjutit lika stort 

utrymme bland forskare som för närvarande (Chung et al, 2000). Denna 

forskningstendens verkar också gälla för små och medelstora företags samarbeten 
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(Van Gils, 2000). Den idag mer omfattande forskningen inom strategiska allianser 

verkar dessutom ha ändrat fokus under den senaste tiden. Från att undersöka 

fördelaktiga omvärldsfaktorer som stimulerar bildandet av strategiska allianser till att 

inbegripa värdering av allianser, effekter på specifika partners och val av partner 

(Cravens et al, 2000). 

 

Undersökningar gällande samarbeten mellan organisationer påvisar att strategiska 

allianser långt ifrån alltid ger tillfredställande resultat för de berörda partnerna. Enligt 

the Economist (1999) upplöstes två tredjedelar av de strategiska allianser som ingicks 

mellan 1992 och 1995. Enligt Cravens et al (2000) misslyckas en majoritet av 

strategiska samarbeten med att skapa värde för de berörda parterna. Dessa 

samarbetens höga grad av utebliven framgång är en anledning till att den aktuella 

forskningen har ändrat fokus till att lägga större vikt på val av partners vid strategiska 

allianser. Enligt Medcof (1997) är bristande utvärdering vad gäller val av partners en 

av de huvudsakliga orsakerna till att allianser misslyckas. Om valet av partner är 

felaktigt från början kan detta få allvarliga konsekvenser för den fortsatta hanteringen1 

av alliansen. Detta är ett stort problem då misslyckade allianser oftast är mycket 

kostsamma för de inbegripna parterna. 

 

1.3 Syfte 

 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka vilka teoretiska faktorer som ligger till 

grund för valet av samarbetspartners vid bildandet av strategiska allianser. Vidare 

avser vi att undersöka dessa faktorers relevans för små- och medelstora teknikföretag i 

praktiken. 

 

                                                
1 Från engelskans Management  
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För att uppfylla syftet har vi formulerat följande frågor som vi avser besvara i 

uppsatsen: 

 

• I vilka former och inom vilka områden väljer små och medelstora 

teknikföretag att bilda strategiska allianser? 

• Vilka faktorer är viktiga, för små och medelstora teknikföretag, vid val av 

partner för bildandet av strategiska allianser?
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2 Metod 
_____________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel syftar till att beskriva vårt tillvägagångssätt. Vi anser att en redogörelse 

är relevant för att ge läsaren en möjlighet att ta del av vårt vetenskapliga synsätt. 

Vidare syftar detta kapitlet till att ge läsaren en insikt i hur vi som författare grundar 

våra resonemang och slutsatser. 

_____________________________________________________________________ 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Vi anser att en forskares bakgrund och dennes föreställningar i stor utsträckning 

påverkar hur omvärlden betraktas. Vi har alla normer och värderingar som bildar en 

individuell referensram som dagligen används för att bearbeta intryck och denna 

ligger till grund för en forskares metoder (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999). 

Dagens forskning präglas av två huvudsakliga synsätt som delar forskningsvärlden i 

två läger, positivism och hermeneutik. Dessa beskriver hur vetenskap bedrivs och hur 

kunskap inhämtas. 

 

Kännetecknande för positivism är tilltron till vetenskaplig rationalitet och här menar 

Wallen (1996) att kunskapen ska vara möjlig att pröva empiriskt och bedömningar ska 

ersättas med mätningar. Även Holme och Solvang (1997) menar att ett positivistiskt 

synsätt syftar till att återge det som kan mätas och kvantifieras. Ett positivistiskt 

synsätt bygger på objektivitet och att forskaren ställer sig utanför det som ska 

undersökas. För att återge verkligheten som den är ska forskaren inta rollen som 

observatör och neutralitet samt opartiskhet ska känneteckna studien. 

 

Till skillnad från ovanstående resonemang har vi som författare ett hermeneutiskt 

synsätt. Enligt Wallen (1996) innebär ett hermeneutiskt synsätt att forskare ges 

möjlighet att filtrera och tolka fakta. I enlighet med Wallens (1996) synsätt har 

informationen vi inhämtat genomgått en process innan den sammanställts. På så sätt 

har vi med våra referensramar dels varit selektiva och dels tolkat materialet vi har 

samlat in. Vidare är tolkning och bearbetning av information en nödvändighet för vår 
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uppsats då synen på strategiska allianser och urvalskriterier skiljer sig åt, författare 

emellan. 

 

Patel och Tabelius (1998) diskuterar språket som ett centralt verktyg för förståelse och 

tolkning och vidare anser de att språket uppstått som en konsekvens av gemensam 

tolkning och är således inte neutralt eller objektivt. Vi använder språket som ett 

instrument för att problematisera och resonera och till skillnad från positivisterna är 

inte tanken med detta att vara objektiv eller neutral utan vår tolkning och bearbetning 

av informationen är det som ger uppsatsen sin styrka och särprägel. 

 

För att få svar på våra problemfrågor och nå vårt syfte har vi fördjupar vi oss i 

strategiska allianser och urvalskriterier för val av strategisk partner för små och 

medelstora företag. Då denna uppsats delvis ska leda till, att vi som författare skapar 

en modell för urvalskriterier vid val av strategisk partner för små och medelstora 

teknikföretag är det hermenutiska synsättet en förutsättning. Med det hermeneutiska 

synsättet ges vi tillfälle att tolka vårt insamlade material och illustrera resultatet i en 

modell som grundas på teoretisk litteratur och iaktagelser hämtade från vårt urval av 

små och medelstora teknikföretag. För att detta ska vara möjligt behöver vi en 

helhetsförståelse av problemet och som verktyg har vi tidigare erfarenhet och 

förförståelse (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999). Vi anser att tolkningsmetoden 

som ligger till grund för detta uppsatsarbete kan beskrivas som att vi rör oss i den 

hermeneutiska spiralen. Vi har förvärvat en förförståelse om strategiska allianser 

genom inläsning av ämnet vilket i sin tur lett till nya frågor som har givits näring 

genom ytterligare studier. Dessa kunskaper har sedan använts för att på bästa möjliga 

sätt skapa en ram för hur små och medelstora företag ser på strategiska allianser och 

urvalskriterier. 

 

2.2 Angreppssätt 

 

Vid forskning brukar man skilja mellan induktivt och deduktivt synsätt, vilka båda är 

begrepp för slutledning. Det deduktiva synsättet kan liknas vid att gå bevisandets väg 

och det induktiva synsättet kan liknas vid att gå upptäckandets väg (Patel och 

Tabelius, 1998). 
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Figur 2:1, Induktiv och deduktiv ansats 

Källa: Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999), sid 218 

 

Genom att forskaren har sin utgångspunkt i teorin och det görs antagande om hur 

verkligheten ser ut, har vi som författare gjort en deduktion. Induktion å andra sidan 

innebär att man utgår från en datainsamling och utifrån detta material försöker dra 

mer generella och teoretiska slutsatser (Patel och Tabelius, 1998). 

 

Den teoretiska litteraturen blev vår utgångspunkt när vi skulle välja uppsatsämne. 

Genom att studera vetenskapliga artiklar och teoretisk litteratur växte vår 

problemställning fram. Vad som fångade vår uppmärksamhet var den allmänna 

begreppsförvirringen som råder inom forskningsvärlden gällande begreppet 

strategiska allianser. Ytterligare en aspekt som bidrog till våra val var den knappa 

forskning som fokuserade på små och medelstora företag. Vi ville pröva den 

teoretiska tillämpligheten genom att använda teorier som grundades på forskning om 

större företag och applicera dessa på små och medelstora företag  Detta i sin tur ledde 

till att vi fördjupade oss i urvalsprocessen för valet av strategiska partners. Vi anser att 

vi som författare har haft en deduktiv ansats då vi utgick från teorin för att komma 

fram till vårt uppsatsämne och vår problemställning. Utifrån denna ansats inhämtade 

vi empiri för att testa relevansen i de teoretiska modellerna för små och medelstora 

företag. 

 

När vi som författare diskuterar begreppen deduktion och induktion anser vi att dessa 

beskriver startpunkten för ett uppsatsarbete. Vi menar att under arbetets gång har vi 

rört oss i gränslandet mellan de två synsätten. Vår utgångspunkt var och förblir 

Verkligheten

Teori 

Induktiv ansats Deduktiv ansats 

Hypoteser 

Observation 

Generalisering 

Observation 
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deduktiv men under skrivprocessen har vi hämtat inspiration från empirin som senare 

har legat till grund för modifieringar av vår referensram. Vi anser inte att det är 

önskvärt att vara fullständigt deduktiv eller renodlat induktiv under processens gång. 

Alvesson och Sköldberg (1996) diskuterar det abduktiva synsättet och detta anser vi 

stämmer väl in på denna uppsats skrivprocess. Den abduktiva ansatsen innebär att 

teori och empiri utvecklas parallellt där empirin utvecklas successivt och valda teorier 

justeras och förfinas under processens gång. 

 

2.3.1 Uppsatsens klassificering 

 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte kan en klassificering av undersökningen göras. 

Vi anser att detta är nödvändigt för att ge läsaren en inblick i hur vi tror att denna 

uppsats kan bidra till forskningen om strategiska allianser. Wallen (1996) utgår från 

studiens karaktär och delar in undersökningar i explorativa, deskriptiva eller 

förklarande studier. 

 

Viktiga faktorer vid val av strategiska partners, för små och medelstora företag, är ett 

område som vi inte anser är helt utforskade. Kriterier för val av strategisk partner för 

små och medelstora företag har i våra ögon ingen självklar position i 

forskningsvärlden och det finns få teorier rörande detta. Strategiska allianser som 

fenomen finns det mycket skrivet om men forskarna ser olika på begreppet och detta 

anser vi tyder på en viss omognad gällande forskningen. Patel och Tabelius (1998) 

menar att studier som kan bidra med grundläggande kunskap om ett problemområde 

som är relativt outforskat klassificeras som explorativ. I dessa undersökningar är 

forskarens uppgift att ta fram information som ska generera så mycket ny kunskap 

som möjligt om problemområdet. Vi anser att vår studie till viss del är explorativ då 

vi bygger en teoretisk modell, för små och medelstora företag, med hjälp av teorier 

som sammantaget ska spegla vårt specifika problemområde. Dessa teorier ligger 

sedan till grund för att i analysen diskutera teoriernas relevans. Slutprodukten blir en 

modell för urvalskriterier vid val av strategisk partner för små och medelstora 

teknikföretag och på detta sätt anser vi att vi genererar ny kunskap om vårt 

problemområde. 
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Den explorativa karaktären i vår uppsats ligger till grund för vårt bidrag till 

forskningen om strategiska allianser men detta anser vi inte är möjligt utan ett 

deskriptivt element.  Patel och Tabelius (1998) gör gällande att en deskriptiv studie 

avser att åstadkomma beskrivningar och dessa omfattar individer, situationer eller 

fenomen i vår omvärld. Vi anser att den deskriptiva karaktären på vår uppsats är en 

förutsättning för att uppnå ett explorativt element. Detta innebär att vi som författare 

måste beskriva de specifika företagens syn på strategiska allianser och urvalskriterier 

för strategiska partners för att kunna nå en slutsats. Det deskriptiva elementet i vår 

studie ges medvetet en större tyngdpunkt då vi anser att det är en förutsättning för att 

kunna generera ett bidrag till forskningsvärlden. 

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Formuleringen och preciseringen av forskningsproblemet är det som ligger till grund 

för om vi som författare väljer att använda kvalitativ eller kvantitativ metod. Detta 

metodval beror på sättet på vilket empirisk data insamlats. (Patel och Tabelius, 1998) 

 

I kvantitativa undersökningar genomförs observationer med största möjliga 

objektivitet och forskarens roll blir att registrera vad som händer. Planeringsprocessen 

i kvantitativ forskning består ofta av uppställning av hypoteser och med dessa som 

grund följer datainsamlingen och analysen. Materialet som samlas in är av kvantitativ 

karaktär och presenteras i tabeller eller diagram. Analysen syftar till att påvisa 

huruvida den insamlade empirin stödjer de uppställda hypoteserna. Slutligen 

karaktäriseras den kvantitativa metoden i hög grad av formalisering, struktur och 

kontroll. (Lundahl och Skärvad, 1999) 

 

Alvesson och Sköldberg (1996) använder begreppet icke-standardiserat när de 

diskuterar kvalitativ metod. Som tidigare nämnts anser Patel och Tabelius (1998) att 

forskningsproblemet i sig utgör grunden till val av kvantitativ eller kvalitativ metod. 

Vår studie är icke-standardiserad då vi har undvikit en alltför detaljerad planering och 

vi har reviderat problemfrågor och metod fortlöpande under processens gång. Vidare 

har vi som författare valt en kvalitativ metod då vår ambition har varit att tolka, uttyda 
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och förstå hur små och medelstora företag ser på strategiska allianser och 

urvalskriterierna för val av strategisk partner (Patel och Tabelius, 1998). 

 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att forskaren måste välja den form för analys och 

bearbetning som ger den önskade typen av kunskap. Vi anser, i egenskap av 

hermeneutiker, att den kvalitativa metoden var det tillvägagångssätt som skulle 

generera det bästa resultatet. Vi har valt att intervjua personer som vi ansåg besitta 

stor kunskap om sina respektive företag och informationen som erhållits har varit ett 

resultat av en dialog mellan oss och den intervjuade. I enlighet med Lundahl och 

Skärvad (1999) anser vi att den kvalitativa metoden är lämplig om svaren på våra 

problemfrågor grundas på vad personer har tänkt, gjort, sagt eller skrivit. 

 

2.4 Datainsamling 

 

Axelsson et al. (2000) diskuterar fyra olika tekniker för datainsamling vid kvalitativa 

studier: direkt observation, deltagande observation, intervjuer och studier av 

dokumentation. I vår uppsats har vi uteslutande använt oss av de två sistnämnda. 

Nedan kommer vi att beskriva hur de båda metoderna kvalitativ intervju och 

litteraturstudier har bedrivits. 

 

2.4.1 Primärdata 

 

”Som man ropar i skogen får man svar” 

 

Darmer och Freytag, 1995, sid. 139 

 

Empirin i denna uppsats utgörs av data som samlats in genom intervjuer. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (1999) menar att primärdata samlas in när den tillgängliga 

sekundärdatan är otillräcklig för att täcka behovet vid genomförandet av en 

undersökning. 
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Ett avgörande moment i arbetet var att sammanställa en intervjuguide för att få svar 

på de frågor som var centrala för vårt problem. Darmer och Freytag (1995) diskuterar 

konsten att ställa frågor så att svaren blir entydiga och så att tolkningen av resultaten 

inte kan missförstås. Vidare anser Darmer och Freytag (1995) att det är möjligt att få 

precis de svar man önskar om frågorna ställs på rätt sätt.  I framtagandet av vår 

intervjuguide har vi efter bästa förmåga försökt att formulera frågor som är 

beskrivande och öppna. Detta har varit ett problem i de fall respondenten har svarat 

kortfattat och följaktligen har vi blivit tvungna att ställa mer ledande frågor för att få 

ett mer uttömmande svar. 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan formen för en intervju vara standardiserad, 

semistandardiserad eller ostandardiserad. Samtliga intervjuer vi har genomfört har 

varit semistandardiserade. Vi har använt oss av intervjuguider men har vid tillfällen 

lämnat den förutbestämda ordningen på våra frågor för att följa upp intressanta 

fakta.Vi har dessutom haft olika roller vid intervjuerna där en av oss har följt 

frågeordningen och den andra följt upp intressanta resonemang som har legat lite 

utanför vår intervjuguide.  

 

Samtliga intervjuer har med intervjupersonernas tillåtelse spelats in på bandspelare för 

att senare sammanställas skriftligt. Vi har i samtliga fall givits möjlighet att 

komplettera materialet med frågor som av någon anledning inte ställdes vid intervju 

tillfällena och detta har vi utnyttjat i två fall. 

 

Vi kan vidare klassificera våra intervjuer som djupintervjuer i enlighet med Darmer 

och Freytags (1995) resonemang. Innan vi besökte de olika företagen hade vi dels 

sökt kunskap om vårt teoriområde och dels sökt kunskap om de enskilda företagen. 

Genom denna förberedelse hade vi redan kunskap om ämnet och intervjuernas syfte 

var att ge en djupare insikt i vårt problemområde. 
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2.4.2 Urvalsdiskussion 

 

Vi har genomfört fem intervjuer där fyra ligger till grund för vårt empiriska kapitel. 

Den första intervjun med Accenture är inte presenterad i det empiriska materialet utan 

gjordes för att ge oss en insikt om strategiska allianser i praktiken. Denna intervju 

fungerade även som en testintervju för att ta reda på vilka svar vi skulle kunna 

förvänta oss av intervjuguiden. 

 

De fyra företag som ligger till grund för vår undersökning klassificeras som små och 

medelstora företag enligt Van Gils (2000) definition. Van Gils (2000) baserar sin 

definition på EU kommissionens och denna inbegriper tre aspekter, företaget ska inte 

ha fler än 250 anställda, företaget ska inte ha en omsättning större än 40 miljoner Euro 

eller en balansomslutning som är större än 27 miljoner Euro och företaget ska inte 

ägas till mer än 25 % av ett annat företag. Vid vårt urval och för vår definition har vi 

utgått från antalet anställda för att definiera vilka företag som är små och medelstora. 

 

Teorier rörande vårt problemområde har ofta sin grund i undersökningar gällande 

stora företag. Vi ville därför applicera dessa teorier på små och medelstora företag för 

att undersöka deras relevans och att i viss mån försöka anpassa dessa teorier till små 

och medelstora företag. 

 

Vi bestämde oss i ett tidigt skede att vår urvalspopulation skulle utgöras av företagen i 

Mjärdevi Science Park, framförallt på grund av dess koncentration av små och 

medelstora företag och dess geografiska tillgänglighet. Vi kontaktade Sten-Gunnar 

Johansson, VD för Mjärdevi Science Park, och i samråd med honom valde vi ut 

företag som vi ansåg vara lämpliga för vår studie. För att klassificeras som ett 

lämpligt företag ansåg vi att företaget var tvunget att ha erfarenhet från tidigare 

samarbete med andra företag. Detta innebar också implicit att de olika företagen i 

någon mån genomgått en urvalsprocess för val av partner. När ett företag överväger 

val av strategisk partner är det sannolikt att personer i ledningen tar beslut rörande 

frågor av denna karaktär. Av denna anledning kontaktade vi VD:n i samtliga 

fallföretag för att i samråd med honom välja ut lämpliga intervjupersoner. I två av 

fallen var VD:n personen med mest kunskap om företagens olika samarbete. I de två 
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övriga fallen intervjuade vi en partnerskapschef och en vice VD då det visade sig vara 

de som hade störst kunskap om företagens samarbete. 

 

2.4.3 Sekundärdata 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är all information som är dokumenterad eller 

tryckt sekundärdata. Detta innefattar böcker, artiklar, årsrapporter och hemsidor. Att 

använda sig av sekundärdata är att förlita sig på kunskap och erfarenhet erhållen av 

tidigare författare. 

 

I avsikt att utveckla vår kunskap inom vårt problemområde började vi studien med att 

teoretiskt fördjupa oss i ämnet. Vi studerade böcker som behandlade strategiska 

allianser som fenomen och i avsikt att hitta mer fördjupande litteratur om 

urvalsprocessen vid val av strategisk partner, sökte vi i artikeldatabaser. All 

information i denna uppsats har först bedömts och tolkats av oss innan den bearbetats 

och dokumenterats. Det vi i litteraturgranskningen fann användbart finns presenterat i 

vår teoretiska referensram. 

 

2.5 Metodkritik 

 

Oavsett metodval, kan vi som författare alltid kritiskt granska vårt eget arbete och 

detta är avsikten med följande avsnitt. Vi har samlat in det empiriska materialet främst 

genom intervjuer. Under en intervju finns det alltid en risk att vi som intervjuare 

ställer ledande frågor och lägger ord i munnen på den som blir intervjuad. Vi har 

försökt att undvika detta genom att vara medvetna om dessa risker. Vid intervjuer av 

den karaktär vi utfört är det inte möjligt att få med alla aspekter rörande strategiska 

allianser och urvalsprocessen vid val av strategisk partner. Svaren blir inte alltid 

heltäckande pga. tidsbrist vid intervjutillfället eller av andra anledningar. Vår 

intervjuguide kunde eventuellt ha kompletterats med ytterligare frågor vilka kunde 

haft betydelse, för slutresultatet, men det problemet ligger i sakens natur.  

 



Urvalskriterier vid val av strategisk partner  Metod 

 14

I termer av generaliserbarhet är det inte vår avsikt att försöka generalisera studien att 

gälla för alla företag. Alvesson och Sköldberg (1996) anser att endast en statistisk 

studie, som visar sannolikhet för konstaterade samband, är berättigad till en 

generalisering. Vi delar inte Alvesson och Sköldbergs (1996) synsätt då vår avsikt är 

att se mönster och undersöka möjligheter till utvidgningar av teorins empiriska 

tillämpningsområde.  Vi anser att en utvidgning av en teoris tillämningsområde är 

första steget till att studien blir relevant i termer av generalisering. Vi bygger våra 

antaganden om en teoris giltighet genom dess korrespondens med verkligheten. I 

termer av Alvessons och Sköldbergs (1996) trilaterala sanningsbegreppet innebär det 

att vi är primärt intresserade av det representativa sanningsbegreppet då detta 

fokuserar på överensstämmelse mellan teori och verklighet.  

 

Vår avsikt med denna studie är inte att falsifiera eller verifiera våra valda teorier. Vi 

delar uppfattningen med Toulmin i Alvesson och Sköldberg (1996) att teoretiska 

utsagor är att jämföra med beskrivningar av regler. Det ges ett användningsområde för 

regeln men det är inte nödvändigtvis så att regeln gäller för alla fall. Det är vår uppgift 

att undersöka om våra ”regler” är användbara. Genom detta synsätt fokuserar vi inte 

på huruvida våra teorier är sanna eller falska utan om våra teorier är användbara i den 

verklighet vi har studerat . Genom att använda ”regler” som i andra sammanhang varit 

tillämpliga och dessutom tillföra en del nya har vi enlig vårt synsätt bidragit till 

forskningen och utökat ramverket. 

 

För att bedöma källor kan vi som författare använda oss av så kallade källkritiska 

kriterier. De tre viktigaste är samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik. 

Samtidskravet innebär att sammanställning och dokumentation av data ska ske i 

anslutning till insamlingstillfället. Tendenskritik används för att ta reda på vilket 

intresse uppgiftslämnaren har och beroendekritik innebär att vi som författare 

kontrollerar huruvida olika uppgiftslämnare använts sig av samma originalkälla. 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999) 

 

Vi har uppfyllt samtidskravet genom att använda en bandspelare under intervjun och 

transkriberat samtliga intervjuer en kort tid efter genomförandet. Vad beträffar våra 

sekundära källor har vi i så stor utsträckning som möjligt använt oss av böcker och 

artiklar som är aktuella.  
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I fallet med tendenskritiken har våra uppgiftslämnare, på grund av sitt arbete, haft ett 

intresse för vårt kunskapsområde och samtliga har subjektivt beskrivit sina sätt att se 

på strategiska allianser och viktiga faktorer vid val av strategisk partner. Detta har 

inneburit att ett urval av fakta har skett som kan motverka att vi fått ta del av hela 

bilden. 

 

Vad gäller beroendekritiken kan vi inte se ett sådant samband beträffande våra 

intervjupersoner, då det inte finns några affärsmässiga kopplingar mellan företagen i 

vår undersökning. Vad gäller våra sekundära källor kan en viss kritik framföras då ett 

antal teoretiker källhänvisar till varandra i ett par av de böcker vi har studerat. Detta 

ser vi dock inte som ett problem då vi sökt upp originalkällan istället för att använda 

oss av sekundära källor. 
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3. Referensram 
_____________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel presenterar vår teoretiska ram, som ligger till grund för analysen i 

kapitel fem. Kapitlet fungerar således som ett verktyg för tolkning av det empiriska 

materialet som presenteras i nästa kapitel. 

_____________________________________________________________________ 

3.1 Hur har vi valt referensram? 

 

Med vårt syfte i åtanke anser vi det nödvändigt att använda olika teoretiska 

byggstenar för att nå fram till svar på våra problemfrågor. Vi har, genom vår 

uppställning av referensramen, försökt att skapa en så heltäckande bild av problemet 

som möjligt med hänsyn tagen till specifika variabler för vår kontext.  

 

Begreppet strategiska allianser har idag ingen allmänt accepterad definition. Det är 

tydligt att olika forskare och tillämpare inom den privata sektorn ger begreppet olika 

betydelse (Webster, 1999). För att visa på mångsidigheten av begreppet och för att 

presentera den splittrade bild som finns i forskningsvärlden har vi inledningsvis valt 

att diskutera olika definitioner av strategiska allianser ur olika författares perspektiv. I 

anslutning till denna diskussion följer ett avsnitt om olika samarbetsformer, vilket har 

till syfte att lyfta ut begreppet strategiska allianser i ett större sammanhang. Vidare 

görs begreppet mer dynamiskt samt visar på det spektrum inom vilket strategiska 

allianser kan bildas och av vilken anledning. 

 

För att kunna gå ner på djupet i vårt problemområde har vi som bekant inriktat oss på 

att studera implikationerna för små och medelstora företag. Små och medelstora 

företag har andra förutsättningar än stora företag och detta anser vi bör belysas. Detta 

beskrivs i ett eget avsnitt där vi försöker visa på vad som är utmärkande för små och 

medelstora företag samt betydelsen av deras samverkan. Avsnittet därefter behandlar 

viktiga faktorer vid val av strategisk partner. Vi har grupperat olika kategorier av 

faktorer som kan ligga till grund för valet av strategisk partner.  

 



Urvalskriterier vid val av strategisk partner  Referensram 

 17

I det sista avsnittet har vi valt att presentera en modell för faktorer vid val av 

strategisk partner. I modellen för partnerval har små och medelstora företags specifika 

förutsättningar inkluderats. Vår avsikt med denna modell är att undersöka dess 

relevans för våra studerade företag 

 

3.2 Diskussion om begreppet strategiska allianser 

 

Allianser i alla dess former är inget nytt fenomen inom näringslivet. Allianser har 

alltid förekommit i någon form för att hantera konkurrens och för att uppnå fördelar 

för de involverade företagen. Vad som är nytt är att allianser numera har fått en 

strategisk betydelse för företaget, således har begreppet strategiska allianser skapats 

och fått större betydelse under de senaste åren. Idag anser företag att allianser har en 

strategisk betydelse för företagets lönsamhet och i förlängningen även för ett företags 

överlevnad på dagens starkt konkurrensutsatta marknader. (Bengtsson et al, 1998) 

 

Lorange och Roos (1992) definierar allt samarbete mellan företag, från informella 

gemensamma projekt till fusioner, som strategiska allianser. Dessa författare tillhör de 

som väljer att definiera strategiska allianser i sin vidaste form. Bengtsson et al (1998) 

anser att strategiska allianser är ett paraplybegrepp för samarbeten mellan 

organisationer, vilket överensstämmer med Lorange och Roos (1992) synsätt. 

 

Vidare diskuterar Lorange och Roos (1992) strategiska allianser som frivilliga 

samarbetsavtal mellan företag för att uppnå gemensamma strategiska mål. Aaker 

(1998) bygger vidare på resonemanget och inför ett tidsmässigt perspektiv gällande 

strategiska allianser. Aaker (1998) anser att strategiska allianser är samarbeten för att 

utnyttja den sammanlagda styrkan hos två eller fler organisationer i syfte att uppnå 

strategiska mål. För att kunna definieras som strategiska allianser ska dessa 

samarbeten vara av långsiktig karaktär  

 

Aaker (1998) utesluter, vad han kallar taktiska samarbeten för att lösa kortsiktiga 

problem från begreppet strategiska allianser. Van Gils (2000) gör även en uppdelning 

mellan taktiska allianser och strategiska allianser. Van Gils (2000) beskriver taktiska 

allianser som korta överenskommelser om samarbete mellan två företag. 
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Enligt Yoshino och Rangan (1995) kännetecknas en strategisk allians av tre  

utmärkande drag: de företag som ingår alliansen ska vara oberoende av varandra även 

efter att alliansen har ingåtts, parterna i alliansen ska dela nyttan av och kontrollen 

över alliansen och att båda företagen ska tillföra värde till alliansen på kontinuerlig 

basis gällande ett eller flera strategiskt viktiga områden. Detta synsätt motsäger 

således till viss del Bengtsson et al (1998) och även Lorange och Roos (1992), som 

innefattar fusioner i deras definitioner. 

 

Även Forrest (1990) utesluter fusioner och uppköp från strategiska allianser. Enligt 

henne ska parterna i en strategisk allians vara oberoende, vilket är förenligt med 

Yoshino och Rangans (1995) beskrivning av begreppet. Till skillnad från Aaker 

(1998) och Van Gils (2000) anser Forrest (1990) att både kort- och långsiktiga 

samarbeten ska innefattas i begreppet strategiska allianser. 

 

Van Gils (2000) definierar strategiska allianser som långsiktiga samarbetsavtal där det 

relativa oberoendet är en viktig faktor. Hon sammanfattar, genom denna definition, 

Yoshino och Rangans (1995) oberoende och Aakers (1998) långsiktighet och skapar 

därigenom en definition som innefattar element från dessa författare. 

 

Webster (1992) har en smalare syn på strategiska allianser. Han anser att strategiska 

allianser är en av många former för marknadsmässiga relationer mellan företag. Hans 

definition av en strategisk allians inbegriper att det skapas en ny enhet som de 

involverade parterna engagerar resurser i samt att den tjänar ett strategiskt syfte för 

båda. Enligt Webster (1992) är Joint ventures den tydligaste formen av en strategisk 

allians och det han anser ska ses som definitionen av en strategisk allians. Detta 

bestrider  Bengtsson et al (1998) och Lorange och Roos (1995) som tydligt definierar 

Joint ventures som en av många former av strategiska allianser. Även Yoshino och 

Rangans (1995) åsikt, att företagen bör vara oberoende efter inträdet i en strategisk 

allians, motsäger till viss del Websters syn. 
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3.3 Samarbeten mellan företag 

 

Styrning, det vill säga samordning av mänskliga aktiviteter, har i alla tider varit 

nödvändigt för att uppnå en effektiv resursanvändning. Styrning är lika viktig för 

företag och organisationer som för människor. Samordning inom det ekonomiska 

området sker antingen genom marknaden, hierarkiskt eller genom en allians. Att 

använda marknaden som koordineringsverktyg har vunnit starkare kraft över tiden 

med prismekanismen som den grundläggande faktorn. Marknaden har emellertid vissa 

nackdelar såsom risken för att monopol och prisdiskriminering uppstår. I detta fall kan 

en hierarkisk form vara att föredra och denna bygger generellt sätt på att 

marknadsformen har misslyckats. Alliansens fördel ligger i att det finns en potential 

att kunna utnyttja både marknadens och hierarkins fördelar genom samverkan. 

(Bengtsson et al, 1998) 

 

 

           Fusion &      Delägande Joint Formellt Informellt 
            Förvärv           Venture Samarbets- Samarbets- 
Hög    projekt projekt Låg 

 
Grad av integration 

   HIERARKI             MARKNAD
 

Figur 3:1 Strategiska alliansers grad av vertikal integration
Källa: Lorange & Roos, 1992, s. 3 

 
 

Lorange och Roos (1992) utvecklar detta synsätt genom att beskriva att vissa 

samarbetsformer ligger närmare en marknadsform än en hierarkisk form och vice 

versa. Som figur 3:1 visar finns det, inom alliansområdet, ett stort spektra av 

samarbetsformer. Lorange och Roos (1992) beskriver allianser enligt den grad av 

integration som existerar mellan aktörerna i alliansen. Fusioner och förvärv ligger 

nära eller inom den hierarkiska formen, i andra änden av skalan finns informella 

samarbetsprojekt, vilka ligger nära en marknadsform. 
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Bengtsson et al (1998) har valt att kategorisera samarbeten mellan organisationer med 

hjälp av två variabler, kontroll- och flexibilitetsbehov. Figur 3:2 kan även användas 

för att beskriva olika grad av formalisering och integration enligt Lorange och Roos 

(1992) definition. Ju högre upp på kontrollaxeln samarbetet befinner sig, desto högre 

är formaliseringen och integrationen i alliansen. Var företagen väljer att samarbeta i 

grafen beror på vad företagens mål och syfte med samarbetet är. Enligt Bengtsson et 

al (1998) tenderar företag som arbetar på stora, mogna och stabila marknader att välja 

samverkansformer som ligger högre på axeln gällande kontrollbehov, alltså  

samarbeten med högre formalisering för att på så sätt skapa en tydlig riskdelning 

mellan parterna. Däremot tenderar lösare samarbeten ske på marknader som 

karakteriseras av att vara osäkra och fluktuerande, lösare samarbeten bevarar bäst den 

flexibilitet som är nödvändig när marknadens förutsättningar kan förändras hastigt. 

Lösare samarbeten kan också vara att föredra när konkurrensfördelar är osäkra och 

lättföränderliga. På marknaden av den typen kan det vara lämpligt för 

samarbetsparterna att ha möjligheten att snabbt kunna lämna samarbeten och gå in i 

nya allianser. 

 

Kontrollbehov 
    

Fullt ägarskap 
  

 Delägande 
      

  Joint venture 
  

   Långtidskontrakt 
  

    Köpoption    
       

Korttidskontrakt 

Flexibilitetsbehov 
 

Figur 3:2 Fastare och lösare samarbetsformer vid olika kontroll- och flexibilitetsbehov
Källa: Bengtsson et al, 1998, s. 75 

 

Bengtsson et al. (1998) beskriver en kraftig ökning av samarbeten under det senaste 

årtiondet. Duysters et al. (1999) menar att denna tendens i en allt större utsträckning 

innebär att företag väljer samarbetsformer med lägre bindningsgrad. Baserat på 
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Bengtsson et al (1998) terminologi, har företag valt att prioritera flexibilitet framför 

kontroll i allt större utsträckning. Enligt Duysters et al (1999) representerade Joint 

Ventures nästintill alla samarbeten i början på 70-talet. I slutet av 90-talet bestod 

samarbeten till 85 % av samverkan utan kapitaldelning mellan parterna. Alltså 

samarbeten med högre flexibilitet och mindre kontroll i form av till exempel 

kontraktsbundna allianser. 

  

3.3.1 Vertikalt respektive horisontellt samarbete 

 

Samverkan mellan företag kan kategoriseras med hjälp av deras inbördes position. 

Denna position påverkar alliansen genom att samarbeten ser olika ut, beroende på om 

ett företag samarbetar med en konkurrent, leverantör eller ett företag i en annan 

bransch. Utifrån företagens relativa position kan allianser delas in i horisontella, 

vertikala och diagonala samarbeten. Vertikal form är samarbeten mellan en leverantör 

och en köpare. Horisontellt samarbete kan beskrivas som samverkan mellan företag i 

samma bransch och slutligen, diagonalt samarbete sker mellan företag i olika 

branscher. (Nooteboom, 1999) 

 

DeWit och Meyer (1998) utgår från samma grundstruktur som Nooteboom (1999) för 

att beskriva olika samarbeten, men han tillför en aspekt gällande både det vertikala 

och det horisontella samarbetet. Det vertikala samarbetet delas in i uppströms och 

nerströms samarbeten medan det horisontella delas in i indirekt och direkt samarbete. 

Det vertikala samarbetet mellan företag och leverantör benämns som den vertikala 

uppströms relationen, A i figur 3:3. Det vertikala nerströms relationen är samarbetet 

mellan företaget och kunden, vilket illustreras av B. Den direkta horisontella 

relationen mellan företaget och dess konkurrenter demonstreras av C och det indirekta 

samarbetet mellan företaget och  ett substitut företag, potentiella etablerare eller  

företag i andra branscher visas av D. Författarna anser vidare att i verkligheten är 

ibland gränserna mellan företagen i direkta och indirekta horisontella samarbeten inte 

speciellt tydliga. 
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F igur 3 :3 F öretaget och  dess relationer 
   K älla: D eW it &  M eyer, 1998 , s . 514  
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Förutom de relationer som uppstår mellan de olika marknadsaktörerna påverkas 

företagen även av externa krafter. Dessa krafter kan kategoriseras som sociokulturella, 

politiska/juridiska, ekonomiska samt teknologiska. Dessa omliggande krafters 

påverkan på allianser avser vi inte diskutera mer omfattande. Eftersom dessa krafters 

påverkan är av mer indirekt karaktär och vårt syfte med figuren är att belysa de mer 

specifika alliansformerna avseende horisontell och vertikal samverkan. 

 

3.3.2 Samarbetsområde 

 

Enligt Walters och Peters (1994) sker samarbeten inom företagens olika funktionella 

områden. Dessa är produktion, marknad samt forskning och utveckling. Syftet med 

samarbeten inom produktion är att uppnå stordriftsfördelar för att minska 

produktionskostnaderna. Vidare kan samarbeten ske inom marknadsområdet för att 

kunna erbjuda företagens varor på en ny marknad. Slutligen förekommer forskning 

och utvecklingssamarbeten, bland annat för att kunna utveckla och sprida en ny 

teknologi fortare. Bengtsson et al (1998) väljer att kategorisera allianser efter deras 

syfte. De anser att företag samarbetar av marknadsskäl, produktionsskäl och av 

utvecklingsskäl, vilket överensstämmer med Walters och Peters (1994) kategorisering 

av strategiska allianser. 
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Bengtsson et al (1998) ger en utförligare beskrivning av varje samarbetsområde. De 

anser att marknadssamarbeten används för att förbättra distribution, produktsortiment, 

ge en starkare ställning mot distributörer och öka resurserna för marknadsföring. 

Bengtsson et al (1998) anser också att det kan vara fördelaktigt för ett företag som ska 

etablera sig på en ny marknad att inleda ett samarbete med  väletablerade företag 

eftersom de besitter bättre marknadskännedom och distributionskanaler. 

Produktionssamarbeten formas för att förbättra produktionsekonomin samt tekniken i 

produktionen genom skalfördelar, ökad flexibilitet och starkare ställning mot 

leverantörer. Utvecklingssamarbeten sker oftast för att förbättra utvecklingsförmågan 

genom ökade utvecklingsresurser, bättre utvecklingsorganisation och ett ökat 

kontaktnät med omvärlden. 

 

Enligt Mayrhofer (2002) har andelen samarbeten gällande marknadsföring och 

försäljning ökat under senare tid. Denna utveckling förklaras med att marknads- och 

försäljningssamarbeten inte kräver lika mycket gemensamma finansiella insatser och 

därför ses som mindre riskfyllda från företagens sida. Detta resonemang anser vi 

överensstämmer med Duysters et al (1999) påstående att andelen samarbeten med 

delat kapital mellan företag har minskat till förmån för samarbeten utan kapitaldelning 

mellan företagen. 

 

3.4 Vad utmärker små och medelstora företag? 

 

De företag som oftast får mest uppmärksamhet i media är de stora internationella  

företagen. Detta speglar inte helt verkligheten, där små och medelstora företag har en 

större betydelse än vad många tror. Van Gils anser att små och medelstora företag kan 

benämnas som näringslivets ryggrad eftersom de generellt sett står för en stor del av 

ett lands bruttonationalprodukt och sysselsättning(Van Gils, 2000). 

 

Enligt Golden och Dollinger (1993) tenderar små och medelstora företag att befinna 

sig på marknader som är fragmenterade, marknader där det ofta finns många liknande 

företag som inte konkurrerar om exakt samma kunder. Detta kan ses som en 

bidragande orsak till att små och medelstora företag utnyttjar samarbete i större 
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utsträckning, eftersom samarbeten kan vara lättare att åstadkomma när två företag inte 

direkt konkurrerar om samma kunder. 

 

Enligt Van Gils (2000) finns det tre grundläggande aspekter som påverkar hur små 

och medelstora företag ser ut och fungerar. Dessa är begränsade resurser, personligt 

engagemang och oberoende. Begränsade resurser är en aspekt som även diskuteras av 

Nilsson och Nilsson (1992). Denna begränsning kan gälla andra aspekter än 

finansiella,  såsom begränsningar av kompetens vad gäller marknadsföring och 

företagsstrategi. Dessa begränsade resurser kan även ta sig i uttryck genom valet att 

fokusera på olika nischer eller innovationsstrategier för att konkurrera effektivare. Det 

personliga engagemanget, som präglar mindre företag, tar sig ofta uttryck på flera sätt. 

Små företag kännetecknas av att vara informella när det gäller information, auktoritet 

och processer. Oberoendet skapas genom att de mindre företagen inte är lika beroende 

av kapitalmarknaden som större företag. Detta kan i vissa fall leda till en ökad risk för 

mindre väl formulerade mål och för sämre ledning av företaget. Däremot skapas en 

större möjlighet för företagen att driva igenom investeringar och projekt som inte 

kapitalmarknaden skulle acceptera. 

 

3.4.1 Små och medelstora företags samarbete 

 

Som nämnts tidigare har samarbete och samverkan mellan företag blivit en tydlig 

strategi för att förbättra ett företags position och förutsättningar på marknaden. Att 

samarbeta och bilda allianser har idag blivit så viktigt, att vissa företag använder sina 

allianser som en resurs att marknadsföra sig med. Det är uppenbart att få företag har 

så mycket resurser och kunskap att de klarar av att konkurrera ensamma på dagens 

marknad. Detta förfaringssätt är speciellt tydligt för små och medelstora företag, vilka 

utnyttjar samarbete i stor utsträckning. (Golden och Dollinger, 1993) 

 

Enligt Van Gils (2000) har en majoritet av små och medelstora företag ett eller flera 

samarbeten med andra företag, oftast inom något av företagets kärnaktiviteter. De 

företag som inte använder allianser som ett strategiskt verktyg tenderar att vara 

helägda av en entreprenör och karakteriseras ofta av att vara äldre och relativt små 

företag. 
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En anledning till samarbete för små och medelstora företag är att denna typ av företag 

är relativt resurssvaga och samarbete kan därför vara ett sätt att få tillgång till ökade 

resurser för att exempelvis kunna genomföra investeringar. Det är dock inte bara inom 

det ekonomiska området som små och medelstora företag har svagheter. Kompetensen 

och kunnandet hos mindre företag ligger oftast inom utförandet av en tjänst eller 

tillverkningen av en produkt. Vissa omkringliggande kompetensområden, som till 

exempel juridiska aspekter, kan vara eftersatta. (Nilsson och Nilsson, 1992) 

 

De potentiella fördelar som små och medelstora företag kan uppnå med hjälp av en 

strategisk allians är möjligheten att uppnå skalfördelar genom samarbete. Dessa 

skalfördelar finns främst inom inköp och försäljning, men även inom organisationen 

kan fördelar utvinnas genom att till exempel kostnaden för ett datasystem delas 

mellan två företag. Samarbeten kan även skapa snabb och enkel tillgång till kunskap 

genom den aggregerade kompetensen. Vidare, minskar behovet av kapital och 

riskhantering genom delade utvecklingskostnader. Möjligheten att påverka ett företags 

konkurrenter på en specifik marknad kan öka genom exempelvis fokusering på olika 

nischer.(Reijnders och Verhallen, 1996)   

 

Enligt Reijnders och Verhallen (1996) tenderar små och medelstora företag som har 

samarbeten med andra företag att uppnå fördelar framför företag som inte samarbetar. 

De samverkande företagen uppnår ett bättre resultat, de tenderar att vara mer aktiva 

och professionella mot marknaden samt de uppnår oftare högre vinster än icke 

samverkande företag 

 

3.5 Viktiga faktorer vid val av strategisk partner 

 

I detta avsnittet kommer vi att presentera olika faktorer som kan ha betydelse för valet 

av strategisk partner. Dessa kommer att presenteras separat för att senare användas 

som byggstenar i vår modell. 
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3.5.1 Strategisk passform 

 

Medcof (1997) belyser strategisk passform som ett viktigt kriterium vid val av 

strategisk partner. Den strategiska passformen bygger framförallt på två faktorer, 

resurskomplettering och ömsesidig motivförståelse vid bildandet av en strategisk 

allians. För att uppnå en bra strategisk passform bör svagheter och styrkor hos företag 

komplettera varandra på ett lämpligt sätt. Detta syftar framförallt på en strategisk 

komplettering vad gäller produktlinjer, marknadsföring eller FoU. 

 

Även Chung et al. (2000) belyser komplettering som en viktig faktor vid val av 

partner. Genom att företag sammanför resurser och förmågor kan dessa få till stånd 

projekt som de ensamma inte hade kunnat genomföra. Detta leder till ömsesidig vinst 

då partners får tillgång till kompletterande kunskap som kan minska deras svagheter 

och öka deras styrkor. 

 

Saul och Chekitan (1997) diskuterar komplettering ur ett marknadsperspektiv och 

diskuterar kompletteringsgraden utifrån kundkomplettering och 

företagskomplettering. Kundkompletteringen syftar till i vilken utsträckning företagen 

delar eller överlappar varandras kundbas och denna anses vara hög om företag har 

olika kunder. Företagskomplettering syftar mer till passformen mellan företags 

resurser och förmågor som diskuterats av Medcof (1997) och Chung et al. (2000)  

 

Den strategiska passformen utgörs även av ömsesidig motivförståelse. Motiven 

behöver inte helt överensstämma men bör vara kända för båda parter. En grundlig 

genomgång av motiven bör genomföras innan alliansen formas så att företagen får 

ömsesidig förståelse för varandras behov (Medcof, 1997). 

 

I nära anknytning till motiven att bilda strategiska allianser ligger målen för 

samarbete. Saul  och Chekitan (1997) anser att partnervalet för en strategisk allians 

måste speglas av målet med alliansen. I deras fall syftar det på marknadsrelaterade 

mål där symbioseffekter och synergieffekter av samarbete är det som ligger till grund 

för en strategisk allians. Författarna delar in marknadsrelaterade strategiska mål för en 
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allians i fyra kategorier: ökning av marknadsandelar, marknadsutveckling, djupare 

penetration av aktuell marknad och/eller utveckling av ny marknad. 

3.5.2 Kompatibilitet 

 

Kompatibiliteten reflekterar alliansens operationella förmåga, det vill säga parternas 

förmåga att samarbeta. Det är inte tillräckligt med individuell företagsförmåga utan 

denna måste operationaliseras i ett samarbete för att ge positiva effekter. I detta 

sammanhang spelar företagskulturen en avgörande roll. Med företagskultur menar 

Medcof (1997) underliggande attityder såsom inställning till internt respektive externt 

fokus för organisationen, ad hoc mot planering, risktagande mot säkerhet etc. 

Företagskulturen representerar dessutom kompatibilitet avseende företagets rutiner i 

arbetssätt. 

 

Förutom kompatibiliteten mellan företagens rutiner i arbetssätt diskuteras 

kompatibilitet personer emellan. Detta benämns av Medcof (1997) som positiv 

personkemi och är en förutsättning för att den sammanlagda kompatibiliteten ska vara 

hög. Författaren anser att personkemi är en mycket viktig faktor att beakta då en 

strategisk partner väljs. Framförallt avses personkemi mellan de personer som initierar 

alliansen och driver den framåt.    

 

3.5.3 Socialt kapital 

 

En variabel som kan kopplas till kompatibilitet är socialt kapital. Detta skapas som en 

konsekvens av att en organisation samarbetar eller har samarbetat med andra 

organisationer. Det sociala kapitalet kan fungera som en drivkraft vid val av partner i 

en strategisk allians på grund av att det sänker sökkostnader och motverkar 

informationsasymmetri. Chung et al. (2000) belyser socialt kapital i form av direkt 

allianserfarenhet, som han anser kan spela en viktig roll i urvalsprocessen för en 

strategisk partner. 

 

När ett företag söker efter en potentiell partner kan det förefalla naturligt att börja 

undersöka de företag som de tidigare samarbetat med. Det kostar både pengar och tid 
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att etablera långsiktiga relationer och denna resursförbrukning kan drastiskt minskas 

om ett företag väljer att samarbeta med företag de regelbundet har kontakt med. Att 

välja partner på grundval av tidigare erfarenhet beskrivs av Chung et al. (2000) som 

direkt allianserfarenhet. Duysters et al. (1999) betonar också allianserfarenheten som 

en viktig faktor att ta hänsyn till vid partnerval. Här diskuterar författarna ökad 

trovärdighet och tillit som en direkt konsekvens av tidigare samarbete. 

 

Erfarenheten av samarbeten är viktig, men även potentiella partners pågående 

allianser diskuteras som en viktig faktor att ta hänsyn till. Duysters et al. (1999) 

belyser möjliga parters nätverkspositioneringar som en viktig faktor att överväga vid 

val av samarbetspartner. I den högteknologiska industrin anser författarna att det finns 

större synergieffekter att hämta genom att samarbeta med företag som befinner sig i 

andra existerande nätverk. Genom ett sådant samarbete skapas möjligheter till 

innovation som bygger på att nya kombinationer av kunskap förs samman.  

 

3.5.4 Engagemang 

 

En annan variabel som är viktig vid val av strategisk partner är engagemanget 

parterna emellan. För att upprätthålla en allians över tiden krävs engagemang som 

speglas i någon form av resursförbrukning. Ju mer resurser som används, desto större 

är möjlighet att alliansen blir framgångsrik på lång sikt. Den tänkta 

resursförbrukningen speglar också risken att någon part skulle försöka avsluta 

samarbetet om problem skulle uppstå. Utan en viss resursbindning i samarbetet finns 

det risk att den ena parten hoppar av samarbetet vid en kritisk tidpunkt och sätter det 

andra företaget i ett ogynnsamt läge med ofullbordade åtaganden. Med andra ord bör 

företag vara medvetna om risken för opportunistiskt beteende när de väljer strategisk 

partner.  (Medcof, 1997) 

 

Engagemanget i en relation speglas även av den roll som respektive företag kommer 

att spela i alliansen. Rollen ges av de strategiska mål företaget vill uppnå med 

samarbetet. Medcof (1997) anser att det är sannolikt att ett av företagen kommer att 

dominera en allians och han anser att i en tvåpartssamverkan bör inget företag vara för 

dominant. Detta har en pragmatisk samt en psykologisk förklaring. Det pragmatiska 
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synsättet menar att om en part dominerar kommer det att tvinga fram en handlingsplan 

som nästan enbart ligger i den ena partens intresse. Rekommendationen är därför att 

ett företag inte ska gå in i en strategisk allians om det medför att företaget blir den 

svaga parten. Det psykologiska synsättet menar att en obalans i maktstrukturen kan 

leda till att konflikter och konkurrens uppstår på grund av att en part dominerar över 

den andra. 

 

3.5.5 Status 

 

En annan intressant faktor att uppmärksamma vid val av partner är den tilltänkta 

partnerns status. En part kan välja att samarbeta med en annan part för att de 

tillsammans ska åtnjuta en fördel med sin sammanlagda status. Det kan innebära att 

ett företag samarbetar för att bekräfta eller öka sin aktuella status (Chung et al., 2000). 

 

En bidragande orsak till ett specifikt partnerval kan även vila på likheter i företagens 

konkurrenssituation och struktur. Om två företag med liknande kvalitet på sina 

produkter och tjänster konkurrerar, blir den största konkurrensfaktorn företagens 

status eller image. Det är sannolikt att två företag under samma villkor, i samma 

bransch och med likvärdig status, använder sig av snarlika operativa arbetsformer och 

rutiner. På grundval av detta får företagen bättre förutsättningar vid ett eventuellt 

samarbete. Exempel på snarlika arbetsformer kan vara liknande administrativa system 

som underlättar kommunikationen och koordination av aktiviteterna i en strategisk 

allians. (Chung et al, 2000) 

 

Vidare kan varje företags respektive status spela en viktig roll då det kan skapa en 

ömsesidig respekt och detta i sin tur ökar ärligheten och engagemanget i relationen.. 

Vidare hävdar Chung et al. (2000) att olikheter i status bidrar till att den starka parten 

inte bidrar till alliansen i den utsträckning som är möjlig utan håller inne sin kapacitet. 
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3.6 Modell för faktorer vid val av strategisk partner 

  

Som tidigare diskuterats, skiljer sig små och medelstora företag från stora företag  

främst genom att ett mindre företag har mindre resurser (Van Gils, 2000). Detta 

speglas inte bara i företagets finansiella muskler utan visar sig även i att ett litet 

företag inte har samma breda kompetens som ett större företag.  Vi anser att den 

viktigaste gruppen faktorer ett mindre företag bör beakta vid val av strategisk partner 

är den strategiska passformen dvs. resursbristen bör kompletteras med externa 

resurser. 

 

Med resurskomplettering menar vi, i enlighet med Medcof (1997), att svagheter och 

styrkor hos företagen kompletterar varandra. Van Gils (2000) menar att 

resursbegränsningen för ett litet eller medelstort företag kan komma till utryck genom 

att företaget nischar sig för att konkurrera. Denna specialisering kan då även ligga till 

grund för den styrka som ett mindre företag kan erbjuda ett större företag då inte ens 

ett stort företag kan erbjuda allt marknaden kräver. Samma påstående anser vi hålla 

för samarbeten mellan företag där båda är mindre aktörer. Enligt Golden och 

Dollinger (1993) tenderar små och medelstora företag att befinna sig på 

fragmenterade marknader där det finns en mindre risk att företagen konkurrerar om 

exakt samma kunder. Genom strategiska allianser, mindre företag emellan, kan då en 

passande strategisk passform uppnås. 

 

Andra faktorer vi har valt att diskutera i denna referensram är kompatibilitet och 

socialt kapital. Betydelsen för dessa faktorer är lika stor oberoende av företagets 

storlek. Företagskultur innebär olika saker för olika personer. I detta avseende speglar 

företagskultur den underliggande attityden till att utnyttja den potentiella alliansens 

möjligheter men även att det föreligger positiv personkemin mellan de personer som 

ska arbeta tillsammans i alliansen. Sammantaget tror vi att företagskulturen får 

betydelse vid val av strategisk partner för små medelstora. Attityden till att utnyttja ett 

samarbetes fulla potential ligger även i ett företags erfarenhet av tidigare samarbete. 

Genom att ett företag har pågående allianser eller erfarenhet av samarbete tror vi att 

sannolikheten ökar för att det utvecklats en kompetens att bedriva samarbete med 

externa företag. Detta kan utgöra en faktor som delvis ligger till grund för val av en 
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specifik partner. I anknytning till denna diskussion diskuteras en potentiell partners 

pågående allianser som en faktor att överväga i urvalsprocessen. Tillgång till andra 

existerande nätverk kan få stor betydelse då viktiga synergi effekter kan uppnås för ett 

litet eller medelstort företag.   

 

Vidare anser vi att engagemanget och ett företags status bör vara viktiga faktorer att 

beakta vid val av strategisk partner. Anledningen till detta är också en indirekt 

konsekvens av de begränsade resurserna ett mindre företag förfogar över. Enligt 

Golden och Dollinger (1993) har allianser blivit ett viktigt verktyg för små och 

medelstora företag att använda i deras marknadsföring. Detta menar vi kan bero på de 

synergieffekter som strategiska allianser kan tillföra ett företag genom att varumärket 

stärks. Samtidigt kan ett mindre företag även öka sin status genom att erbjuda 

kompletterande produkter. 

 

Vi anser även att det planerade engagemanget i en strategisk allians får stor betydelse 

för urvalsprocessen. Som Medcof (1997) diskuterar är engagemang likställt med 

någon form av resursförbrukning för de inbegripna företagen. Ståndpunkten här är att 

ett företag måste vilja åstadkomma någonting med alliansen och detta yttrar sig i 

någon form av resursförbrukning. Detta, anser vi, kan ses som ett bevis på att den 

strategiska alliansen har potential att generera något positivt för de inbegripna 

parterna. 
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Nedan följer en illustration över faktorer som vi anser är betydelsefulla vid val av 

strategisk partner för små och medelstora företag. I vår figur får strategisk passform 

en grundläggande betydelse vid val av strategisk partner och representeras härmed 

genom att placeras centralt i figuren. Vidare görs det ingen åtskillnad i figuren 

gällande den relativa betydelsen för kompatibilitet, socialt kapital, engagemang och 

status.  
 

Små
och 

 
 
 
 
 

medelstora 
företag 

Strategisk
Passform 

Kompatibilitet 

Socialt kapital Status 

Engagemang 

 
Figur 5: Modell för faktorer vid val av strategisk partner  

Källa: Egen bearbetning 
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4. Empiri 
_____________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen att 

presenteras. De fyra fallföretagen beskrivs var för sig utifrån samma grundstruktur.  

_____________________________________________________________________ 

 

4.1 IVP - Integrated Vision Products 

 

IVP grundades 1985 av två forskare vid Linköpings Universitet. Företaget är baserat 

på en idé om en intelligent kamera där bildtagningsapparaten integreras med digital 

elektronik för att skapa ett högpresterande tredimensionellt bildtagningssystem. Enligt 

IVP var grundarna tidigt ute med teknologin, de var ungefär tio år före sin tid och 

detta blev tydligt eftersom marknaden inte var mogen för vare sig produkten eller 

tekniken. Det var inte förrän 1994-95 som företagets tillväxt tilltog och sedan dess har 

IVP fokuserat verksamheten på försäljning av hela sensorsystem, vilket är deras 

benämning på kamerasystemen. IVPs produkter används främst för att inspektera 

kvalitetsdefekter hos olika material som trävaror, bildäck och elektroniska 

komponenter. IVP har 25 anställda och är beläget i Mjärdevi Science Park i 

Linköping. De omsätter 40 miljoner kronor om året och har en årlig tillväxt på 

ungefär 30 % , IVPs försäljning sker främst utanför Sverige. 

 

IVPs bransch, automatiserad bildanalys, är en relativt ung bransch som bildades under 

1960-talet men tillväxten tog egentligen inte fart förrän under andra hälften av 1980-

talet. IVP beskriver branschen som omogen och med en hög tillväxt vilket IVP anser 

vara anledningen till att det finns en stark samarbetsvilja. Branschen karakteriseras av 

att vara mycket fragmenterad vilket enligt IVP också bidrar till att det finns en stor 

samarbetsvilja och att det pågår omstrukturering i branschen.  
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4.1.1 IVPs definition av strategiska allianser 

 

IVP väljer att särskilja strategiska allianser från relationen som uppstår mellan en 

leverantör och en kund. Enligt IVP är en strategisk allians ett ingående samarbete 

mellan två parter med en mycket starkare bindning än en kund-leverantörs relation. 

IVP definierar strategiska allianser som samarbeten antingen inom teknik eller 

marknadsområdet. För IVP måste en strategisk allians vara av långsiktig karaktär. Ett 

avtal om ett ettårigt samarbete är inte en strategisk allians utan det krävs minst två år 

med ett planerat fortsatt samarbete för att IVP ska kategorisera det som en strategisk 

allians.  

 

4.1.2 IVPs samarbeten 

 

Enligt IVP föddes idén om samarbete 1998 när de började inse att de skulle få 

problem att nå ut till en tillräckligt stor marknad. IVP insåg att de skulle få svårt att 

växa tillräckligt fort på egen hand och behövde en partner för att kunna finansiera den 

omfattande produktutvecklingen som de behövde genomföra för att bibehålla sin 

konkurrenskraft på marknaden. Detta resonemang grundades på att IVP hade gjort en 

mycket noggrann marknadsanalys där de olika aktörerna och eventuella partners hade 

identifierats. De företag som IVP konkurrerade med var inte aktuella. De samarbetar 

inte med sina konkurrenter, det sker ett visst utbyte av icke konkurrens utsatt 

information med dessa men inget mer utvecklat. 

 

IVP har idag två samarbeten som de beskriver som strategiska allianser. Den första 

strategiska alliansen ingicks 1999 med Sick AG, ett tyskt industriföretag. Sick 

omsätter 385 miljoner Euro årligen, har 3000 anställda och är ett globalt verksamt 

företag. IVP samarbetar främst med en avdelning inom Sick som heter Machine 

Vision och som står för 60 % av Sicks omsättning.  

 

Den andra alliansen bildades 2001 med ett amerikanskt företag inom 

elektronikbranschen. Detta företag omsätter 250 miljoner dollar om året och deras 

verksamhet är inriktad på tillverkning och försäljning av inspektions och 
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tillverkningsutrustning till elektronikindustrin. IVPs strategiska allians med det 

amerikanska bolaget innefattar inget delägande utan är baserat på ett långsiktigt 

skrivet samarbetskontrakt mellan parterna. IVP var leverantör åt det amerikanska 

bolaget vilket utvecklades till en tätare och tätare relation och ur detta 

leverantörsförhållande utvecklades den strategiska alliansen mellan företagen. 

 

IVP anser att en rad tillfälligheter gjorde att samarbetet med Sick uppstod. Sick hade 

identifierats som en av flera möjliga samarbetspartners. Samtidigt sökte Sick efter en 

partner för ett teknologisamarbete. Sick genomförde en utvärdering av flera olika 

företag och IVP var det företag som var mest lovande ur teknologisynpunkt. Sick är 

aktiva inom ett annat marknadssegment än IVP. Det tyska bolagets produkter är 

inriktade på andra kundkategorier än IVPs produkter. Sick kan däremot bygga sina 

produkter på IVPs grundteknologi.  

 

1999, när IVP ingick den strategiska alliansen med Sick ställde det tyska bolaget ett 

krav på delägarskap om de skulle göra den satsning det innebar att bilda en strategisk 

allians. Sick skulle basera hela sin framtida utveckling inom det området de kallar 

Machine Vision, på IVPs teknik. Delägarskapet blev ett sätt att säkra den framtida 

utvecklingens inriktning för Sick, vilka idag är ägare till 25 % av aktierna i IVP. Det 

operativa samarbetet mellan Sick och IVP finns reglerat i ett flertal kontrakt. Men det 

som enligt IVP är grunden i samarbetet är ett tvåsidigt samarbetsavtal som utarbetades 

mellan de båda bolagen och som beskriver det som IVP kallar ”andan” i samarbetet.  

 

Enligt IVP har de strategiska allianserna en stor betydelse för företaget. De anser att 

allianserna ger en stabilitet som de annars inte skulle uppnå. De menar även att dess 

samarbeten har gett dem möjlighet att nå marknader som de inte annars skulle kunna 

nå. Samarbetet med Sick har öppnat upp ett helt nytt segment för IVP inom 

ytinspektion, som de ensamma skulle ha svårt att etablera sig i. Anledningen till det är 

att segmentet kräver större volymer och IVP hade inte tillräcklig styrka för att 

konkurrera inom detta område.  

 

IVP kategoriserar sig som ett litet vilt företag medan de anser att Sick är en 

organisation med en mycket väl utvecklad struktur. Samarbetet har därför medfört att 

strukturen och kvalitetstänkandet har förbättrats på IVP. Enligt IVP har Sick lärt sig 
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att de ibland måste vara lite mer flexibla och snabba på marknaden. Därmed har det 

varit ett ömsesidigt lärande enligt IVP. 

 

4.1.3 Samarbetsområden 

 

“Det går ut på att komplettera sina egna svagheter, det är vad det handlar om, där 

man är svag där får man gå ut och söka en strategisk allians.”  

 

Mats Gökstorp, VD för IVP 

 

Samarbetet mellan Sick och IVP sker inom två övergripande områden, teknik- och 

marknadsområdet.  Produktutveckling och teknikutveckling anser IVP har varit ett 

samarbetsområde som varit mycket givande. Det har främst visat sig genom 

gemensam produktutveckling där IVP har tagit det främsta ansvaret för 

kärnteknologin och Sick har hanterat huvuddelen av produktens paketering. Sick har 

även stått för varumärket på produkten.  

 

IVPs andra strategiska allians baseras på att det amerikanska bolaget medfinansierat 

en omfattande produktutveckling som IVP genomfört. Det amerikanska bolaget har 

därmed erhållit en begränsad exklusivitet inom ett visst användningsområde för 

produkten. Genom detta samarbete anser IVP att de sålt en del av sin marknad till 

dem. Det amerikanska bolaget är marknadskanalen för produkten och IVP står för 

utvecklingsarbetet. 

 

“…IVPs namn förs ut via Sicks säljkanaler, dom har 1800 säljare runt världen så det 

är ganska kraftfullt. Gissa varför vi vill ha partnerskap med dom?”  

 

Mats Gökstorp, VD för IVP 

 

Samarbetet inom marknadsområdet är främst inriktat på gemensamma 

marknadsföringsåtgärder och inte så mycket på gemensam försäljning.  

Marknadsföringssamarbetet visar sig främst genom att IVP ställer ut sina produkter 

tillsammans med Sick, på de olika Branschmässor som Sick deltar i runt om i världen. 
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Detta anser IVP har haft en positiv inverkan på deras varumärkes styrka, då Sicks 

starka varumärke ger dem draghjälp. Sick har en stor försäljningsorganisation runt om 

i  världen vilket också ger draghjälp till IVPs varumärke. 

 

4.1.4 Faktorer som påverkar valet av partner 

 

”Den största fällan man kan gå i är när man sitter och säger: vi kan väl börja jobba 

ihop med dom för vi behöver ju inte investera någonting, man tror att det kostar 

ingenting att pröva.” 

Mats Gökstorp VD för IVP  

 

IVP anser att valet av partner för en strategisk allians är mycket viktigt då en 

misslyckad allians förbrukar mycket resurser. Framförallt tar allianser mycket 

ledningsresurser i anspråk. IVPs ledning lägger idag ner mycket av sin tid på att 

hantera och underhålla de två strategiska allianser de har, genom nätverkande och 

sociala kontakter. På grund av detta anser IVP att föranalysen vid ingående i en allians 

har stor betydelse. De anser också att om det inte finns en tydlig indikation på att det 

är en bra framtida partner ska företaget inte inleda ett samarbete. Deras grundtanke är 

att misslyckade allianser är så kostsamma att det i osäkra fall är bättre att inte inleda 

samarbete än att chansa. 

 

”…personkemin måste fungera annars litar man inte på varandra och litar man inte 

på varandra då kan man lika gärna lägga ner samarbetet.” 

 

Mats Gökstorp VD för IVP 

 

IVP har två grundläggande kriterier vid val av partner för en strategisk allians. Det 

första handlar om den eventuella partnerns storlek. En partner behöver enligt IVP vara 

så pass stora att det finns en möjlighet att utvecklas tillsammans och att partnern har 

möjlighet att ta den större investering som krävs för att få ut en ny produkt på 

marknaden. Detta kriterium är enligt IVP erfarenhetsbaserat då tidigare försök till 

samarbeten har fallerat på grund av att partners inte kunnat leva upp till de löften som 

givits bland annat på grund av bristande finansiell styrka. Det andra kriteriet 
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benämner IVP personkemi. De anser att det är mycket viktigt att personkemin mellan 

de anställda i företagen fungerar eftersom denna företeelse inte går att skriva in i ett 

kontrakt. Företagen måste kunna arbeta enligt ”andan” i kontraktet och då måste 

personkemin fungera. Fungerar inte personkemin försämras förtroendet i alliansen 

enligt IVP. 

 

Vid urvalet av samarbetspartner för alliansen som bildades med det amerikanska 

bolaget 2001 fanns ytterligare en faktor som påverkade. IVP anser generellt att det är 

bättre att samarbeta med det företag som har position nummer två på marknaden än 

det som har position nummer ett. De anser att nummer två på marknaden oftast har 

större ambitioner. Företaget som har den starkaste positionen på marknaden tenderar 

att inte vara lika aggressivt som företaget med en svagare position inom ett visst 

segment eller marknad.  

 

Vid partnerval för en strategisk allians är öppenhet en viktig faktor enligt IVP. De 

anser att det är en grundläggande förutsättning att partners är öppna med information 

till varandra. De menar att om det inte finns öppenhet faller idén med att skapa en 

allians då man inte får något utbyte av att samarbeta. Vid de försök till samarbete som 

har misslyckats för IVP har bristande öppenhet med information varit en av faktorerna 

som bidragit till misslyckandet. Brister i analysen var ett annat problem vid valet av 

partner. I denna analys gjordes inte en tillräckligt ingående studie gällande 

matchningen av partners. Den potentiella partnerns styrkor undersöktes inte i 

tillräckligt stor utsträckning för att klargöra om de kompletterade varandras styrkor 

och svagheter på ett meningsfullt sätt. 

 

Vidare får inte informationsutbytet bli för omfattande eftersom det inte handlar om ett 

samgående, deltagarna i alliansen är inte en koncern, de är fortfarande två fristående 

företag. Enligt IVP är öppenheten även viktig då den skapar en dialog mellan 

företagen och därmed ökar sannolikheten att matchningen är god. Enligt IVP har en 

del av framgången med deras allianser varit att företagen har delat med sig av 

information om affärsplaner, kundstock, täckningsbidrag för olika produkter och 

omsättningsmål. 
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Företagskulturens inverkan på ett specifikt partnerval är inte så stor anser IVP. Detta 

beror på att det inte handlar om en sammanslagning av två företag utan om två 

oberoende företag som samarbetar i en allians. Företagskulturen har en mer generell 

betydelse för hur partnerns anställda trivs på sin arbetsplats och det kan i sin tur 

påverka de personer från IVP som ska samarbeta med den.  

 

Tidigare erfarenhet av samarbete har inte haft en avgörande betydelse när IVP valt 

sina strategiska samarbetspartners. Den strategiska alliansen som ingicks med Sick 

var inte en konsekvens av tidigare samarbete. Däremot låg en affärsrelation till grund 

för samarbetet med det Nordamerikanska företaget då dessa tidigare varit kund till 

IVP i ett tidigare skede. 

 

En potentiell partners nätverk och andra allianser var inte en faktor som analyserades 

då alliansen med Sick ingicks 1998. Däremot analyserades detta vid ingåendet i 

alliansen med det amerikanska elektronikföretaget vilken genomfördes 2001 då IVP 

ansåg att det var en faktor som var viktig att beakta. Därför gjordes en omfattande 

analys av eventuella partnerns kundrelationer, samarbeten och nätverk vid urvalet. 

 

En eventuell partners rykte är en faktor med stark påverkan på ett samarbete. IVP 

tolkar rykte som värdet av en partners varumärke. I fallet med Sick har deras starka 

varumärke en positiv effekt på IVPs varumärke genom deras allians. Partnerskapet är 

något som används för att stärka och marknadsföra det egna varumärket.  

 

4.2 Cendio Systems 

 

Cendio Systems grundades 1992 och har sedan starten byggt sin affärsidé runt ett 

koncept som heter Open Source2. Cendio arbetar med en produkt som heter ”tunna 

klienter”. I ett företags datorpark finns i allmänhet alla program i varje dator i 

företaget. Med tunna klienter samlas programmen i en server och varje enskild dator 

använder programmen från servern endast när det finns ett behov. En av fördelarna är 

                                                
2 förklara open source 
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att när man ska uppgradera program behöver det endast göras i servern istället för 

varje dator som använder programmet. 

 

Cendio har idag tio anställda och omsättningen för 2002 kommer att bli cirka åtta 

miljoner. De fem grundarna äger 60 % av företaget. Av de fem arbetar två kvar i 

Cendio. Ett riskkapitalbolag äger 35 % av bolaget och de resterande 5 % är utspridda 

på ett antal små ägare.  

 

I Cendios  bransch har samarbetsvillighet ökat markant under de senaste åren. Cendio 

anser att det tidigare fanns en arrogans som yttrade sig i att många företag inte ansåg 

sig behöva samarbeta med andra företag. Idag är samarbetsvilligheten hög.  Företag 

ser samarbeten som en möjlighet till ökade intäkter, ett flertal företag har dessutom 

inte möjlighet att göra allting själva. Cendio anser att den ökade samarbetsvilligheten 

är en effekt av den negativa utvecklingen inom IT-sektorn de senaste åren. 

 

4.2.1 Cendio Systems definition av strategiska allianser 

 

Cendio väljer att definiera strategiska allianser genom att dela upp begreppet. Strategi 

antyder att det är av långsiktig karaktär. Detta innebär att en enskild affär eller en 

kampanj inte kan anses som strategiskt. Begreppet allians betyder för Cendio att 

arbeta ihop med någon. Alltså innebär begreppet strategiska allianser för Cendio ett 

långsiktigt samarbete med andra företag. 

 

4.2.2 Cendio Systems samarbeten 

 

Eftersom Cendios produkt befinner sig i en introduktionsfas på marknaden anser de 

att partnervalet är mycket viktigt. Det finns inte särskilt mycket erfarenhet på 

marknaden gällande Cendios produkt och då blir det än mer viktigt att välja partners 

med kompetens att sälja produkten. Om ett dåligt partnerval görs kan produkten få 

dålig renommé när det i själva verket beror på bristande kompetens hos 

samarbetspartnern I Cendios fall har det därför varit mycket viktigt att välja 

kompetenta partners. Kompetensen innebär att deras partners ska vara kunniga, aktiva 
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och har bra kontakt med kunderna. Cendio anser att de partners som det ingås 

samarbeten med tidigt i en produkts livscykel på marknaden oftast blir strategisk 

viktiga och leder till långsiktig samverkan för företaget. När sedan produkten har ett 

större igenkännande på marknaden och en bra position kan mer taktiska allianser 

skapas, anser Cendio. 

 

“Det här är ingen pryl som man tar in på en bensinmack precis som man väljer efter 

att ha köpt tuggummi och kondomer”.  

Inge Wallin, Vice VD för Cendio Systems 

 

Cendio anser att de har fyra strategiska allianser i dagsläget. Det finns en målsättning 

att ha ett 20-tal samarbetspartners vid slutet av 2003. De gör en åtskillnad på två 

sorters partners. De har så kallade systemintegrationspartners vilka ofta är 

konsultbolag som säljer in projekt där Cendios produkt involveras. Den andra typen 

av partners benämns applikationspartners, vilket innebär att en partner använder 

Cendios produkt för att paketeras tillsammans med en egen produkt och för att på så 

sätt erbjuda ett mer heltäckande koncept. Däremot sker ingen samverkan med deras 

konkurrenter. Cendios marknad är starkt dominerad av ett företag som heter Citrix 

vilka har 70-80 % av marknaden. Detta beror till viss del på att de baserar sitt system 

för tunna klienter på ett nära samarbete med Microsoft.  

 

Cendio anser att kontrakt mellan partners inte är en nödvändighet. De skriver inte 

alltid kontrakt med företag de samarbetar med. I samarbeten som har leverantör-

distributör karaktär skriver Cendio oftare kontrakt än vid samarbeten som innebär att 

Cendio samarbetar med ett annat företag, för att sälja mot ett tredje part. Cendios 

kontrakt har ofta en öppen karaktär vilket innebär att det inte specificeras särskilt 

många detaljer i samarbetskontraktet.  

 

Cendio anser att strategiska allianser är mycket viktiga för företaget då samarbeten 

kan skapa en utvecklingspotential som inte skulle ha funnits annars. Detta beror till 

stor del på att Cendio är ett produktbolag och måste ha möjlighet att få ut sina 

produkter till potentiella kunder som finns utspridda över hela Sverige. 
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Vidare är partnerskap viktigt då Cendio har en hög teknisk profil på sitt företag och 

sina anställda. De har en hög kunskapsnivå när det gäller sin produkt och de tekniska 

aspekterna runt denna. Det innebär att Cendio är duktiga på implementeringen av 

produkten och på att sälja in produkten till dem med teknisk kompetens. Vad deras 

partner ska komplettera med är kunskap om att sälja in projekt till ledningsgrupper där 

Cendio varken har de ekonomiska kunskaperna eller kontakterna för att agera. 

 

4.2.3 Samarbetsområden 

 

“Det är försäljningen som är motorn i samarbetet.” 

 

Inge Wallin, Vice Vd för Cendio Systems 

 

Cendio anser att då de endast är tio anställda i företaget medför detta att distribution 

och försäljning kan bli svår att hantera över hela Sverige oberoende av hur bra deras 

produkt inom tunna klienter är. Att sälja Cendio produkt via standardiserade 

återförsäljare och distributörer har inte varit aktuellt, beroende på produktens 

komplexitet vilken kräver tämligen mycket av dem som ska sälja produkten. Förutom 

försäljning, som är det område där Cendio samarbetar mest sker även samarbete inom 

marknadsföring. Detta förekommer främst genom försäljningskampanjer och 

gemensamma seminarier och mässor. Produktutvecklingssamarbeten har aldrig varit 

aktuella för Cendio eftersom de anser att sådana samarbeten alltid innebär en risk att 

den ena parten lär sig mer än den andra. Därmed så blir partnerskapet inte lika 

givande för båda parter. 

 

Cendios partner ska ha huvudansvaret för försäljningen och implementeringen av 

Cendios produkt. Cendios roll under försäljningsprocessen är att vara ett stöd åt 

partnern. Cendio har även ett utbildningsprogram som de vid behov kan erbjuda 

kunden och partnerföretaget. Denna modell  stödjer produktens försäljning på ett 

lämpligt sätt och Cendios förtjänst blir licenspengarna som kunden betalar för 

produkten. 
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4.2.4 Faktorer som påverkar valet av partner 

 

Det första kriteriet Cendio beaktar vid val av strategisk partner är att deras blivande 

partner är aktiv. Cendio är inte intresserade av en partner som de hela tiden behöver 

driva framåt. Det måste finnas ett egenintresse från partnerns sida att själva driva 

produkten och försäljningen framåt. Ett tecken på att en partner är aktiv är att de 

öppnar sitt kundregister för att diskutera vilka som kan vara intresserade av Cendios 

produkt. Ett annat exempel är att en av deras partners vill att Cendio ska vara med på 

seminarier som partnern arrangerar för sina kunder. Enligt Cendio måste man ha 

gemensamma aktiviteter med sin partner för att samarbetet ska kunna vara 

meningsfullt. Enligt Cendio är många företag benägna att skriva kontrakt om 

samarbete men det händer inte så mycket i slutändan.  

 

”…en avdelning som jobbar med just det du vill jobba med, då kanske den 

avdelningen är den egentliga partnern.”   

Inge Wallin Vice VD för Cendio Systems 

 

Den strategiska partnerns storlek är inte viktigt för Cendio. De anser det vara viktigare 

vilka kunder den potentiella partnern har och vilken den tänkta aktivitetsnivån är. Att 

storleken på företag inte har betydelse är tydligt, då samarbeten bedrivs med företag 

som har mellan 20 och 30 anställda till företag som har 10 000 anställda. Vidare anser 

Cendio att med ett stort företag arbetar de aldrig med hela företaget utan med en 

specifik avdelning. Cendios största partner har en speciell avdelning för tunna klienter 

och Cendio har i princip ingen kontakt med övriga avdelningarna inom företaget.   

 

Ett annat grundläggande kriterium för Cendio är att de ska tycka om att arbeta 

tillsammans med sin samarbetspartner. Personkemin måste fungera mellan de 

personer som ska arbeta tillsammans och genom en väl fungerande personkemi skapas 

även förtroende. Förtroendet i sin tur bidrar till en övertygelse om att företaget håller 

vad de lovar.  

 

Cendio anser att öppenhet mellan partners är viktig. Särskilt viktigt är att 

informationen ges om det som pågår i samarbetet. Det har även en viss betydelse att 
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det finns en öppenhet gällande framtida planer och mål för att skapa ett gemensamt 

mål för det fortsatta samarbetet. Däremot anser inte Cendio att alla detaljer om hur 

företaget fungerar måste vara kända mellan partners. De anser att det kan finnas 

affärshemligheter hos samarbetspartners som inte behöver delges i ett eventuellt 

samarbete. 

 

Företagskulturen i ett visst företag anser inte Cendio har en större påverkan på hur 

företag hanterar en eventuell allians. Därför får inte denna aspekt särskilt stor vikt vid 

val av strategisk partner. Cendio anser att om företaget är seriöst och de är 

professionella mot sina kunder så är inte deras företagskultur som helhet särskilt 

relevant.   

 

En partners erfarenhet av tidigare samarbeten har inte så stor betydelse vid 

valtillfället, anser Cendio. Däremot kan det spela en viss roll senare under samarbetet 

eftersom de företag som har stor vana av samarbeten oftast har mer realistiska 

förväntningar på resultatet än mer oerfarna företag. 

 

En eventuell partners andra pågående samarbeten och nätverk kan för Cendio ha en 

förhållandevis stor påverkan. Detta handlar framförallt om att en partner genom andra 

partnerskap och nätverk kan ha en bättre komplettering av Cendio. Om ett företag har 

en stark position inom en nisch kan ett samarbete ge möjlighet till affärer med företag 

i den nischen och den omständigheten kan påverka valet av strategisk partner.  

 

…så att om man säger ett företags namn och någon gör grimaser kanske det inte är 

riktigt rätt. 

Inge Wallin, Vice VD för Cendio Systems 

 

En potentiell partners rykte har stor inverkan vid valet av partner menar Cendio. Det 

är viktigt att de har rykte att vara kunniga och professionella. Om ett företag har ett 

gott rykte gentemot sina kunder uppfattas det generellt som ett företag med gott rykte 

i branschen. Den potentiella partnerns marknadsposition är viktig för Cendio. Detta 

beror på hur de utnyttjar sina samarbeten, Cendio vill få möjlighet att nå så många 

kunder som möjligt genom sina partners. Om ett företag har en bra marknadsposition 

så har de många kunder och då blir det en intressant partner. 
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4.3 Kreatel Communications 

 

Kreatel Communications bildades 1996 och grundarna hade tidigare studerat vid 

Linköpings Universitetet. Idén att bilda företaget föddes ur den begynnande 

avregleringen av telemarknaden. Den första produkten Kreatel utvecklade var ”en 

liten intelligent apparat” som dirigerade telefonitrafik till alternativa operatörers nät.  

Produkten fick begränsad livslängd på den svenska marknaden pga. förvalsreformen 

som kom något år senare. Produkten lever dock kvar på andra marknader som ännu 

befinner sig i den process som Sverige befann sig i, under avregleringen. I takt med 

att försäljningen av Kreatels produkt avtog föddes idén om en box för digital tv. 

Arbetet med den nya produkten startade 1999 och någon gång under sommaren 2000 

var produkten färdig att lanseras. Boxen bygger på bredbandsteknik och kallas därför 

för en bredbandsbox. Produkten säljs till operatörer och serviceproviders som i sin tur 

erbjuder bredbandsboxen som en produkt tillsammans med sina tjänster. Detta 

förfaringssätt skiljer sig från andra konkurrenter som t.ex. Nokia, Philips och 

Samsung, vilka riktar sig direkt mot slutkunden. Idag finns ca 30 000 enheter i drift. 

Detta anser Kreatel vara för lite och beror på främst två orsaker. För det första har 

marknaden för utveckling av tjänster varit trög och för det andra har operatörernas 

planer och investeringar tagit lång tid. 

 

Kreatel har 60 anställda och merparten av försäljningen går på export. Kreatel omsatte 

ca 80 miljoner kronor 2001 och resultatet belastades av omfattande kostnader för 

produktutveckling. Kreatels största ägare är ABN AMRO, SEB, Bure och 

Innovationskapital. En del av personalen är dessutom delägare i bolaget. Kreatel har i 

dagsläget ca 20 pågående strategiska allianser med allt från enmansbolag till större 

koncerner. 

 

Kreatel anser att viljan i branschen att ingå partnerskap har varit extremt god under en 

lång tid. Detta anser Kreatel kan tillskrivas det faktum att branschen är omogen. 

Intresset att inleda nya samarbeten är mycket stort i de flesta företagen i branschen. 

Samarbetsvilligheten har lett till att Kreatel har relativt stor erfarenhet av samarbete 

med andra företag och har gjort att de känner sig säkrare när nya allianser bildas. 
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4.3.1 Kreatels definition av strategiska allianser 

 

Kreatel menar att strategiska allianser innebär samarbeten med företag som har 

samma slutkund i fokus som de själva. Enligt Kreatel kan strategiska allianser handla 

om både korta och längre samarbeten inom ramen för ett projekt. Vidare menar 

Kreatel att de försöker skilja på leverantörer och de företag som är partners i 

strategiska allianser. En leverantör är ett företag som levererar en komponent till 

Kreatel som Kreatel betalar för. När en strategisk allians bildas är syftet att samverka 

för att leverera och få betalt av den gemensamma kunden. Strategiska allianser 

inbegriper även långsiktiga samarbeten med systemintegratörer som utan inblandning 

från Kreatel tar ansvaret för projekt hos kunden.  

 

4.3.2 Kreatels samarbeten 

 

Strategiska allianser är helt avgörande för Kreatel då de anser att det inte finns en 

rimlig möjlighet till framgång om de agerar ensamma. Behovet av samarbete uppstod 

omedelbart när Kreatel började utveckla bredbandsboxen. I samband med 

utvecklingsarbetet insåg de att bredbandsboxen inte skulle kunna säljas utan ett antal 

kompletterande komponenter. Det behövs mycket annan hårdvara och andra 

mjukvarakomponenter för att få ut konceptet till kunder och all denna kompetens 

finns inte inom Kreatel. När det gäller att välja samarbetspartners anser Kreatel att 

valet till stor del sker utifrån kundens preferenser. När en kund kontaktat Kreatel  

skapar de en systembild av det intresserade företagets övriga leverantörer och 

kontaktar dessa för att etablera en kontakt och i vissa fall inleda ett samarbete. 

 

Kreatel skiljer på tre huvudgrupper av strategiska partners. En grupp av partners 

kompletterar Kreatel så att en bättre helhetslösning kan erbjudas. Den andra gruppen 

består av partners som är kopplade till Kreatels kärnprodukt och detta skulle kunna 

kategoriseras som tekniska samarbeten. Den tredje gruppen av partners är de företag 

som hjälper till att utveckla marknaden med tjänster eller produkter som inte 

nödvändigtvis är kopplade till Kreatels specifika erbjudande. Inga samarbeten sker 



Urvalskriterier vid val av strategisk partner  Empiri 

 47

med företag som är direkta konkurrenter till Kreatel. De anser att det inte finns någon 

anledning att samarbeta med någon konkurrent för utveckling av bredbandsboxar 

eftersom Kreatel anser att deras konkurrensfördel mot andra konkurrenter ligger i 

deras utvecklings arbete.  

  

”Man kan säga att våra samarbeten är som tillsvidareanställningar, de pågår tills 

man hittar en anledning att inte fortsätta…” 

 

Jörgen Hammarstedt, Partnership Development Manager, Kreatel Communications 

 

Kreatel har bildat sig en god uppfattning om sin marknad och har gjort en 

kartläggning av de viktigaste aktörerna som har betydelse för att konceptet med 

bredbandsboxen ska fungera. Bland dessa aktörer bildas grupperingar med 

representanter från hela kedjan av företag för att kunna erbjuda en helhetslösning. 

Dessa samarbeten bildas för specifika projekt och har ofta ambitionen att vara stabila 

och fasta över en längre tid. Trots detta bryts de upp med jämna mellanrum och nya 

grupperingar bildas för nya projekt.  Många påbörjade samarbeten pågår tills dess att 

det finns en uppenbar anledning att avbryta dem eller att de naturligt upphör. Det är 

inte ofta Kreatel formellt avbryter ett samarbete utan det ligger vilande tills att det 

uppkommer en anledning att ta upp relationen igen. Den enda egentliga orsaken till att 

avsluta ett samarbete helt, är genom att partnerföretaget blir uppköpt eller går i 

konkurs.  

 

4.3.3 Samarbetsområden 

 

Kreatel samarbetar främst inom marknadsområdet men också i viss mån med 

produktutveckling. Inom marknadsområdet handlar det främst om marknadsföring, 

marknadsbearbetning och marknadsutveckling. Marknadsföring som  

samarbetsområde består till stor del av gemensamma försäljningsaktiviteter med andra 

företag. Dessa är hårdvaru och mjukvaruleverantörer som t.ex. videoservertillverkare, 

IP-streamertillverkare, utvecklare av betalningssystem för kunderna etc. I denna form 

av samarbete har Kreatel för avsikt att mot slutkund erbjuda en helhetslösning. 
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Eftersom marknaden är relativt omogen bedrivs gemensamma utbildningsinsatser och 

dessa omfattas av vad Kreatel avser med marknadsbearbetning och 

marknadsutveckling.  

 

4.3.4 Faktorer som påverkar valet av partner 

 

”När någon får en stor framgång då förstår man att de lyckats med någonting och då 

kommer de att vara bättre nästa gång och därför vill alla samarbeta med dem. Alla 

vill vara i ett vinnande lag, det är rationellt” 

 

Jörgen Hammarstedt, Partnership Development Manager, Kreatel Communications 

  

Kreatel har utarbetat en rad kriterier som riktlinje när företaget ska ingå en strategisk 

allians. Det mest grundläggande kriteriet för samarbete är att den tilltänkta partnern 

ska vara lika kompetenta som de själva. Kreatel bedömer denna överensstämmelse 

utifrån fem faktorer. Den första faktorn Kreatel utvärderar är speed. En tilltänkt 

partner måste hålla samma tempo som Kreatel, framförallt vad det gäller kontinuerligt 

utvecklingsarbete men även anpassning till förändrade krav på marknaden. Om inte 

företagen arbetar med liknande hastighet får de svårt att sammanföra sina erbjudande.  

 

Den andra faktorn Kreatel undersöker är size. Ett litet företag kan vara mer angeläget 

att få till stånd ett fruktsamt samarbete och kan tänka sig att investera mer tid i 

alliansen för att nå fördelar. Ett större företag kan tillföra stabilitet eller ett välkänt 

varumärke. Storleksparametern är väldigt svår att värdera men den finns med i 

bedömningen av en potentiell partner.  

 

Den tredje faktorn som Kreatel granskar är attention och denna är kopplad till 

storleken på den tilltänkta allianspartnern. Här rör det sig om hur mycket 

uppmärksamhet som visas Kreatel och hur mycket uppmärksamhet som Kreatel kan 

visa sin tilltänkta partner. Detta sammantaget är en viktig parameter för Kreatel och 

styr kvaliteten på samarbetet.  
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Den fjärde faktorn som övervägs är threshold. Översatt betyder ordet tröskel och 

innebörden är i vilken grad det finns ett initialt motstånd. Specifikt innebär begreppet 

hur man övervinner initiala problem som svårigheter att komma igång med samarbete 

och åstadkomma resultat. Mycket av problematiken rör leveranstid och uppfyllande 

av leveranskrav. Kan företaget leverera enligt tidsplanen så har de en stor fördel. I 

detta sammanhang bedöms hastigheten vara viktigare än överlägsen produktkvalité.   

 

Den sista faktorn som övervägs vid val av strategisk partner är customer focus dvs. att 

den potentiella partnern har minst lika utvecklat kundfokus som Kreatel. Med 

kundfokus menar Kreatel att det bör finnas ett gemensamt synsätt vad gäller att lösa 

kundens problem på ett så effektivt sätt som möjligt. Vidare innefattar ett högt 

kundfokus lyhördhet när det gäller kundens förväntningar. De ovan beskrivna 

faktorerna används vid alla tilltänkta partnerval men de får olika vikt beroende på 

vilket samarbetsområde som alliansen omfattar.  

 

Att ett företag blir dominant i en allians ser inte Kreatel som ett problem så länge som 

partnerskapet genererar någon form av mervärde. En dominant attityd visar sig många 

gånger i företagskulturen och kan även speglas i hur mycket uppmärksamhet som ges 

till respektive företag. Kreatel anser att brist på uppmärksamhet många gånger beror 

på att inget lämpligt projekt har uppkommit under en längre tid och då blir det 

naturligt att mindre uppmärksamhet riktas mot varandra. 

 

Kreatel anser att öppenhet är ett centralt begrepp och viktigt för relationen med en 

samarbetspartner. Inom Kreatels bransch utbyts mycket intellektuell egendom vilket 

enligt Kreatel beror på att branschen är omogen. Dock är informationsutbyte mellan 

samarbetspartners begränsat till den nivå som är nödvändig. Det är vanligt att Kreatel 

skriver sekretessavtal innan en dialog förs med en tilltänkt partner. När det gäller 

målen för en allians framkommer det alltid då det handlar om att sälja tillsammans till 

en kund. 

 

Kreatel anser att företagskulturen är en påverkande faktor vid val av strategisk 

partner. Om en allians ska bildas så måste olika nyckelpersoner inom båda företagen 

kunna samarbeta och detta förutsätter en viss förståelse för varandras arbetssätt. En 

viktig förutsättning för att alliansen ska kunna generera fördelar är att det finns 
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väletablerade kanaler mellan tex. försäljningschefer, marknadschefer och utvecklare. 

Kreatel menar att företagskulturen spelar en viktig roll i hur dessa kanaler fungerar. 

En annan viktig aspekt av företagskulturen är hur avtal behandlas och utformas. 

 

Kreatel anser inte att tidigare samarbete har någon specifik genomslagskraft när det 

gäller val av strategiska partners. Kreatel menar att varje företag bedöms utifrån sina 

meriter. Kreatel försöker att undvika att inleda samarbete med en existerande partners 

konkurrenter men om konkurrenten har en kund där Kreatel kan bli involverad, 

samarbetar Kreatel alltid, oavsett konkurrenssituationen. 

 

”I allmänhet är det så att man ser det egna bolagets företräden och förmågor först 

och sen upptäcker man under processens gång att det finns en intressant gruppering 

bakom” 

 

Jörgen Hammarstedt, Partnership Development Manager, Kreatel Communications 

 

Andra företags existerande nätverk och partners är intressant för Kreatel när det 

överväger att bilda en strategisk allians. Kreatel ser inte en potentiell partners 

nätverkspositionering som avgörande men är intresserade av de kunder som kan nås 

genom den potentiella partnerns olika samarbete.  

 

”Få bolag har riktigt dåligt rykte i den här branschen. Jag skulle vilja säga inget 

eftersom de försvinner så oerhört fort så man hinner aldrig etablera ett dåligt rykte” 

 

Jörgen Hammarstedt, Partnership Development Manager, Kreatel Communications 

 

Kreatel anser att väldigt få bolag i deras bransch har dåligt rykte och avstår avsiktligt  

att etablera kontakter med de fåtal företag som har ett skamfilat rykte. Kreatel gör 

åtskillnad på dåligt rykte genererat genom dåligt utfört arbete mot kund eller om 

någon är svår att arbeta med, men trots detta gör ett bra jobb. 

 

Kreatel anser att ett starkt varumärke är en faktor som får betydelse vid val av  

strategisk partner. Däremot görs en åtskillnad mellan starkt varumärke och om 

företaget är en marknadsdominant. Det senare kan leda till att den tilltänkta partnern 
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hamnar kvar i en position där företaget inte hinner med i en snabb utveckling på 

marknaden och då är det inte längre en fördel att vara partner. Risken med att bilda en 

allians med ett större bolag är också att det inleds för många relationer med många 

olika personer på företaget. Många personer i ett större företag är involverade i många 

olika projekt och en del av dessa personer kan dessutom lämna företaget. Kreatel 

anser att det kan vara svårt att föra en dialog med ett stort bolag pga. ovanstående 

förhållanden.  

 

4.4 Teligent 

 

Teligent grundades 1990 av sex före detta Ericsson anställda, varav fyra fortfarande är 

aktiva i företaget. Teligent är noterade på Stockholmsbörsen och de ursprungliga 

grundarna samt företagets styrelsen innehar 35 % av ägandet. Teligent finns idag 

etablerat i sex länder i Europa och Nordamerika. De har 250 anställda med en 

omsättning på 250 miljoner kronor. Teligent startades med affärsidén att skapa en 

mjukvaruleveratör inom telekom-sektorn. Teligent är aktiva inom segmentet 

mervärdestjänster vilket mer specifikt är mjukvara vilket teleoperatörerna använder 

för att exempelvis hantera röstbrevlådor och kontantkort. Teligents konkurrensfördel 

ligger i mjukvaruplattformens flexibilitet. Utformningen medför att ett flertal olika 

tjänster kan byggas på plattformen utan att designas om den. Teligent konkurrerar 

främst med stora telekomleverantörer som Ericsson men även med de mindre 

nischaktörerna Convers och Bright Intervoice Logical. 

 

4.4.1 Teligents definition av strategiska allianser 

 

”Vi brukar säga att man blir till och med partner med sin bilhandlare när man köper 

en bil.” 

Ulf Lindstén VD för Teligent 

 

Teligent är skeptiska till begreppet strategiska allianser. Enligt deras åsikt finns det 

ingen fastslagen definition av begreppet eftersom alla företag lägger olika innebörd i 

det. Därför väljer Teligent att inte ge en definition av begreppet strategiska allianser. 
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4.4.2 Teligents samarbeten 

 

”Jag är inte skeptisk till samarbeten egentligen men det är mycket mer komplicerat än 

man tror.” 

Ulf Lindstén VD för Teligent 

 

När Teligents mjukvaraplattform var färdigutvecklad 1997 togs beslutet att Teligent 

skulle bygga upp en egen försäljnings och distributionsorganisation i Europa. Det 

gjordes ett aktivt val att inte samarbete för att sälja Teligents produkt i Europa. 

Teligents beslut baserades på två anledningar. Den första anledningen var att Teligent 

ansåg att det skulle bli komplicerat för en partner att bevisa och motivera vilka 

fördelar Teligents produkt hade. Detta på grund av produkten var ny och relativt 

oprövad. Den andra anledningen var om produkten skulle sälja via en telekom 

leverantörernas distribution skulle det finnas en risk att försäljningen av produkten 

inte blev tillräckligt prioriterad. Teligent ansåg att de skulle få göra ett mycket stort 

jobb att övertyga telekom leverantörens säljkår om att sälja in produkten. Teligent 

bedömde att de skulle få lägga ner lika mycket säljarbete mot leverantörens 

försäljningspersonal som om de arbetade direkt mot slutkunden. 

 

Teligent har från och med två år tillbaka börjat att aktivt söka olika partnerskap av 

mer strategisk karaktär, som de benämns. Tidigare samarbeten söktes inte aktivt utan 

skedde endast när möjligheten dök upp. De anser att deras tidigare samarbeten har 

varit i princip slumpmässiga. För två år sen inleddes ett samarbete med Ericsson på 

den amerikanska marknaden. Ericsson skulle leverera en mjukvarulösningen till ett 

flertal operatörer på den amerikanska marknaden. Ericsson hade kompetensen att 

leverera systemet själva men det totala ordervärdet bedömdes till 100-120 miljoner. 

Det ansåg Ericsson vara för lite för att berättiga utvecklingen av en ny produkt. Det 

medförde att en samarbetspartner söktes och Teligent fick leverera systemet genom 

Ericsson. Detta samarbete anser Teligent var strategisk viktigt. Både på grund av 

orderns storlek som svarade för nästan halva omsättningen 2001 och för att det var det 

första samarbetet av detta slag med Ericsson. Teligent anser att det handlar om att 

fylla ett hål i produktutbudet hos de stora telekomleveratörer. Nu anser Teligent att de 



Urvalskriterier vid val av strategisk partner  Empiri 

 53

har bevisat för Ericsson att de kan leverera denna typ av system och de söker nu aktivt 

fler samarbeten av liknande slag.  

 

Vidare anser inte Teligent att företagets överlevnad är beroende av deras samarbeten. 

Resultat för 2001 var dock helt avhängigt samarbetet med Ericsson. Teligent är idag 

aktiva på den europeiska, amerikanska och till viss del på den afrikanska marknaden. 

Teligent eftersträvar att vara ett globalt aktivt företag och för att uppnå detta anser de 

att allianser och partnerskap har en avgörande betydelse. Teligent har levererat till 

företag i Sydafrika och Marocko och de leveranserna har till en större grad varit 

beroende av samarbeten än deras försäljning i Europa och Nordamerika. 

 

Teligent väljer sina partners till stor del utifrån syftet med samarbetet. Teligent delar 

in samarbeten i två kategorier, stora företag och mindre företag. Kategorin stora 

företag kan delas in i relativt stora systemintegratörer som Sema och Cap Gemini 

samt de mycket stora infrastrukturföretagen som Ericsson och Lucent. 

Systemintegratörerna arbetar nära kunden, har ett starkt varumärke och utför 

komplicerade tjänster åt kunden. Denna typ av partners kan använda Teligents 

mjukvaruplattform som en verktygslåda för att skapa lösningar till kunden. Teligent 

betraktar dessa samarbetspartners som en global distributionskanal. När Teligent 

samarbetar med infrastrukturföretagen blir det till viss del samma sätt att arbeta som 

mot systemintegratörerna. Det handlar om att utnyttja de stora företagens 

distributionsnät för Teligents produkt. Från infrastrukturföretagens sida handlar det 

om att fylla ett hål i deras produktportfölj. Teligent kan erbjuda en produkt som till 

exempel Ericsson inte har. 

 

Den andra kategorin är mindre företag som använder Teligents grundteknologi för att 

bygga sin egna produkt ifrån. De samarbetena kräver att partnern adderar värde till 

Teligents mjukvaraplattform. Dessa samarbeten representerar inte en stor del av 

Teligents verksamhet. För partnern som bygger sin produkt på Teligents teknik får 

partnerskapet en större betydelse eftersom det skulle kosta stora summor för partnern 

att designa om sin produkt på en annan grundplattform. 

 

Teligent bedömer att de i dagsläget har ett 15-tal relationer med företag som de 

levererat tillsammans med mot en gemensam kund. Teligent har kontrakt på nästan 
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alla av dessa samarbeten. Somliga av dessa kontrakt är mer öppet formulerade medan 

andra är mer specificerad gällande gemensam marknadsföring, utformning av 

säljstödjande aktiviteter och paketering av produkten. Eftersom produktutvecklingen 

sker med en så hög hastighet så vill företagen kunna lägga till nya produkter i 

befintliga samarbetskontraktet. Därför lämnas det en hel del öppningar i kontrakten 

för att inte behöva skriva helt nya kontrakt. 

 

4.4.3 Samarbetsområden 

 

Eftersom Teligent säljer avancerade mjukvarusystem och inte en paketerad produkt 

som säljs i hög volym, så kan inte deras produkt distribueras via kanaler som säljer 

standard produkter. De företag som kan vara intressanta att samarbeta med finns i tre 

kategorier. En specifik regional närvaro är det första dvs. när en potentiell partner är 

etablerad i ett land eller världsdel som Teligent inte har egen verksamhet. Ett starkt 

varumärke kan även vara en anledning för samarbete då Teligent är ett förhållandevis 

litet företag som har ambitionen att sälja sin produkt globalt. Ett starkt och välkänt 

varumärke kan då förbättra möjligheterna att öka deras försäljning. Den tredje 

aspekten kan vara att företaget har en betydande distribution och 

försäljningsorganisation. Om denna potentiella partnern delvis kan sköta Teligents 

distribution och försäljning innebär detta att det kan vara av intresse för Teligent för 

ett samarbete.  

 

4.4.4 Faktorer som påverkar valet av partner 

 

När Teligent söker partners för allianser så utgår de mycket från vad de kallar 

relationsbasis. För Teligent är en eventuell partners relationer med andra företag, en 

viktig faktor vid val av strategisk partner och det visar på att de har relationer med 

olika operatörer. En eventuell partners aggressivitet på marknaden är också viktigt för 

Teligent. I begreppet aggressivitet ingår även intresset som partnern riktar mot 

Teligent. 
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”…vi hade behövt hitta en enhet på Ericsson som var i vår storlek och tänkte ungefär 

som oss,  annars hade det varit som att drunkna.” 

Ulf Lindstén VD för Teligent 

 

För att få en betydande utväxling av ett samarbete anser Teligent att ett samarbete bör 

bedrivas med en partner som har en betydande storlek. De menar att om de samarbetar 

med företag som är lika stora som de själva ger inte detta lika bra resultat som att 

samarbeta med ett större företag. Dock anser de att det är lättare att samarbete med 

företag som har samma storlek som de själva. Sålunda anser de att ett partnerföretags 

storlek är en betydande aspekt vid samarbeten. 

 

Teligent anser att öppenhet är en mycket viktig faktor vid valet av strategisk partner. 

Öppenheten är också en faktor som gör allianser så svåra, menar Teligent. Det bör 

föreligga en målöverensstämmelse med det företag de samarbetar med. 

Målöverensstämmelse i detta fall grundas på, att anledningen bör stämma överens till 

varför företagen tillsammans vill få en order eller ett kontrakt. Detta i sin tur kräver en 

hög grad av öppenhet med information mellan alliansparterna. Denna grad av 

öppenhet är svår att uppnå mellan två fristående företag, anser Teligent. Den bristande 

öppeheten är en anledningarna till att Teligent har varit sparsamma med att samarbeta 

med andra företag. 

 

Företagskulturen är en betydande faktor, anser Teligent. De anser att företagskulturen 

till stor del påverkas av vilket land företaget härstammar. De menar att samarbeten 

med svenska företag oftast är enklare på grund av den mer likartade företagskulturen. 

Storleksaspekten inkluderas även när det gäller företagskultur. Små företags 

företagskultur är ofta likartade och på så sätt förenklas samarbeten med företag som 

har ungefär samma storlek. Vid samarbeten med mycket större företag handlar det 

ofta om att hitta en del av företag som det går att samarbeta med snarare än hela 

företaget. 

 

Erfarenhet påverkar till viss del vilka företag Teligent väljer att samarbeta med. 

Genom att samarbeta med tidigare kända partners kan Teligent minska antalet 

kontaktytor och relationer vilka de anser är fördelaktigt. Förtroendet i förhållandet 

ökar även genom erfarenheten av samarbete mellan parterna. 
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En potentiell partners relationer och nätverk är viktiga för Teligent. För att kunna sälja 

till den nordafrikanska marknaden är en närvaro på den franska marknaden mycket 

viktig, anser Teligent. Genom att samarbeta med ett franskt företag öppnar detta 

dörrar mot den Nordafrikanska marknaden. Samma mönster gäller även för Spanien 

och den Sydamerikanska marknaden, menar Teligent. 

 

En eventuell partners rykte är viktigt eftersom tillgången till en partners varumärke är 

en av anledningarna till att Teligent väljer att ingå samarbeten. Detta är ett vanligt 

beteende i den bransch som Teligent är aktiv i, dvs. att samarbeta för att stärka sitt 

eget varumärke. Enligt Teligent kan det ibland till och med handla om enbart ett rent 

”namnsnylteri” som de uttrycker det. 
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5 Analys 
_____________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel för vi en analyserande diskussion kring de empiriska resultat som 

presenterades i föregående kapitel. Diskussioner som förs i detta kapitel kombinerar 

teori och empiri med egna reflektioner och argument. Resultatet i analysen utgör 

grunden för våra slutsatser och dispositionen reflekterar strukturen i referensramen.   

_____________________________________________________________________ 

5.1 Diskussion om strategiska allianser 

 

När det gäller begreppet strategiska allianser har vi funnit att det existerar en 

överensstämmelse mellan det teoretiska och det empiriska materialet. Vi menar att 

inom den praktiska tillämpningen av strategiska allianser finns det en lika stor 

begreppsförvirring som inom den teoretiska tillämpningen. Teligent hävdar att det inte 

är möjligt att ge en definition av begreppet och det anser vi kan illustrera det vi har 

funnit empiriskt och teoretiskt. Vi anser vidare att begreppet utnyttjas för allt bredare 

användningsområden inom det praktiska världen. Detta skulle innebära att begreppets 

betydelse har vidgats och omfattar idag väldigt många olika samarbetsformer. Vi 

menar att utvecklingen av begreppet och dess praktiska tillämpningsbredd kan tolkas 

utifrån Lorange och Roos (1992) samt Bengtssons et al (1998) syn på strategiska 

allianser. Dessa författare väljer att ge begreppet strategiska allianser en bred 

definition som innefattar allt från lösa marknadssamarbeten till fusioner.   

 

Fallföretagens definitioner av begreppet strategiska allianser har inte så många 

gemensamma nämnare. En faktor som diskuteras utförligt i den teoretiska litteraturen 

är tidsaspekten. Det är den enda faktorn vi har funnit att alla företagen i vår studie 

inkluderar in sin definition av strategiska allianser. Men även när det gäller tidsfaktorn 

skiljer sig fallföretagen åt inbördes. IVP och Cendio menar att om ett samarbete ska 

ses som en strategisk allians måste den vara av långsiktig karaktär. IVPs och Cendios 

syn stöder Aakers (1998) och Van Gils (2000) definition av strategiska allianser vilka 

hävdar att de bör vara långsiktiga samarbeten. Kreatel däremot anser att en strategiskt 

viktig allians kan vara både kortsiktig och långsiktig. Det överensstämmer med 
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Forrest (1990) definition vilken innefattar både korta och längre samarbeten i 

begreppet.  

 

5.2 Samarbete mellan företag 

 
De fallföretag vi har undersökt är alla aktiva inom den högteknologiska sektorn och är 

produkttillverkande företag men inget av företagen konkurrerar sinsemellan. Det 

förefaller att på fallföretagens marknad är samverkan mellan företagen vanligen 

förekommande vilket också blir tydligt genom  fallföretagens höga grad av  

samverkan. Detta kan exemplifieras av Kreatel som har  tjugo pågående strategiska 

allianser. De beskriver även sin bransch som mycket benägen att samverka vilket 

stämmer överens med  IVPs beskrivning.  

 

Cendio tolkar den höga samarbetsviljan som en konsekvens av den nuvarande 

lågkonjunkturen i IT-sektorn. Lågkonjunkturen har medfört att företagen i Cendios 

bransch har insett att det går att skapa en bättre lönsamhet genom att samarbeta. 

Kreatel och IVP anser att anledningen till den höga samarbetsviljan är branschens 

omognad. IVP anser vidare att samarbetsviljan beror på att deras bransch har en 

fragmenterad  karaktär. Bengtsson et al (1998) resonemang om strategiska alliansers 

ökade betydelse för företagets överlevnad anser vi kan kopplas till den stora 

samarbetsviljan i fallföretagens branscher.  

 

Bengtsson et al.(1998) diskuterar inte samarbetsviljan på omogna marknader. 

Däremot beskriver de att samarbeten på omogna marknader ofta sker i en lägre 

formaliseringsgrad. Kreatels samarbeten kan till stor del förklaras utifrån denna teori 

då de befinner sig på en omogen marknad och deras strategiska allianser utgörs av 

samarbeten med låg integrationsgrad. 

 

Utifrån Lorange och Roos (1992) kategorisering finner vi att det nästan uteslutande 

sker samarbete i våra fallföretag med låg grad av integration vilket innebär att 

allianserna ligger närmre en marknadsform än en hierarkisk form. De samarbeten som 

är väljer vi att tolka enligt Lorange och Roos (1992) kategorisering som formella 

samarbetsprojekt och de icke kontraktsbundna som informella samarbetsprojekt. 
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Fallföretagens samarbeten sker oftast med kontrakt mellan parterna och dessa är oftast 

förhållandevis öppet formulerade. Dock är en del av dessa samarbeten så löst bundna 

att de sker helt utan kontrakt. Detta kan bero på att de företag vi har undersökt är 

verksamma i branscher med snabb teknikutveckling och därför finns det en vilja att ha 

förhållandevis öppna kontrakt för att kunna anpassa samarbetet till nya 

förutsättningar. Detta samband blir tydligt utifrån Teligents och Cendios 

samarbetskontrakt som oftast är relativt ospecificerade. Vi anser även att den höga 

samarbetsvilligheten kan ha en dämpande effekt på viljan att skriva kontrakt  som 

binder samarbetsparterna hårt till varandra. Om samarbetet skulle upplösas, finns det 

goda möjligheter att finna nya samarbeten. Fallföretagens inställning till kontraktens 

bindningsgrad överenstämmer med Bengtsson et al (1998) teorier om flexibiltet och 

kontrollbehov. 

 

De företag vi har undersökt har alla fortsatt att vara oberoende av varandra efter att de 

ingått samarbetet. Detta innebär att som en följd av allianserna har det inte skapats 

nya företag med delat ägande eller fusioner. Det enda undantaget är IVPs samarbete 

med det tyska företaget Sick, där Sick köpte 25% av IVP. Enligt IVP beror detta på att 

Sick krävde en större kontroll om de skulle basera en stor del av sin teknologiska 

utveckling på IVPs teknologi. Den starkare bindningen kan förklaras utifrån 

Bengtsson et al (1998) resonemang om att samarbetsformer med delägande används 

för att skapa samarbeten där flexibiliteten avstås för en högre grad av kontroll. 

 

5.2.1 Vertikala och horisontella samarbeten 

 

Utifrån De Wit och Meyer (1998) modell har alla fallföretagen i undersökningen 

samarbeten som kan klassificeras som nerströms vertikala. Dessa samarbeten sker inte 

alltid med produktens slutkund utan oftast med en samarbetspartner som i sin tur 

säljer produkten vidare till slutkunden. Detta illustreras främst av samarbeten med 

systemintegratörer som säljer olika lösningar och produkter baserade på våra 

fallföretags produkter.  

 



Urvalskriterier vid val av strategisk partner  Analys 

 60

Både Cendio och Kreatel har samarbete med företag som inte är aktiva i deras 

produktnisch. Dessa samarbeten bedrivs med företag som paketerar sin produkt 

tillsammans med Cendios och Kreatels för att kunna erbjuda en mer heltäckande 

lösning. Vi anser att Kreatels definition av strategiska allianser tydliggör detta då de 

bildar strategiska allianser för att kunna erbjuda ett mer heltäckande koncept till 

kunden. Detta sker genom att samarbete ingås med företag som kan komplettera 

Kreatels produkt.  Kreatel levererar sedan tillsammans med sin partner den slutgiltiga 

lösningen till kunden. Vi anser att dessa samarbeten skiljer sig från ett leverantör-

kund förhållande, då de inte levererar produkter till varandra utan de levererar 

tillsammans till slutkunden. Kreatel har även samarbeten med företag som utvecklar 

marknaden för digitalTV boxar och som inte är direkt kopplade till Kreatels produkt. 

Cendios och Kreatels samarbeten anser vi kan kategoriseras som indirekta 

horisontella samarbeten utifrån deWit och Meyer (1998) då dessa beskrivna 

samarbeten inte sker med företag från samma marknadsnisch. 

 

Teligent skiljer sig från de andra företagen genom att det är det enda företaget som har 

samarbete med sina konkurrenter. Teligent har samarbete med Ericsson som de även 

konkurrerar med. Vi väljer, utifrån DeWit och Meyer (1998) teori, att kategorisera 

Teligents samarbete med Ericsson som ett direkt horisontellt samarbete. Övriga 

företag i studien har inga samarbeten med sina konkurrenter.  

 

5.2.2 Samarbetsområden 

 

Samtliga företag i undersökningen har samarbete inom marknadsområdet. Detta anser 

vi kan förklaras utifrån Mayrhofer (2002) som hävdar att marknadssamarbetens andel 

har ökat de senaste åren och detta beror på att företag ser marknadssamarbeten som 

mindre riskfyllda. Fallföretagen väljer att dela in samarbeten inom marknadsområdet i 

marknadsförings och försäljningssamarbeten. Vi anser att försäljningssamarbeten har 

en stor betydelse för våra fallföretag. Samarbeten inom distribution av företagens 

produkter är framförallt viktiga vilket också Bengtsson et al (1998) beskriver som en 

viktig del inom marknadssamarbeten. Detta kan kopplas till att alla företagen har 

samarbete inom nerströms vertikala området och där distribuerar ofta 

samarbetspartnern fallföretagens produkter. Cendio motiverar sina 



Urvalskriterier vid val av strategisk partner  Analys 

 61

försäljningssamarbeten med att de inte ensamma har tillräcklig storlek för att kunna 

distribuera sin produkt i hela Sverige. Teligent betonar möjligheten att genom 

försäljningssamarbeten kunna sälja och distribuera sin produkt på marknader och i 

världsdelar där de inte är aktiva idag. Detta kan kopplas till Walters och Peters (1994) 

syn på marknadssamarbeten.  
 

IVP skiljer sig från de andra fallföretagen genom att deras samarbete är mer inriktade 

på marknadsföring. De anser att samarbetspartnerns starka varumärke ger IVPs 

varumärke en ökad styrka. Även Teligent anser att varumärkets styrka är en anledning 

till marknadsföringssamarbeten. Kreatel har förutom försäljningssamarbeten även 

samarbeten för att utbilda och utveckla sin bransch vilket de kategoriserar som 

marknadssamarbeten. 

 

Ytterligare ett område där det sker samarbeten är inom forskning och utveckling. IVP 

anser att det är ett område där deras samarbeten har varit mycket givande. Samarbetet 

har handlat om att man genom gemensam utveckling introducerar en produkt på 

marknaden vilket IVP skulle få svårt att klara av på egen hand. Detta förfarande 

gällande samarbeten kan förklaras utifrån Walters och Peters (1994) teori om 

forsknings- och utvecklingssamarbeten. Även Kreatel har en viss andel samarbeten 

inom teknikutveckling, främst gällande deras grundteknik, vilket även IVP 

samarbeten har handlat om. 

 

5.3 Utmärkande för små och medelstora företag 

 

Vi anser att, av de aspekter som Van Gils (2000) beskriver påverkar små och 

medelstora företag, har framförallt begränsade resurser betydelse för våra fallföretag. 

Vi menar även att de till viss del karakteriseras av ett personliga engagemanget. De 

begränsade resurserna anser vi tydliggörs genom att samverkan mellan företagen ofta 

sker för att distribuera produkter bättre. Även det faktum att det sker samverkan inom 

marknadsföring tyder på att Nilsson och Nilssons (1992) teori kan användas för att 

förklara de bristande resurserna hos fallföretagen. Det personliga engagemanget som 

Van Gils (2000) beskriver finns hos de undersökta företagen i form av en informell 



Urvalskriterier vid val av strategisk partner  Analys 

 62

inställning gällande processer och information. Detta kan förklara att det inte alltid 

skrivs kontrakt mellan samarbetspartnerna.  

 

IVP betecknar sin marknad som fragmenterad och anser att detta har påverkat 

samarbetsviljan positivt. IVPs syn på sin marknad överensstämmer mycket väl med 

hur Dollinger och Golden (1993) ser på små och medelstora företags samarbeten. De 

anser att samarbeten förenklas mellan små och medelstora företag då de mera sällan 

än stora företag konkurrerar om samma kunder. 

 

5.3.1 Små och medelstora företags samarbeten 

 

Alla företagen vi undersökte har samarbeten inom företagens kärnaktiviteter som 

försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Detta överensstämmer med Van 

Gils (2000) teori om små och medelstora företag. De distributionssamarbeten som 

företagen har indikerar att det är inom tillverkningen av produkten som deras 

kärnkompetens ligger och att de använder samarbeten för att sälja och marknadsföra 

sin produkt. Detta anser vi kan tolkas utifrån Nilsson och Nilssons (1992) teori att 

eftersom små och medelstora företag är resurssvaga har de därmed inte möjligheter att 

ha hög kompetens inom företagets alla funktionella områden. Samarbeten är därför ett 

sätt att få tillgång till denna kompetens. 

 

I vår undersökning har vi uppmärksammat att samarbete kan ge skalfördelar för små 

och medelstora företag. Dessa fördelar handlar inte enbart om produktionsfördelar 

utan även om skalfördelar inom inköp och försäljning såsom Reijnders och Verhallen 

(1996) beskriver det. De hävdar att det område som har mest att vinna på samarbeten 

är inköp och försäljning. Utifrån den teorin anser vi att vi kan förklara de samarbeten 

inom försäljning som vi har uppmärksammat hos företagen. Vi menar att teorin skapar 

ett förklaringsvärde till varför så många av företagen samarbetar inom 

försäljningsområdet. 

 

IVP hävdar att det har skett ett ömsesidigt lärande i den strategiska allians de har med 

Sick. IVP anser att de har förbättrat sin företagsstruktur och sitt kvalitetstänkande 

genom samarbetet med Sick. Reijnders och Verhallen (1996) hävdar att små företag 
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som samarbetar är mer aktiva och professionella. Vi framhåller att denna teori på ett 

bra sätt förklarar de positiva förändringar som IVP har uppnått genom sitt samarbete. 

 

5.4 Viktiga faktorer vid val av strategisk partner 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera viktiga faktorer för val av strategisk partner. 

Dessa faktorer kommer att presenteras var för sig för att senare modifieras i vår 

modell över faktorer vid val av strategisk partner. 

5.4.1 Strategisk passform 

 

Medcof (1997) belyser resurskomplettering som en grundläggande faktor vid val av 

strategisk partner och detta reflekterar också Chung et al (2000) diskussion om 

svagheter och styrkor. I enlighet med författarna vill IVP komplettera sina svagheter 

och sammanföra resurser med ett externt företag för att nå marknader och utveckla 

produkter som de ensamma inte klarar av. Vi anser att resurskomplettering är en 

avgörande faktor vid IVPs partnerval. Genom att samarbeta med Sick fick IVP 

tillgång till ett nytt kundsegment som vi anser kan förklaras av Saul och Chekitans 

(1997) diskussion om kundkomplettering. IVP hade som mål att öka sina 

marknadsandelar och detta möjliggjordes genom samarbete med Sick. Målet för IVP 

var att få tillgång till nya marknader och det anser vi speglas i IVPs partnerval. 

Ytterligare en aspekt av resurskomplettering, reflekteras av samarbetet med det 

amerikanska företaget. Detta samarbete speglar den finansiella resurskompletteringen 

som IVP ansåg sig behöva för att genomföra produktutvecklingen.  

 

I tidigare samarbeten har en bristande föranalys lett till en rad misslyckade allianser. 

Detta har numera uppmärksammats och anses vara av vikt vid ett ingående av 

strategiska allianser. Öppenhet och en bra dialog med en tilltänkt partner är 

förutsättningar för ett givande samarbete enligt IVP och detta anser vi kan kopplas till 

den ömsesidiga motivförståelse som diskuteras av Medcof (1997).  

 

I Cendios fall anser vi att strategisk passform har fått stort inflytande vid val av 

strategisk partner. Då företagets storlek sätter gränser för försäljningen blir en 
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resurskomplettering nödvändig inom detta område. Cendios främsta anledning till att 

bilda allianser ligger inom marknadsområdet eftersom företaget anser denna vara en 

svaghet som behöver kompletteras. Cendio har strategiska allianser med 

applikationspartners som erbjuder Cendios produkt som en del av en helhetslösning 

och slutkunden är ofta gemensam. Förutom en ökning av marknadsandelar är ett av 

Cendios mål är att djupare penetrera den aktuella marknaden och detta anser vi 

speglas i partnervalet.  

 

Vi anser att den ömsesidiga motivförståelsen har stor betydelse när Cendio ska välja 

strategisk partner. I enlighet med Medcof (1997) anser Cendio att framtida planer och 

mål bör vara kända för båda parter för att på så sätt skapa en förutsättning för att nå ett 

fruktbart samarbete.  

 

När Kreatel lanserade sin produkt insåg de, på ett mycket tidigt stadium, att samarbete 

var en förutsättning för att lyckas få ut produkten på marknaden. Att komplettera 

produkten med andra komponenter och tjänster ansåg Kreatel var en nödvändighet för 

att sprida konceptet på marknaden. Vi anser att detta visar att resurskomplettering blir 

ett grundläggande kriterium för Kreatel. Resurskomplettering sker främst genom 

gemensam marknadsföring med andra företag och utgörs i hög grad av gemensam 

försäljning. Vidare anser vi att målet med alliansen i hög grad speglar valet av 

strategisk partner. I Kreatels fall utgörs målen av två faktorer, dels ökning av 

marknadsandelar och dels marknadsutveckling genom gemensamma 

utbildningsinsatser. 

 

I den bransch Kreatel är verksam, är samarbetsviljan stor och mellan företagen finns 

en stor öppenhet. Detta anser vi blir tydligt genom att kunskap ofta utväxlas mellan 

företag för att föra utvecklingen av marknaden framåt. Den ömsesidiga 

motivförståelsen är viktig men analyseras inte särskilt noggrant då motivet är 

underförstått genom att det bedrivs ett försäljningssamarbete och målet för detta 

samarbete är att öka försäljningen. 

 

Även i Teligents fall är resurskomplettering aktuell inom marknadsområdet. Vi tolkar 

Teligents skeptiska inställning till tidigare samarbete som en konsekvens av dålig 

strategisk passform med tidigare potentiella partners. Det har varit svårt att finna en 
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partner som haft kompetensen att föra ut Teligents produkt på marknaden. Det har 

bidragit till att samarbeten inte blivit aktuellt tidigare. Teligents svaghet ligger i 

begränsad geografisk räckvidd och denna kan minskas genom samarbete med stora 

företag som har globala distributionsnät. Vi anser att företagskompletteringen är 

relativt hög då de inblandade parterna får möjligheter till ökade försäljningsintäkter 

som annars inte blivit aktuell. Vi anser även att målet med alliansen speglas i 

partnervalet då Teligent vill öka sin marknadsandel men även utveckla nya marknader 

med sina partnerföretag.  

 

Ömsesidig motivförståelse är ett kriterium som är viktigt för Teligents val av 

strategisk partner. De anser att öppenhet i relationen med en potentiell partner är 

väldigt svårt att uppnå och är också en av orsakerna till att Teligent har varit 

sparsamma med att ingå strategiska allianser.       

5.4.2 Kompatibilitet 

 

Vi anser att Kreatel och Teligent delar uppfattning om företagskulturens påverkan vid 

val av strategisk partner. Båda företagen framhåller att företagskultur är en betydande 

faktor. Personkemin diskuteras inte av Teligent och Kreatel utan de diskuterar i 

enlighet med Medcof (1997) liknande rutiner i arbetssätt som en viktig faktor. 

Teligent framhåller dessutom storleken på företaget och dess nationalitet som 

betydelsefulla aspekter att ta hänsyn till när de analyserar företagskultur.Vi anser dock 

med hänsyn till ovanstående diskussion att en arbetsrelation till viss del speglas av 

företagskulturen och därmed hur personkemi fungerar mellan personer 

 

Vi anser att kompatibiliteten som en konsekvens av helt överensstämmande 

företagskultur inte har särskilt stor betydelse för IVP, vid val av strategisk partner. 

IVP menar att samarbete ofta bedrivs mellan få personer från respektive bolag och då 

betraktas inte företagskulturen som helhet, vara en betydande faktor. Däremot 

framhålls personkemin, i enlighet med Medcof (1997) resonemang, som en mycket 

viktig faktor att beakta. Personkemin anses ligga till grund för att förtroende ska 

utvecklas i alliansen. Cendio har en liknande uppfattning när det gäller 

företagskulturens påverkan vid val av strategisk partner och anser i enlighet med IVP 

att personkemi är väldigt viktigt. Detta resonemang skiljer sig delvis från Medcof 
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(1997) som anser att kompatibilitet mellan företag har sin grund i personlig 

överensstämmelse såväl som företagsmässig överensstämmelse. I IVP och Cendios 

fall anser vi att den personliga överensstämmelsen uppmärksammas men den 

företagskulturella helhetsaspekten inte får lika stor betydelse. 

 

5.4.3 Socialt kapital 

 

Tidigare samarbete som ett kriterium för val av strategisk partner är inte en faktor som 

får särskilt stor uppmärksamhet för något av våra fallföretag. Vi anser att Teligent är 

det företag som till viss del menar att erfarenhet kan påverka valet av strategisk 

partner. Teligent anser att erfarenhet av tidigare samarbete kan vara viktigt då det 

redan finns kunskap om kontaktytorna inom företaget. Ökad tillit och trovärdighet 

som en konsekvens av tidigare samarbete diskuteras av Duysters et al. (1999) och 

detta överstämmer med Teligents syn på direkt allianserfarenhet då de betonar att 

förtroendet kan öka som en följd av en tidigare etablerad relation. Den strategiska 

allians som IVP bildat med det amerikanska företaget bygger också på en tidigare 

relation men det inbegriper ett leverantör-kund förhållande och inte ett tidigare 

samarbete med gemensamma mål.  

 

IVPs samarbete med Sick, som resulterade i delägarskap, bygger inte på tidigare 

samarbete. Vi anser att detta är en indikation på att direkt allianserfarenhet inte har 

särskild stor vikt för IVP, vid val av strategisk partner. Cendio har på samma sätt en 

tvekande inställning till betydelsen av direkt allianserfarenhet. De anser inte att 

urvalsprocessen påverkas av erfarenhet från tidigare samarbete men betonar att det 

kan bli betydelsefullt när en allians har bildats. Om erfarenhet från tidigare samarbete 

existerar ställs mer realistiska förväntningar på resultatet av alliansen. I Kreatels fall 

anser vi inte heller att det finns någon stark koppling mellan direkt allianserfarenhet 

och val av strategisk partner. Kreatel anser att en potentiell partner bedöms efter sina 

egna meriter och därför får erfarenhet av tidigare samarbete inte någon särskilt stor 

betydelse. För Kreatel är en potentiell kund det primära och så länge en allians kan 

generera ökad försäljning, har erfarenheten av tidigare samarbete ingen större 

betydelse. 
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Duysters et al (1999) diskuterar den potentiella partnerns pågående allianser som en 

viktig faktor att ta hänsyn till vid val av strategisk partner och det överensstämmer 

med de företag vi har undersökt. Dock anger inte våra fallföretag samma anledning 

som Duysters et al. (1999) då han anser att motivet till samverkan bygger på 

synergieffekter som kan uppnås genom att innovation förs samman mellan två olika 

företag. Vi anser att skillnaden kan bero på att många av de undersökta företagens 

samarbetsområden inbegriper marknad som primärt samarbetsområde och inte 

kompetensutveckling som Duysters et al. (1999) diskuterar. 

 

För att kontrollera ett företags rykte undersöker IVP den potentiella 

samarbetspartnerns nätverk och kundrelationer. Vi anser att IVP använder en 

potentiell partners pågående allianser som ett verktyg i föranalysen, när man 

undersöker huruvida en eventuell partner är lämplig att inleda en strategisk allians 

med. Kreatel är intresserade av de kunder en eventuell partners nätverkspositionering 

kan medföra då de ser ökad försäljning som en stark drivkraft för samarbete. Vi anser 

att Cendio har en liknande uppfattning som Kreatel då en möjlig partners 

nätverkspositionering kan visa på nya marknadssegment där Cendio kan få ut sin 

produkt. Dessutom ser Cendio en möjlig partners pågående allianser som en möjlighet 

att tillsammans med dessa erbjuda en helhetslösning där Cendios produkt ingår. Vi 

anser att Teligent också ser till den potentiella partnerns pågående allianser som 

viktigt urvalskriterium då de vill etablera sig på utländska marknader. Genom att 

samarbeta med lämpligt företag kan de få tillgång till distributionskanaler de annars 

inte hade fått tillgång till. Sammantaget kan vi konstatera att en potentiell partners 

pågående allianser är av betydelse vid val av strategisk partner men anledningarna 

skiljer sig åt mellan våra fallföretag.    
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5.4.4 Engagemang 

 

Engagemang har diskuterats i referensramen enligt Medcof (1997) synsätt. Vi har 

kommit fram till att resursbindning, som en indikation för engagemang i relationen, 

till stor del inte överensstämmer med verkligheten för våra fallföretag. Endast ett av 

de undersökta företagen har visat på resursbindning och detta avser IVPs samarbete 

med Sick.  

 

Däremot finner vi relevans i att engagemang anses vara ett viktigt kriterium, dock 

med en annan innebörd än vad Medcof (1997) lägger i begreppet. Vi anser att 

uppmärksamhet är ett begrepp som bättre sammanfattar vad våra undersökta företag 

menar med engagemang. Det kan ha många orsaker och en av dessa anser vi kan vara 

att flertalet strategiska allianser, för våra fallföretag, har en låg grad av integration.  

Genom låg grad av integration ställs lägre krav på gemensamma investeringar. 

 

Cendio har som grundläggande kriterium att deras partner ska vara aktiv och detta ska 

visa sig i att de tillsammans ska bedriva gemensamma aktiviteter. Ett exempel på 

uppmärksamhet är att partnern öppnar sitt kundregister för Cendio för att finna 

intressanta kunder. Teligent och IVP talar om aggresivitet på marknaden som ett bevis 

på uppmärksamhet och menar att det måste finnas ett intresse att få i in deras produkt 

i den tilltänkta partners produktportfölj så att resultatet blir att försäljningen ökar. När 

det gäller Kreatel så är det viktigt att en potentiell partner kan och vill visa samma 

grad av uppmärksamhet som de själva.  

 

Medcof (1997) diskuterar kraftig dominans i en tvåpartssamverkan som en möjlig risk 

till att engagemanget minskar, då alliansen riskerar att endast ligga i den ena partens 

intresse. Vi anser inte att detta resonemang är relevant då samarbete med stora 

företag, i enlighet med våra fallföretag, inte bedrivs med företaget som helhet utan 

endast med en avdelning på företaget. På så sätt likställer vi en avdelning på ett större 

företag med ett litet eller medelstort bolag. 
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5.4.5 Status 

 

I diskussionen huruvida status är en viktig faktor vid val av partner, har vi funnit en 

stark överensstämmelse mellan de undersökta företagen. Detta resonemang 

underbyggs framförallt i enlighet med Chung et al. (2000) som diskuterar bekräftelse 

eller ökning av status som en anledning till bildandet av en strategisk allians. I IVPs 

fall är detta tydligt då alliansen med Sick används som verktyg för att stärka och 

marknadsföra det egna varumärket. Vi anser att Teligent har samma ståndpunkt då en 

viktig faktor vid val av strategisk partner är den potentiella partnerns varumärke. 

Genom att Cendio i stor utsträckning bedriver försäljningssamarbeten får 

marknadspositionen och implicit varumärket en stor betydelse. En bra 

marknadsposition hos den eventuella partnern leder till fler potentiella kunder och vi 

anser därmed att status betraktas som en viktig faktor. Vidare anser vi att Kreatel 

också betonar rykte som viktigt då detta uttryckligen finns med som en faktor vid val 

av strategisk partner. Ryktet och varumärket är viktiga parametrar vid val av 

strategisk partner som en konsekvens av den stora koncentration av 

marknadssamarbeten som bedrivs av våra fallföretag.  

 

Chung et al. (2000) anser att företag med likvärdig status har bättre förutsättningar att 

skapa värde genom strategiska allianser då dessa har snarlika operativa arbetsformer 

som underlättar koordineringen av aktiviteterna inom alliansen. Vi finner en stark 

överensstämmelse mellan detta och Kreatels syn på faktorer som styr partnerval. 

Kreatels kriterier för val av partner har en utgångspunkt i att företaget bör vara minst 

lika kompetenta som de själva. Detta visar sig bland annat i att en eventuell partner 

måste reagera på förändrade krav på marknaden i lika stor utsträckning som Kreatel 

och att uppmärksamheten som ges i alliansen är ömsesidig. Vi anser att Teligent, IVP 

och Cendio  har en liknande inställning till likvärdig status då de framhåller att även 

om samarbete inleds med större företag så sker dessa endast med en del av företaget 

och inte med företaget som helhet. Det innebär att ett stort företag inte har likvärdig 

status men däremot en avdelning på ett större företag kan uppvisa likheter med ett litet 

eller medelstort företag. Vidare anser vi att olikheter i status som diskuterats av 

Chung et al (2000) inte får någon relevans för Teligent och IVP.  Båda företagen är 
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intresserade av just olikheten i status genom att föredra samarbete med företag som är 

större än de själva där en större utväxling av alliansen möjliggörs. 

 

5.5 Modell för faktorer vid val av strategisk partner 

 

Vi har i vår analys uppmärksammat både likheter och olikheter, mellan teori och 

empiri, rörande faktorer som uppmärksammas vid val av strategisk partner. I detta 

avsnitt avser vi presentera de skillnader som ligger till grund för en modifiering av vår 

modell. Samtliga betydelsefulla faktorer vid val av strategisk partner diskuteras mer 

utförligt i slutsatsen som följer på detta avsnitt. 

 

Analysen har visat att en viss modifiering av faktorer i modellen, är nödvändig för att 

presentera en mer träffsäker bild över viktiga faktorer vid val av strategisk partner. 

Strategisk passform och kompatibilitet är begrepp som är oförändrade i figuren då 

betydelsen och innebörden av dessa överensstämmer väl med teorin. Vi anser att 

erfarenhet från tidigare samarbete inte har beaktats som ett viktigt kriterium, däremot 

har samtliga företag direkt eller indirekt understrukit betydelsen av potentiella 

partners pågående allianser som väsentlig faktor. Socialt kapital som samlingsbegrepp 

har därför ersatts av nätverksposition då detta bättre förklarar våra fallföretags 

ståndpunkter. 

 

Engagemang har ersatts med uppmärksamhet då vi anser att det bättre beskriver vad 

våra företag inbegriper i begreppet. Vi anser inte att resursbindning vid samarbeten, är 

relevant för flertalet av våra fallföretag. Däremot menar vi att uppmärksamhet i form 

av personligt intresse och i viss mån investerad tid är väsentliga faktorer för våra 

fallföretag, vid val av strategisk partner. Samtliga företag i denna studie vill uppnå 

synergieffekter inom marknadsområdet och vi anser att en förstärkning av varumärket 

får stor betydelse vid val av strategisk partner. Status har därför ersatts med 

varumärke då detta är en mer träffande beskrivning. 
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Figur 5:1 Modifierad modell för faktorer vid val av strategisk partner 

Källa: Egen bearbetning 
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6 Slutsatsdiskussion 
_____________________________________________________________________ 

 

I detta avslutande kapitel skall studiens utfall och resultat diskuteras. Kapitlet 

besvarar de problemfrågor som ställdes i syftespreciseringen. Slutligen diskuteras 

studiens trovärdighet tillsammans med  förslag till vidare forskning. 

_____________________________________________________________________ 

 

Strategiska allianser har blivit lite av ett modeord i dagens affärsliv. Därför tror vi att 

många företag har använt sig av begreppet för att beskriva många olika sorters 

samarbeten i syfte att ge dessa samarbeten en finare benämning. Dessa samarbeten 

kanske inte alltid har haft en strategisk betydelse för företaget, om man tolkar 

begreppet strategisk som något som är kopplat till företagets långsiktiga överlevnad. 

Detta tror vi kan vara en del till förklaringen runt det vi har observerat gällande 

begreppet strategiska allianser. Vi har funnit att företagen i vår undersökning inte har 

en gemensam syn på begreppet strategiska allianser. Så som begreppet används i 

praktiken innefattar strategiska allianser en mängd olika samarbetsformer. Strategiska 

allianser tar därför formen av ett ”paraplybegrepp” för att vara tillämpligt för våra 

fallföretags samarbeten.  

  

Då vi har undersökt små och medelstora företag får den relativa storleken mellan 

företagen i den strategisk alliansen en betydelse. Denna betydelse är långt ifrån endast 

på det finansiella planet utan påverkar små och medelstora företag i de flesta aspekter. 

Företagen i undersökningen anser vi ha en mer pragmatisk inställning till hur de ser 

på strategiska  allianser än det som framkommer av den teoretiska litteraturen. Nu har 

kanske inte den företagsekonomiska teorilitteraturen alltid en särskilt pragmatisk 

inriktning men även större företag verkar ha mer system, regler och rutiner för hur de 

hanterar strategiska allianser. Vi betvivlar inte att små och medelstora företag skulle 

vilja ha goda rutiner och system för partnerval men på grund av de naturliga 

begränsningar dessa företag har, är de tvungna att behandla partnerval för strategiska 

allianser på ett mer flexibelt och praktisk sätt. Detta blir tydligt utifrån Kreatels 

resonemang då de försöker att inte bilda allianser med företag som är konkurrenter till 

företag de redan har samarbeten med. Om däremot konkurrenten kan erbjuda en kund 
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med ett kontrakt då betyder inte lojaliteten till allianspartnern mycket. Vad Kreatel 

vill ha sagt är att en kund och en affär alltid går före både gamla allianser och deras 

egna uppställda kriterier. Detta synsätt är signifikativt för hur små och medelstora 

företag ser på urvalskriterier för strategiska allianser, de har en väldigt basal 

företagsekonomisk syn på allianser. Alla företag i vår undersökning har, anser vi en 

genomtänkt syn på strategiska allianser men den kan vara mer eller mindre uttalat och 

systematiserad.  

 

Vi har funnit att våra fallföretag kännetecknas av resursbrist då de begränsas av sin 

storlek. Då fallföretagens konkurrensfördel och styrka ligger inom utveckling och 

tillverkning av produkter sker samarbeten ofta i andra funktionella områden.  

Undersökningen har visat att våra fallföretag främst bildar strategiska allianser inom 

marknadsområdet eftersom störst skalfördelar uppnås på detta område. Dessa 

skalfördelar är mest tydliga när strategisk allianser bildas i syfte att stärka distribution 

och varumärke. 

 

Vi anser att man skulle kunna betrakta dessa teknikintensiva små och medelstora 

företag som outsourcade forsknings och utvecklingsavdelningar. Svenska 

multinationella företag har idag, i internationella jämförelser, redan en väldigt stor 

andel forskning och utvecklingskostnader av den totala kostnadsmassan. Detta gör att 

de har svårt att motivera ännu högre kostnader för forskning och utveckling. Ett sätt 

att öka sin forskningsbudget utan att öka sin finansiella exponering nämnvärt är att 

skapa strategiska allianser med teknikintensiva mindre företag. På så sätt får de 

tillgång till mer forskning och utveckling och de betalar med sitt distributionsnät och 

varumärke som utnyttjas av de mindre företagen. Här finns också en risk för det större 

företaget då ett varumärke ofta är väldigt värdefullt och att det alltid finns en risk för 

urholkning av detta om produkten som det mindre företaget har utvecklat inte håller 

vad den lovar. Detta kan exemplifieras av att Sick AG köpte en andel av IVP för att 

säkra den framtida utvecklingen. Således kan det argumenteras för att samarbetena 

från de mindre företagens sida oftast handlar om marknads och 

försäljningssamarbeten och från det större företagets sida om att öka sin forsknings 

och utvecklingsbudget utan att det syns i resultaträkningen.  
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Vi kan konstatera att majoriteten av fallföretagen bildar strategiska allianser med låg 

integrationsgrad och dessa samarbete baseras ofta på öppet formulerade kontrakt. 

Detta anser vi förklaras av att flertalet strategiska allianser bildas inom 

marknadsområdet där samarbeten kännetecknas av hög flexibilitet och låg 

resursbindning. Vidare kan den låga bindningsgraden förklaras av den höga 

samarbetsvilligheten i våra fallföretags branscher. Då nya strategiska allianser bildas 

relativt enkelt medför detta att behovet av integration mellan företagen minskar.  

 

För våra fallföretag får den strategiska passformen en avgörande betydelse vid val av 

strategisk partner. Denna faktor för större vikt än övriga faktorer då strategisk 

passform blir en förutsättning för att strategiska allianser bildas. Vidare får den 

ömsesidiga motivförståelsen stor betydelse för den strategiska passformen då 

öppenhet och konsensus blir förutsättningar för ett väl fungerande samarbete. Vi har 

observerat att ur ett strategiskt passforms perspektiv får resurskompletteringen en 

större relativ betydelse än den ömsesidiga motivförståelsen för små och medelstora 

teknikföretag. Resurskomplettering får stor betydelse både när det gäller 

företagskomplettering och kundkomplettering. Anledningen till att motivförståelsen 

får en lägre betydelse är att företagen uttrycker att det är viktigt men att 

informationsutbytet inte får gå för långt eftersom det rör sig om ett samarbete och inte 

en sammanslagning av två företag. Vidare argumenterar de för att målet med alliansen 

ofta kan ses som underförstått då det handlar om försäljningssamarbeten dvs. målet är 

alltid att öka försäljningen. 

 

Kompatibiliteten som en faktor att beakta vid partnerval har vunnit gehör hos samtliga 

företag i vår studie. Företagen i vår undersökning har poängterat betydelsen av både 

företagskultur och personkemi och detta förstärker vår tro att detta är ett viktigt 

kriterium vid val av strategisk partner. Vi anser dock att vår undersökning uppvisar ett 

intressant resultat i frågan om kompatibilitet eftersom de två mindre företagen i 

studien har poängterat att personkemin har en större betydelse i detta fall. De två 

större företagen i undersökningen har däremot mer beaktat företagskultur som viktigt 

kriterium vid val av partner. Detta anser vi kan bero på att de två mindre företagen är 

mer påverkade av det personliga engagemanget vi diskuterade i referensramen. Dessa 

mindre företag med tio och tjugofem anställda har enligt detta synsätt ett mer 

informellt synsätt på rutiner och processer inom företaget och därmed inte en lika 
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tydlig uttalad företagskultur som de större företagen i undersökningen. Vi anser att de 

mindre företagen har en lika stark företagskultur som de större företagen men att de 

enskilda personerna får en större påverkan på företaget när de är tio anställda jämfört 

med 250 anställda. Härav vår slutledning till varför de mindre företagen anser att 

personkemi är viktigare än företagskultur. Man skulle även kunna argumentera för att 

de mindre företagen anser att företagskultur är lika viktigt som de större men att de 

kallar det för personkemi. 

 

Vi kan konstatera att tidigare erfarenhet av samarbete inte är ett särskilt viktigt 

kriterium vid val av strategisk partner. Det skulle kunna förklaras utifrån den höga 

samarbetsvilligheten som existerar i fallföretagens branscher. Detta medför att 

företagen inte behöver beakta tidigare erfarenhet som kriterium för att minska 

sökkostnaderna vid bildandet av strategiska allianser. Vi tror att när marknaden 

mognar kommer erfarenhet av specifika samarbeten få en ökad betydelse.  

 

Emellertid har vi funnit indikationer på att företagen i undersökningen värderar 

allmän allianserfarenhet då de företag som har erfarenhet av samarbeten verkar ha en 

mer nyanserad bild av vad samarbeten kan ge för resultat. Detta kan var en fördel då 

en del företag kan ha orealistiska förväntningar på resultatet av en strategisk allians.  

 

Vi har funnit att en potentiell partners pågående allianser får större betydelse, än 

erfarenhet i urvalsprocessen. Anledningen till detta är att de anses kunna medföra 

synergieffekter på marknadsområdet. Vi anser att i detta fall syns återigen den 

pragmatik de små och medelstora teknikföretagen uppvisar. Genom att en potentiell 

samarbetspartner har ett nätverk eller flera samarbeten ser våra fallföretag möjliga 

försäljningskanaler och marknadsföringsmöjligheter. Våra fallföretags fullständiga 

fokusering på försäljning i de flesta lägen kan förklaras utifrån att de inte har den 

finansiella säkerheten som många större företag har och kanske till en viss del att IT-

marknaden för tillfället är osäker 

 

Företagen i vår studie har betonat betydelsen av uppmärksamhet som viktig faktor vid 

val av strategisk partner. Fallföretagen anser att hög uppmärksamhet från deras 

partner medför att det blir mer sannolikt att målet med den strategiska alliansen 

uppnås. Som tidigare nämnts är ofta målet att uppnå synergieffekter på 
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marknadsområdet och därför är en potentiell partners varumärke också ett mycket 

viktigt kriterium. Att bygga ett varumärke kräver mycket resurser och framförallt 

mycket tid. Detta är två bristområden för våra fallföretag, de bristande finansiella 

resurserna är ett starkt särdrag hos mindre företag. Vi anser dock att tiden kanske är 

ännu viktigare då uppbygnaden av ett varumärke tar lång tid. Det finns en naturlig 

begränsning för företagen i vår studie då de har varit aktiva på marknaden en mycket 

kort tid. En aktör som IBM eller Ericsson som våra fallförtag har samarbeten med är, 

förutom att de är mycket stora företag också veteraner inom IT och 

högteknologisektorn och detta har inneburit att de har kunnat bygga upp sitt 

varumärke under lång tid. 

 

I metoden diskuterade vi generaliserbarhet och vår syn på begreppet. Vi har sett 

mönster i det insamlade materialet och detta anser vi har genererat ett bidrag till 

utvidgningen av teorins empiriska tillämpningsområde. Genom användandet av 

befintliga teorier, som ofta har sitt ursprung i undersökningar gällande större företag, 

har vi bidragit till att ge dessa teorier relevans för små och medelstora teknikföretag. 

Vi har genom vår undersökning funnit att att samtliga teorier inte har kunnat 

appliceras på våra fallföretag. I dessa fallen har teorier modifieras för att ge en mer 

korrekt bild av sanningen. Vi har i termer av Alvesson och Sköldberg (1996) 

analyserat fram nya “regler” som innefattas av vårt modellbygge. Genom den höga 

korrelationen mellan våra fallföretag anser vi att dessa kan generaliseras och på så sätt 

bidra till det teoretiska ramverket för att förstå vilka faktorer som är viktiga vid val av 

strategisk partner för små och medelstora teknikföretag. 

 

Vår avsikt har inte varit att falsifiera eller verifiera valda teorier utan undersöka om de 

är tillämpliga i den verklighet vi har studerat. Trots att vårt teoretiska ramverk har 

grundats på teorier för flera olika sammarbetsformer har vi funnit en stor avändbarhet. 

Genom att vi som författare ej har för avsikt att verifiera eller falsifiera teorier har 

detta synsätt bidragit till att bygga upp en bättre förståelse för verkligheten. Vi anser 

att vårt metodval har bidragit till att tillföra nya aspekter både beträffande det 

teoretiska tillämningsområdet såväl som det empiriska. 

 

Då vi har undersökt teknikinriktade små och medelstora företags strategiska allianser 

och dess urvalskriterier anser vi att det vore lämpligt att bygga vidare på vår 
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undersökning. Vi har funnit att samarbete på marknadsområdet är väldigt viktigt för 

små och medelstora teknikföretag. Detta faktum har med stor sannolikhet influerat 

karaktären på viktiga faktorer vid val av strategisk partner. Det vore intressant att 

undersöka små och medelstora teknikföretag som har högre fokusering på samarbete 

inom andra områden, till exempel produktionssamarbete eller forskning och 

utveckling. Ett förslag till vidare studier är att undersöka urvalskriterier för små och 

medelstora företag i andra sektorer och branscher där marknadens förutsättningar är 

annorlunda. 

 

 


