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Förord 
Vi vill till en början tacka Dan Halvarsson och Joacim Andersson, vilka fungerat som 

ett bollplank i vår förstudie. Vi vill tacka vår opponeringsgrupp där tips, råd och förda 

diskussioner varit givande. Vi har även haft  tillgång  till en kunnig handledare under 

uppsatsprocessen.  Diskussionerna  med  ”djävulens  advokat”  har  gett  oss  god 

vägledning  under  uppsatsprocessen. Utan  dig  hade  uppsatsen  inte  varit det den  är 

idag. Tack, Lektor Stig G Johansson!  

 

Till de företag som ställt upp på våra intervjuer, vill vi sända en hälsning; 

Ni  har  bidragit  till  att  ge  oss  studenter  ett  verklighetsperspektiv,  vilket  vi  omöjligt 

skulle kunna vara utan. Att forskningen närmar sig verkligheten och att verkligheten 

närmar sig akademin, är en  förutsättning  för att utvecklingen skall gå  framåt. Ni har 

utan tvivel bidragit till den utvecklingen genom att dela med er av de erfarenheter ni 

besitter. Tack! 

 

Slutligen  vill  vi  tacka  Christer  Jonsson  och  lärarteamet  runt  Enterprising  Business 

Development – programmet, vilka givit oss ovärderliga kunskaper i ”mellanrummet” 

emellan verkligheten och universitetet, där vårt lärande skett. 

 

Vi vill med dessa ord önska dig en trevlig läsning! 

 

2006‐05‐22 

  

 

Jens Asp  Vivianne Holmer 

Carl‐Marcus Wahlström 
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Abstract 
Bachelor Thesis, School of Economics at Vaxjo university 
Program: Enterprising and Business Development, EBD 362, Spring 2006 
Authors: Jens Asp, Vivianne Holmer, Carl‐Marcus Wahlstrom 
Examiner: Stig G Johansson 
Keywords: Services, cooperation, collaboration, customer offer, knowledge 
Title: Service firms in collaboration – A study of the development of   small service 
firms in collaboration 
 

Nutek presented  numbers during  year  2005 witched  show  that  the  Swedish  service 

sector, for the first time ever, was greater than the industrial sector. The kind of firms 

that develop most is small service firms without employees. The topic of interest in this 

bachelor thesis is to study how this kind of firms can develop. There is a great number 

of strategic options for firms to choose. The advantage for small service firms  is their 

capability  that  they  easily  can  adapt  to  the  environment,  but  it  also  involve  a 

vulnerability. For  service  firms,  collaboration  is  an  option  to get  less vulnerable but 

also  a way  to develop.  In  this  study we want  to get greater understanding of what 

happens in the single service firm when they collaborate whit other service firms in an 

imaginary (virtual) organization. Our question in this theses is: 

 

- In witch way  do  the  imaginary  organization  affect  the  knowledge,  the  offer  and  the 

gross sales development in the single service firm?  

 

To  answer  this  question, we  have  studied  the  relation  of  the  service  offer  and  the 

knowledge development in small knowledge service firms who collaborate trough an 

imaginary organization.  

 

Our  theoretical  framework  is  based  on Hedberg  (1994,  2002)  and Normann  (1995, 

2001).  The  theoretical  framework  is  also  the  base  of  our  empirical  study. We  have 

accomplished ten interviews with small service firms, according to the criterion above. 

 

The study indicated following statements: 

- The knowledge, generated trough the collaboration develops the service offer.  

The  firms  that has  been  specialized  trough  the  collaboration has harder  to  generate 

gross sales growth 
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Sammanfattning 
Kandidatuppsats i företagsekonomi 
Program: Enterprising and Business Development, EBD 362, VT 2006 
Examinator: Stig G Johansson 
Nyckelord: Tjänsteföretag, samarbete, kunderbjudande, kunskap, kunskapsintensiv 
 

Den statliga myndigheten Nutek presenterade siffror under år 2005 som visade på att 

tjänstesektorn  i  Sverige  för  första  gången  är  större  än  industrisektorn.  Den  typ  av 

företag  som utvecklas mest  är  främst  småföretag utan  anställda. Aktualiteten  av  att 

undersöka  hur  dessa  små  tjänsteföretag  kan  utvecklas  ligger  därför  till  grund  för 

denna uppsats,  liksom  vårt  intresse  för marknadsstrategiska  val. Antalet  strategiska 

val för små tjänsteföretag är många. De små företagens storlek ger dem fördelar att lätt 

kunna anpassa sig till omvärlden, men medför även en sårbarhet. Många tjänsteföretag 

ser därför ett samarbete med såväl kunder som potentiella konkurrenter som ett sätt att 

bli mindre sårbara, men även för att utvecklas. Vi vill därför i denna uppsats visa på en 

djupare förståelse om vad som sker i det enskilda företaget då det ingår i ett samarbete 

av en  imaginär karaktär. Vi har som utgångspunkt  frågeställningen: Hur påverkar den 

imaginära  samarbetsformen kunskapens, kunderbjudandets och omsättningens utveckling hos 

den  enskilda  företagaren?  För  att  kunna  svara  på  frågan  har  vi  studerat  förhållandet 

mellan  kunderbjudandet  och  kunskapens  utveckling  i  små  kunskapsintensiva 

tjänsteföretag då de ingått i ett imaginärt samarbete.  

 

Vi har utgått  ifrån att  testa Hedbergs  (1994, 2002) och Normanns  (1995, 2001)  teorier 

vilka även ligger till grund för vår empiriska studie. Empirin bygger på tio intervjuer 

med  småföretagare  vilka  gått  den  ovan  beskrivna  vägen  till mötes.  Vi  har  genom 

studien bland annat kommit fram till:  

− Att den genom samarbetet genererade kunskapen, utvecklar kunderbjudandet.  

− Att  de  specialiserade  företagen  har  svårare  att  generera  ekonomisk  tillväxt 

genom det imaginära samarbetet.  
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1 Inledning 
Grunden  till  denna  kandidatuppsats  är  gruppdeltagarnas  intresse  för 

marknadsstrategiska val. Uppsatsen utgör vårt examensarbete för Ekonomihögskolan 

vid Växjö  universitet. Vi  som  skriver  uppsatsen  är  Jens Asp, Vivianne Holmer  och 

Carl‐Marcus Wahlström. Samtliga i gruppen studerar sitt tredje och därmed sista år på 

programmet  Enterprising  and  Business  Development,  med  inriktning  på 

affärsutveckling  och  projektledning.  Denna  uppsats  kommer  att  lämnas  över  till 

stiftelsen Kooperativ konsult i Göteborg. Vi har tillsammans med dem diskuterat fram 

relevanta  ämnesområden,  för  att  kunna  förstå  de  praktiska  komplikationer  som 

samverkan  kan  innebära. Deras medverkan  är  dock  av  passiv  karaktär  under  hela 

uppsatsprocessen 

 

Diskussionen  om  ämnesområde  började  under  januari  2006  och  förankrades  under 

kursen Glokalisering, då vi bland annat studerat  företagsnätverk. Under den studien 

insåg  vi  vikten  och  fördelarna  av  att  samverka med  andra  företag  och  vi  valde  att 

vinkla den nya kunskapen i en marknadsstrategisk riktning. 

 

Gruppdeltagarnas  ambitioner  är  att  i  framtiden  vara  en  del  av  den  ekonomiska 

tillväxten på såväl regional, nationell och internationell nivå. Vi anser att denna studie 

ger  oss  insikt  i  ett  hett  ämne  vilket  vi  kan  tillgodose  våra  intressen  i  ett  framtida 

yrkesliv. Vår  förhoppning  är  att  läsaren kan  få  förståelse  för  en beskrivning  av  små 

tjänsteföretags  situation  när  de  samverkar.  Denna  studie  kan  ligga  till  grund  för 

ytterligare forskning på området. 
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1.1 Bakgrund 

Hirst  (1998)  beskriver  hur  förändrade  uttrycksformer  har  fått  befolkningen  i 

västvärlden att ifrågasätta I‐ländernas konkurrenskraft inom industrin. En effekt av att 

industrisektorn möter  hård  konkurrens  från  omvärlden,  är  att  det  idag  startas  fler 

tjänsteföretag i Sverige än tidigare. Den statliga myndigheten Nutek samt Palinski för 

Svenskt  Näringsliv  presenterar  olika  fakta  vilket  visar  på  en  optimism  bland 

småföretagarna i Sverige och att nyanställningar är att vänta. Enligt Nuteks mätningar 

startades 41 608  företag  i Sverige  (2004) varav 80 procent var  tjänsteföretag varav en 

stor del som visat på positiv utveckling. Förutom de nystartade företagen, har även de 

redan etablerade företagen har varit skickliga på att anpassa sig till omvärlden. Av de 

redan  etablerade  företagen  är det  främst  småföretag  och  företag utan  anställda  som 

ökat mest. Även om statistiken även visar på en rädsla för att våga anställa, visar den 

även på att Sveriges  företagsklimat håller på att  förändras. Utvecklingen  tyder på att 

tjänsteföretagen kommer att spela en viktig framtida roll för både sysselsättningen och 

ekonomiska tillväxten.  

 

Persson  (2000)  skriver  att  det  i  Sverige  endast  finns  två  tusen  företag,  av  totalt 

femhundratusen,  vilka  räknas  till  gruppen  tillväxtföretag.  Resterande  företag  har 

stagnerat  på  grund  av  olika  politiska,  ekonomiska  och  geografiska  faktorer  (dessa 

faktorer har vi dock  inte till syfte att lägga fokusera på i denna uppsats). Det är svårt 

för företag vilka har stagnerat att på nytt få tillväxt genom strukturomvandling, då de 

ofta saknar de resurser som krävs. Hedberg (1994, 2002) har under en längre tid fört ett 

resonemang  där  han  anser  att  den  klassiska  organisationen,  där  företaget  äger  alla 

resurser, är föråldrat och  inte  tillräckligt kraftfullt. Eftersom företagen  jobbar på egen 

hand  klarar  de  ej  av  att  tackla  det  ökade  flödet  av  information  och  människor  i 

omvärlden. Lork  (1999)  skriver att genom deltagandet  i ett nätverk, eller  samverkan 

med  andra  företag,  kan  en  organisation  dra  nytta  av  information, 

kompetensutveckling, problemlösning för förändring. Uppsatsen kommer att fokusera 

på  hur  en  imaginär  organisation  påverkar  det  enskilda  företagets  kunskap  och 

kunderbjudande.  
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Ett tjänsteföretags kunderbjudande består av en tjänst vilken levererar en lösning på ett 

problem. För att lösa problemet måste företaget använda den kunskap organisationen 

besitter. Kunskap blir därför en central del av ett kunderbjudande då det består av en 

tjänst.  Kunskap  definieras  av  nationalencyklopedin  (2006)  som  en  välbestämd 

föreställning  om  en mängd  kända  fakta,  inom  ett  visst  område,  som  en  person  har 

lagrad i minnet, vilket kan vara ett resultat av studier. 

 

Kunderbjudandet  beskrivs  av Norman  (2001)  som  företagets  framsida, men  ytan  är 

bara  det  kunden  ser. Den  organisation  som  står  bakom  detta  är  sällan  synlig, men 

samtliga i den tillför något till slutresultatet. Vikten av att företag ser de resurser vilka 

kunder, leverantörer och andra intressenter förfogar över ökar, både i och utanför den 

specifika  branschen. Däremot  behöver  organisationen  inte  bestå  av  en  fast  struktur 

utan  kan  i  dagens  näringsliv  fungera  genom  informell  och  ömsesidig  drivkraft. 

Samverkan  mellan  organisationer  och  företag  kan  te  sig  på  många  sätt  där  den 

imaginära  organisationen,  enligt  Hedberg  (2002),  är  ett  effektivt  sätt  att  allokera 

exempelvis kapital, engagemang och kompetens. Dessa två författare utgör endast två 

starka  röster  av  en  uppsjö  som  förespråkar  att  den  klassiska  organisationen  där 

företaget  äger  alla  resurser  är  föråldrad.  Företag måste  hitta  alternativa  former  att 

angripa marknaden  för  att  tackla  det  ökade  flödet  av  information  och människor  i 

omvärlden.  

1.2 Problemdiskussion 

Nutek  skriver  i  sin  årsbok  (2006)  om  två  huvudsakliga  trender  bland  de  svenska 

företagen;  produktivitetsjakt  och  specialisering.  Bland  tjänsteföretag  har 

produktivitetsarbetet  främst  yppat  sig  inom  enklare  typer  av  tjänster,  exempelvis  i 

detaljhandeln,  medan  specialiseringen  främst  rör  kunskapsintensiva  företag. 

Kunskapsintensiva företag definieras av Aronsson m.fl. (1994:33) som organisationer i 

vilka personalen är den  främsta  resursen. Enligt nationalencyklopedin  (2006) baseras 

kunskapsintensiv på hög utbildning och kunskap av modernaste slag.  

 

Verksamhetsspecialiseringen  är  en  effekt  av  att  företag  samarbetar  i  allt  större 

utsträckning. De tidigare interna strukturerna har blivit till nätverk med olika typer av 
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företag. De  enskilda  företag  som  ingått  i  ett  samarbete  har  visat  sig  få  ett  smalare 

område  de  är  aktiva  inom,  medan  de  breddat  kontaktnätet  på  marknaden.  Knyts 

denna  trend  till  det  Hedberg  (2002)  under  längre  tid  skrivit  om  imaginära 

organisationer, upptäcks  en koppling. Den  imaginära organisationen  förklaras  enligt 

Hedberg  som  en helhet där  ”för  företagets  avgörande  värden,  processer  och  aktörer  också 

existerar  och  hanteras  utanför  företagets  juridiska  enhet,  redovisningar  och  organisatoriskt 

beskrivningsspråk”.  Systemet  kan  innehålla  ett  eller  flera  kunderbjudanden  som  alla 

aktörer indirekt blir en del av. 

 

Hedberg  (1994:11)  beskriver  det  svenska  konfektionsföretaget  GANT  som  en  lättförstådd 

illustration  av  en  imaginär  organisation.  Dess  verksamhet  och  kunderbjudande  baseras  på 

sammanslutningens helhet. GANT är endast organisationens framsida, vilken är uppbyggt av 

två  aktörer;  Pyramid  Sportswear  samt  P  Bolinder.  Dessa  identifierar  sedan  exempelvis 

designers,  fotografer,  katalogproduktion,  samt  en  kvalitetssäkrad  produktion.  Istället  för  att 

själva  äga  alla  resurser  engageras  istället  flertalet  olika  aktörer  som  är  specialiserade  till 

konfektionsföretagets behov.  

 

Exemplet  är  ett  traditionellt  perspektiv  på  den  imaginära  organisationen. Hedberg 

beskriver organisationen utifrån imaginatörens synvinkel och det denne vinner på att 

samarbeta. Vi  vill  däremot  i  denna  uppsats  undersöka  fenomenet  ur  ett  alternativt 

perspektiv och därför  studera det enskilda  företaget  i den  imaginära organisationen. 

Företag som exempelvis designers, reklamföretag mm. vilka engageras i den imaginära 

organisationen  kan  klassas  som  kunskapsintensiva  enligt  nationalencyklopedins 

definition. Det blir då som Normann (1995:55) beskriver att  i många företag, speciellt 

tjänsteföretag,  är  det  kunskap  som  är  den  centrala  tillgången  vilken  förmedlas  till 

andra  företag,  alternativt  imaginatören  och  genom  kunderbjudandet.  Liknade 

paralleller drar Jones (2003) när han uttrycker att företagen samverkar för att uppnå ett 

konkurrenskraftigt  kunderbjudande,  snarare  än  ekonomisk  avkastning.    Andersson 

(1997) har i sin forskning kommit fram till att samverkande tjänsteföretag får fördelar 

genom kunskapsförstärkning i företaget. Grönroos (2002) för ett liknande resonemang 

och  beskriver  fördelarna  med  att  samverka  ur  ett  kunskapsutvecklingsperspektiv. 
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Däremot  framhäver  Grönroos  (2002)  att  problematiken  kring  möjligheten  till 

ekonomisk utveckling går genom det utvecklade kunderbjudandet.  

 

Flexibiliteten och möjligheten till positiv utveckling bland småföretag som samarbetar 

är  stor,  visar  både  siffror  från  Nutek  och  olika  författare  på  (vi  använder  EU:s 

definition  96/280/EG  av  småföretag,  vilket  betyder  högst  50  heltidsanställda). Ordet 

utveckling i sammanhanget kan lätt uppfattas som ekonomisk, men är som Andersson 

(1997) säger, främst inom andra områden, exempelvis kunderbjudande och kunskap.  

 

Samverkan  blir  allt  vanligare  för  att  upprätthålla  konkurrenskraften  enligt  Nuteks 

årsrapport  2006.  Trots  olika  perspektiv,  varav  ett  är möjligheten  att  hävda  sig mot 

konkurrenter,  handlar  företagande  i  de  flesta  fall  om  att  i  slutändan  generera 

ekonomisk avkastning. Då uppgifter från Nutek visar på att företag söker sig utanför 

företagets  organisatoriska  gränser,  främst  genom  samverkan,  uppstår  vissa 

funderingar kring  fenomenet. Vi vill sammanfatta denna diskussion med  frågan; hur 

påverkar  den  imaginära  samarbetsformen  kunskapens,  kunderbjudandets  och  den 

upplevda ekonomiska utvecklingen hos den enskilda företagaren? 

1.3 Syfte 

- Vi  ämnar  få  djupare  förståelse  i  förhållandet mellan  kunderbjudandets  och 

kunskapens utveckling i små kunskapsintensiva tjänsteföretag, då de ingått i ett 

imaginärt samarbete med andra företag.  

- Den, av företagen, uppfattade ekonomiska utvecklingen kommer även att sättas 

i relation till ovanstående två parametrar.  

1.4 Avgränsningar 

I  vår  empiriska  undersökning  kommer  vi  inte  att  se  till  företag  som  erbjuder  en 

produkt, kombinerad med en tjänst. Vi har ej heller avsett studera de politiska faktorer 

(som nämns i 1.1 Bakgrund) vilka påverkar småföretagandet och deras möjligheter att 

utvecklas.  Vidare  kommer  vi  inte  att  fördjupa  oss  i  kortsiktiga  samarbeten  som 

exempelvis kommit till stånd genom informationsteknologin, eller rent webb‐baserade 

samarbeten,  då  vi  avser  att  undersöka  de  långsiktiga  aspekterna.  Vi  utgår  i  denna 
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Teori 

Empiri 

Analys

Ny teori

Djupare förståelse
Slutsats

studie att inte undersöka företag med fler än tio anställda. Vidare motivering återfinns 

i metodkapitlet. 

2 Metod 

I följande metodkapitel redovisar vi för vårt metodval samt illustrerar för dig som läsare det vi 
avser att studera. De frågor vi använt vid undersökningen återfinnes i bilaga 1, intervjufrågor. 

2.1 Uppsatsens utgångspunkter 

Vi  har  i  denna  uppsats  fokuserat  på  att  beskriva  utvecklingen,  ur  perspektiven 

kunderbjudande  och  kunskap,  i  tjänsteföretag  som  ingått  i  ett  samarbete.  I  både 

teoretisk och empirisk data beskrivs  fördelarna med att  samverka genom att bli mer 

konkurrenskraftiga.  Den  ökade  konkurrenskraften  i  form  av  ett  förändrat 

kunderbjudande, ger effekter på  företagens  förädling av kunskap och vice versa. Det 

blir även av vikt att redovisa hur den uppfattade ekonomiska utvecklingen har varit, 

samt  till  vilka  av  de  undersökta  faktorerna  detta  kan  härledas  till.  Tanken  med 

undersökningen  är  att  uppnå  en  djupare  förståelse  om  kunderbjudandet  och 

kunskapens utveckling efter det att små  tjänsteföretag  inlett ett  imaginärt samarbete. 

Vi  kan  illustrera  forskningsprocessen  genom  att  utgångspunkten  är  den  teoretiska 

referensramen,  därefter  har  vi  samlat  empiriskt  data  runt  fenomenet  (se  fig.1).  I 

analysen  ställs den  teoretiska  referensramen mot det  empiriskt  insamlade materialet 

som kategoriserats och analyseras, vilket ökar vår  förståelse  för  fenomenet. Analysen 

mynnar ut i vår slutsats. Slutsatsens funktion är att redovisa för dig som läsare vad vi i 

studien kommit fram till. Slutsatsen ger oss i sin tur en djupare förståelse snarare än ny 

teori.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen illustration av vår forskningsprocess 
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Med den  beskrivningen  kan de  tre delarna  (kunskap,  kunderbjudande  och upplevd 

ekonomisk  utveckling)  bidra  till  att  skildra  den  upplevda  synergieffekten  i  små 

tjänsteföretag när de samarbetar  imaginärt  (se  fig.2). Därtill menar vi att synergier är 

den effekt samarbetet har på de olika variablerna.  

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur små tjänsteföretags situation 

förändras när de börjar samarbeta på ett imaginärt sätt. Frågeställningen har förändrats 

i  takt med att kunskapsinsamlandet har fortgått. Det bör dock nämnas att syftet med 

uppsatsen  är  det  samma  från  början  till  slut. Med  ett  undantag,  vi  avsåg  att  ställa 

kunderbjudandet  och  kunskapens  utveckling  i  förhållande  till  den  ekonomiska 

omsättningen.  Den  ekonomiska  utvecklingen  över  tiden  skulle  ställas  mot  ett 

branschindex. Dessa exakta uppgifter har vi haft svårt att få tillgång till eftersom våra 

empiriska  källor  endast  kunna  ge  oss  en  generell  bild  av  omsättningsutvecklingen. 

Trots  frånvaron  av  exakthet  ser  vi  det  ändå  väsentlighet  att  redovisa  denna 

information.  Det  kan  i  analysen  vara  av  intresse  för  att  kunna  härleda 

kunderbjudandet  och  kunskapens  ekonomiska  vinningar  och  hur  respondenterna 

upplever sin situation. 

2.2 Val av respondenter 

Vårt  kvalitativa metodval  är  för  att  förstå  hur  nuvarande  situationen  ser  ut  i  små 

tjänstelevererande företag som samarbetar. Detta bygger på att vi genom en kvalitativ 

intervjustudie på ett  lättare  sätt kan beröra ett bredare område. Dessutom är det  till 

fördel  då  vi  frågar  om  den  uppfattade  utvecklingen  av  faktorerna.  Vi  vill  genom 

intervjuerna få möjligheten att tolka nyanser i de svar vi samlat in. Vi får på det sättet 

en djupgående, av oss tolkad, förståelse av ett litet urval små tjänstelevererande företag 

som levererar kunskapsintensiva tjänster i en imaginär organisation. 

 

Imaginär 
organisation 

Det Enskilda 
företaget 

Utvecklat 
Kunderbjudande? 

Utvecklad 
Kunskap? 

Ekonomisk 
utveckling? 

Figur 2. Egen  illustration över 
problematiken  vi  avser  att 
undersöka. 
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För  att  genomföra  en  studie  vilken motsvarar  syftet,  har  vi  arbetat  fram  ett  antal 

kriterier vilka intervjuobjekten ska uppfylla. Kriterierna är: 

- Det  är  tjänsteföretag  vilka  inte  har mer  än  tio  anställda  vilket motiveras  av 

Hedbergs (1994, 2002) perspektiv, där det imaginära företaget engagerar fler än 

som är anställda. 

- Företaget  ska  ha  startat  innan  samarbetet  inleddes,  för  att  kunna  fånga  hur 

kunderbjudandet och kunskapen utvecklats över tiden. 

- Det  undersökta  företaget  ska  erbjuda  en  kunskapsintensiv  tjänst,  för  att 

begränsa  antalet  företag och  skapa  en möjlig generaliserbarhet bland  liknade 

företag. 

- Företaget  ska vara kunskapsintensivt,  för att avgränsa oss  från branscher där 

tjänster är av ”enklare” form (ex. frisörer, lokalvårdare).  

- Vi  har  valt  respondenterna  utifrån  att  företagen  ska  vara  underordnade 

initiativtagaren för samarbetet.  

 

Fördelarna med att begränsa antalet undersökningsobjekt genom att  sätta upp dessa 

kriterier, är att en ny undersökning ska kunna genomföras av andra forskare för att se 

om de mönster vi upptäckt har den giltighet som vi eftersträvat. Nackdelarna är att vi 

inte  kan  generalisera  bilden  av  små  konsultföretag.  Företagen  till  den  inledande 

telefonförfrågan har vi  funnit via  tidigare personliga kontakter,  Internet  sökning och 

genom vår handledare/examinator.  Idealscenarion hade  för oss varit om vi hade haft 

möjligheten att genomföra samtliga intervjuer öga‐mot‐öga. Detta ökar möjligheten att 

tolka  respondentens  svar  utifrån  icke  verbala  uttryck.  På  grund  av  geografisk 

spridning och  i vissa  fall  intresset  från  respondenterna  fick vi  i  fyra av  tio  intervjuer 

genomföra en telefonintervju. Detta är i sig en begränsning, men helheten och kvalitén 

har  inte  påverkats  nämnvärt,  eftersom  vi  fått  tydliga  svar  på  alla  våra  frågor.  I 

källförteckningen redovisas de respondenter som är telefonintervjuade och de vi träffat 

vid en personlig intervju. Intervjuerna har genomförts av minst två i gruppen, medan 

telefonintervjuerna har genomförts av endast en person. Vi har även  i anslutning  till 

intervjuerna dokumenterat och diskuterat hur vi uppfattat svaren. 
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Alla frågorna har besvarats av samtliga respondenter. Vi har dock inte presenterat en 

intervju gjord med företaget EDP HB med Dariusz Potomski. Eftersom hans företag som 

helhet  inte  kan  räknas  som  kunskapsintensivt.  Intervjun  redovisas därför  inte  i den 

empiriska samanställningen. En bokad intervju med Thomas Dättermark på Alltommedia 

AB, blev inställd pga. sjukdom. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

De begrepp vi avsåg att undersöka kan ses ur många olika synvinklar. Därför har vi 

beskrivit frågornas syften (Bilaga 1, Bakgrund till intervjufrågor) utifrån den teoretiska 

referensramen.  Även  rubrikerna  följer  samma  mönster  för  att  genomgående  i 

uppsatsen skapa en förståelse för analysens upplägg. Vi valde en undersökningsmetod 

vilken  byggde  på  möjligheten  att  ställa  följdfrågor  till  de  öppna  frågorna  varje 

ämnesområde  innehöll. Med  de  delvis  strukturerade  frågeformulären  avsåg  vi  att 

skaffa  oss  en djupare  förståelse  av hur dessa  företags utveckling  sett ut  efter  att de 

påbörjat ett samarbete.  

 

Vi ansåg att vi  fått en djupare  förståelse samt uppnått vårt kunskapssyfte då vi hade 

genomfört  tio  intervjuer  och  uppfattat  empirisk  mättnad  inom  området.  

Tillvägagångssättet  motiveras  genom  Yin  (2003:37).  Författaren  skriver  att  den 

empiriska mättnaden först kan säkerställas då frågorna testas på en annan region samt 

visar  på  tydliga mönster.  Detta  är  något  vi  i  intervjuerna  gör  och  vår  geografiska 

täckning  rör  i detta  fall  företag, med  både  lokal  och  nationell marknad, placerade  i 

Karlskrona, Växjö, Nyköping, Stockholm och Mälardalen.  

 

Intervjufrågorna har använts konsekvent vid  samtliga  intervjuer.  Intervjufrågor  samt 

motivering till dessa återfinns i Bilaga 1. Intervjufrågor. Frågeformuläret utformades på 

ett sätt vilket gav oss möjligheten att genomföra delvis strukturerade  intervjuer. Den 

teoretiska  utgångspunkten  (samarbete,  kunderbjudande  och  kunskap)  har  i  studien 

legat till grund för frågorna. De öppna svarsalternativen gav oss möjligheten att tolka 

och  analysera  svaren.  Innan  den  empiriska  studien  påbörjades  testade  vi 

intervjufrågorna på respondenter som inte är med i studien, men som kunnat ge oss en 
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indikation  på  hur  frågorna  har  uppfattats.    Dessa  testpersoner  har  vi  delgett  i 

källförteckningen.  

 

Vi har använt svaren vilka respondenterna gett som ett verktyg i analysen, för att lyfta 

fram  just de begrepp vilka vi avsett vara av  intresse  i vår studie  i förhållande  till det 

teorin beskriver. 

2.4 Studiens undersökningsdesign 

Valet  att  genomföra  datainsamlingen  genom  intervjuer  grundade  sig  i 

frågeställningens  utformning.  Att  beskriva  detaljer  och  tala  om  dess  unika 

konstruktion  är  av  vikt  för  att  fånga  de  eventuella  synergieffekter  en 

företagssamverkan  kan  ge.  Detta  är  grundat  i  den  teoretiska  referensramen.  Vi 

utformade  intervjufrågorna  från  perspektiven;  samarbete,  kunderbjudandet  och 

kunskap.  Den  strukturen  återfinns  även  i  den  empiriska  sammanställningen  och  i 

analysen för att underlätta för läsaren att följa och förstå arbetet. 

 

Datainsamlingsmetoden har skett genom  intervjuer med små  tjänsteföretag, vilka har 

uppfyllt  de  kriterier  som  framgår  av  studiens  syfte.  Uppgiften  är  att  tolka 

nyckelpersonernas  upplevelser  och  erfarenheter,  alltså  beskriva  hur  företagen 

upplever utvecklingen efter det att  samarbetet har  inletts.  I vår undersökning är det 

även av vikt att vi har ett kritiskt förhållningssätt till trovärdigheten  i den kvalitativa 

undersökningen.  Vi  har  valt  en  bakåtsträvande  förloppsstudie  som 

undersökningsdesign och anser därför att en kvalitativ datainsamlingsmetod är av hög 

dignitet, då det är oliks företags utveckling under en tid vi ämnar undersöka. Eftersom 

undersökningsdesignen  till  den  empiriska  delen  bygger  på  den  bakåtsträvande 

förloppsstudie finns risken att vi får svar som inte stämmer överens med det faktiska 

förloppet. Vissa begrepp som inte går att mäta på annat sätt än genom uppfattningar, 

har vi delvis definierat i den teoretiska referensramen. Det är även upp till vår förmåga 

att tolka uppfattningarna i sammanhanget. 
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2.5 Hur den empiriska datan har bearbetats och tolkats 

Det insamlade empiriska materialet, bestående av tio intervjuer, sammanställdes till ett 

huvuddokument där rubriksättningen var följande; Företagarens position  i de  imaginära 

samarbetena,  Kunderbjudandets  utveckling  hos  den  enskilda  företagaren,  Företagarens 

kunskapsutveckling, Den  ekonomiska  utvecklingen  bland  företagarna.  Vi  har  under  dessa 

rubriker  sammanställt den  insamlade datan  från  samtliga  intervjuer  och presenterar 

det  alla  respondenterna  sagt  om  det  specifika  området.  Inledningsvis  valde  vi  att 

redovisa  varje  intervju  individuellt, men  efter  samråd med  vår  handledare,  Stig  G 

Johansson, kom vi fram till att den insamlade datan skulle sammanfattas för att bli mer 

lättillgänglig för dig som läsare. Vi är medvetna om att det finns nackdelar med detta 

tillvägagångssätt. Därför valde vi följande förfarande för att minska risken för att unika 

detaljer skulle försvinna vid sammanställningen.  

- Totalt gjordes  tio  intervjuer vilka  sammanställdes  till  tre dokument, d.v.s.  tre 

intervjuer  i varje. Den  tionde  intervjun  fördes  in  senare på grund  av  att den 

gjordes efter det att vår deadline för empirinsamlingen var överskriden.  

- De tre kvarstående dokumentet sammanställdes sedan till den redovisning som 

återfinns under empirikapitlet. 

- Redovisningen som du finner är gjord i löpande text där vi namngett samtliga 

respondenters  svar  samt  de  avvikande  svaren  för  att  analysen  ska  vara mer 

lättåtkomlig.   

 

Vi  har  utgått  från  den  teoretiska  referensramen  och  strukturerat  svaren  under 

respektive  rubrik.  Avvikelser  eller  tydliga  exempel  har  vi  särredovisat  efter  den 

generaliserande texten. Detta för att enklare kunna följa vår analys, som även den följer 

den teoretiska referensramens mönster. 

 

I  analysen  utgår  vi  från  de  frågor  vi  ställt  och  den  bakomvarande  teoretiska 

referensramen.  Vi  beskriver  sambanden  och  avvikelser  mellan  den  empiriskt 

insamlade datan och den teoretiska referensramen. För att underlätta fortsatta studier 

har  ett kapitel med  egenkritik där vi visar på  fallgropar under  forskningsprocessen. 

Källkritiken återfinns under rubrik 6.1. 
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2.6 Hur vi valt att analysera 

I  inledningen av detta kapitel beskriver vi den modell  som  ligger  till grund  för vårt 

metodval. Av den framgår det att det är ur teorin vi hämtar delarna vilka vi undersökt. 

Modellen  beskriver  insamlad  data  i  förhållande  till  den  teoretiska  referensramen  vi 

avser att analysera. Denna resulterar  i vår slutsats. De olika variablerna vi undersökt 

spretar  i vissa  fall, vilket gör det  svårt att analysera alla på  en och  samma gång. Vi 

utgår därför i vår analys enligt följande tillvägagångssätt.  

 

 

Våra tre valda ämnesområden (samarbete, kunderbjudandet, kunskapen) ställer vi var 

för sig mot teorin. De olika ämnesområdena utgör därför var sin del i analysen. I den 

sammanfattade analysen kopplar vi samman de olika områdena. I den delen lägger vi 

även  till  den  av  företagarna  uppfattade  ekonomiska  utvecklingen.  Utifrån  den 

sammanfattade analysen drar vi sedan våra slutgiltiga slutsatser som mynnar ut  i ett 

antal påståenden och ställningstaganden som vi presenterar i att‐satser.  

Analys av samarbetet  Analys av kunderbjudandet Analys av kunskap

Sammanfattande analys + 
ekonomisk utveckling 

SlutsatsFigur 3. Egen illustration 
av analysprocessen. 
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3 Teoretisk referensram 

Teorifördjupningen  beskriver  organisationer  och  dess  förändring  genom  samarbete  och 
samverkan.  Vad  som  menas  med  ett  kunderbjudande  och  vilka  faktorer  som  är  viktiga  för 
kunskapsutvecklingen på företagen. Tanken är att få ett perspektiv till hur andra forskare kan se 
på  de  faktorerna  som  påverkar  utvecklingen  för  samarbetspartners  i  det  imaginära 
tjänsteföretaget. Vi vill även ge en definition till de begrepp vi använder och  förtydliga hur vi 
kommer att använda dem. Den teoretiska referensramen är även en grund för intervjufrågorna, 
se bilaga 1. 

3.1 Organisationer i samverkan 

3.1.1 Hur en organisation kan beskrivas 

Wikström m.fl. (1998:37) menar att det sedvanliga viset att beskriva ett företag är se det 

som  ”en  organisation  som  producerar  varor  och/eller  tjänster  på  ett  sådant  sätt  att  olika 

produktionsfaktorer samverkar rationellt, effektivt och lönsamt så att företaget kan överleva och 

utvecklas på marknaden”. Men de anser vidare att det finns ett gap mellan producerande 

system  och  ”kunskapssystem”. Där Ahrenfelts  (1995:69)  åsikter  speglar  detta  skifte 

genom  beskrivningen  om  den  självorganiserande  strukturen  i  organisationer,  som 

kräver  en  ständig  kommunikation  och  samspel  mellan  människor  för  att  kunna 

samordnas.  De  faktorer  Mohr  m.fl.  (1994:135)  menar  att  oberoende  organisationer 

behöver  för att samordnas är att dela  jämförbara mål, gemensam nytta och att ha en 

beroendeställning till varandra. 

3.1.2 Förändring i organisationer 

Ahrenfelt (1995:71) och Normann (2001:303) har liknande tankegångar om samverkan 

inom och utanför företagets gränser. Normann (2001:303) skriver vidare att samspelet 

och den inneboende förmåga till förvandling i förändringsarbetet. Detta med syftet att 

vidareutveckla affärsverksamheterna, genom att ge ett mervärde för kunden. Dessa två 

teorier  liknar varandra  förklaringen  till vad  förändringen  i organisationerna beror på 

kan  hänvisas  till  faktorerna  interaktion,  omvandlingsförmåga  och  en  drift  att  öka 

mervärdet i kunderbjudandet. Där även viljan till interaktion och omvandling av vikt 

liksom  driften  av  att  öka  mervärdet  i  kunderbjudandet  som  kommer  i  en 

utvecklingsfas för att förändra företagets tillväxtkurva, menar Ahrenfelt (1995:72). 
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3.1.3 Former för samverkan 

Formerna  för  samverkan  kan  enligt  Hedberg  m.fl.  (2002:8f)  beskrivas  som 

organisationer vilka arbetar gränsöverskridande, på ett strategiskt sätt. Hedberg m.fl. 

(2002:11f) beskriver vidare att samarbetsstrukturen kan yttra sig på olika sätt. Det mest 

förknippade med imaginära organisationer är då samverkan sker genom en enad front 

mot marknaden. Dock  finns andra  formationer där  företagen stödjer sin verksamhet, 

men  kan  ändå  räknas  in  under  kategorin  imaginär  organisation.  Hedberg  m.fl. 

(2002:11f) lägger även till att de kan ha en lång‐ eller kortsiktig karaktär och att det är 

orsaksbaserat i kriterierna överleva eller utvecklas. Även Normann (2001:139) förordar 

att det skapar ett mervärde av att samarbeta utanför företagsgränserna, men talar inte 

om  att  reglera  detta  genom  juridiska  avtal  och  ömsesidiga  relationer  som Hedberg 

m.fl. (2002) gör. Normann (2001:62) menar mer på att företagen ska se till vilka resurser 

kunder,  leverantörer  och  andra  intressenter  fogar  över  för  att  öka  stimulansen  i 

samarbetet  utan  fast  struktur. Normann  (2001)  använder  inte  orden  imaginär  eller 

virtuell  när  han  talar  om  samarbete,  men  menar  att  samarbetet  tillför  något  till 

slutresultatet.  Den  beskrivningen  överensstämmer  även med  den  som  finns  i  SOU 

(1998/92:19)  där  framställningen  av  något  de  kallar  ett  imaginärt  företag  beskrivs. 

Definitionen  utmärks  av  att  ett  antal  företag  och  aktörer  som  blir mer  fullständiga 

tillsammans och samarbetar på jämförliga villkor i ett värdeskapande förlopp. Vilket är 

likt det förlopp Normann (2001:24f) skildrar. Emellertid skiljer Hedberg m.fl. (2002:11) 

mellan  imaginär och virtuell organisation genom hur de  samarbetar  (temporärt eller 

långsiktigt).  Den  virtuella  organisationen  är  vanligast  förekommen  som  temporära 

nätverksorganisationer  vilka  baseras på  IT projekt. Den  virtuella  organisationen  bör 

däremot inte förknippas med virtuell verklighet eller virtuella produkter då dessa inte 

har  någon  fysisk  struktur.  Hedberg  m.fl.  (2002:8)  menar  att  gränsöverskridande 

samarbete  inte är något nytt påfund, utan har  tillämpats av  företag  innan begreppet 

imaginär eller virtuell myntades. Det som karaktäriserar en  imaginär organisation är 

dock det långsiktiga syftet med den, enligt Hedberg m.fl. (2002:12f). Det har även visat 

sig  att  imaginära  organisationer  har  klarat  sig  bättre  än  traditionella  företag  då  de 

imaginära  organisationerna  i  högre  utsträckning  har  anpassat  sig  till  marknaden. 

Formerna för det imaginära samarbetet preciseras alltså enligt Hedberg m.fl. (2002:12) 
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till  en  samverkande  process  där  ömsesidigt  givande  och  tagande  är  grunden.  För 

samarbetet  ligger  dock  samma  grund  som  för  ett  traditionellt  företag,  nämligen 

utdelning  och  värdet  för  exempelvis  klienter,  ägare, partners  och  att den  imaginära 

organisationen växer så länge det finns aktörer som kan tillföra den något. 

3.1.4 Effekter av samverkan 

Enligt Andersson  (1997:297)  är  en  synergi  den  effekt  som  ett  företag  får  genom  att 

samverka  med  andra  företag  med  bland  annat  kompetensförstärkning  och 

gemensamma kunderbjudande. Andersson  (1997) och Mohr m.fl.  (1994:135) är  eniga 

över att tillgång till kunskap över företagsgränserna är nödvändiga för att få fördelar 

av samarbetet. Det är lätt att förbise de negativa riskerna till förmån för de potentiella 

vinsterna, tror Goold m.fl. (1998), liksom att Mohr m.fl. (1994) menar att det inte blir till 

fördelar  förrän  man  ser  den  ekonomiska  behållningen  av  samverkan.  Det  finns 

visserligen  en  strategisk  fördel  av  att  alliera  sig  genom  samarbeten,  anser Hedberg 

(1994). Dock kan det åstadkomma sårbarhet om ett företag i den beroendeframkallande 

alliansen inte kan leverera, försvinner eller byts ut. Det är inte odelat positiva synergier 

som  uppnås  genom  samarbetet.  Men  liksom  Mohr  m.fl.  (1994)  finner  Hedberg 

(1994:40f)  att  det  är  övervägande  ett  effektivt  sätt  att  fördela  exempelvis  kapital, 

engagemang och kompetens över  företagsgränserna och  eventuellt uppnå  en positiv 

effekt. Vidare är Goold m.fl. (1998) åsikt att en av de mer outforskade ämnarna är vad 

kostnaden  för samarbetet blir  i  förhållande  till det  företagen  får ut, den åsikten delas 

även  av  Mohr  m.fl.  (1994).  Dessutom  anser  Goold  m.fl.  (1998)  att  en  annan 

föreställning är att synergin bara kan fångas av de företag där en hög driftighet liksom 

auktoritet förekommer och att all den kunskap som behövs finns inom den imaginära 

organisationen. Medan  Jones m.fl.  (2003:303,341) och Normann m.fl.  (2001) menar att 

företagen fokuserar i allt högre grad på att skapa ett större kundvärde, vilket kan sägas 

vara  företagens nya paroll  i en allt hårdare konkurrens  läge. Företagen måste därför 

allt större utsträckning börjat samarbeta för att kunna leverera ett större mervärde för 

kunden, enligt Jones m.fl. (2003). Följaktligen är det en slags överlevnadsstrategi som 

även Hedberg  (2002) beskriver. Effekterna av det  imaginära  samarbetet kan  sålunda 

summeras till att kunna vara både positiv och negativ. Kunskap och kunderbjudande 

är viktiga ingredienser i samarbetet, liksom en god ekonomisk utveckling, som inte alls 
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är säker. Det är svårt att finna andra utgångspunkter än exempelvis omsättning för att 

jämföra om det finns synergier av samarbetet, men att kunderbjudandet utvecklas och 

hur kunskapen ökar inom företaget i det imaginära samarbetet. 

3.2 Kunderbjudandet 

3.2.1 Aktiviteterna gör kunderbjudandet 

Ett erbjudande kan innehålla självklara fysiska eller psykiska detaljer, men även delar 

som  kunden  aldrig  uppmärksammar.  Enligt  Norman  m.fl.  (1995:55)  är 

kunderbjudandet  den  tjänst  som  ett  företag  erbjuder  och  han  definierar 

kunderbjudandet som ”Ett erbjudande, oavsett vara eller tjänst, är ett resultat av en komplex 

uppsättning  aktiviteter,  där  olika  aktörer  samarbetar  för  att  producera  erbjudandet  för  och 

tillsammans med kunden”. Erbjudandet består av en rad olika delar vilka kan engagera 

många  olika  företag. Kunderbjudandet  kan därför  ses  som  en  komplex uppsättning 

aktiviteter vars aktörer samarbetar vid olika skeden och platser. 

 

Norman m.fl.  (1995:55) beskriver att det som  leverantören  förmedlar, då erbjudandet 

består av en tjänst, exempelvis är kunskap till kunden. Författarna poängterar däremot 

att  det  finns  problem  i  att  dra  skarpa  gränser  mellan  produkter  och  tjänster  då 

exempelvis en tjänst kan vara en effekt av en produkt eller vice versa.  

3.2.2 Trend för samverkan 

I  många  fall  är  kunderbjudandet  enligt  Norman  m.fl.  (1995:56)  endast  toppen  på 

isberget.  Hur  de  berörda  företagen  är  organiserade  påverkar  i  sin  tur 

kunderbjudandets kortsiktiga och långsiktiga förutsättningar. Enligt Norman (2001:94) 

frigör företag i allt högre utsträckning bundet kapital genom att lägga ut förädling till 

underleverantörer,  vilket  i  sammanhanget  kallas  outsourcing.  Detta  är  ett  sätt  för 

företag  att  bli  mer  flexibla  till  det  som  efterfrågas  på  marknaden.  Den  klassiska 

värdekedjan ifrågasätts allt mer och fler aktörer tillämpar en värdestjärna där flertalet 

aktörer blir bidrar till kundens värdeskapande process. Att arbeta enligt principen av 

en värdestjärna  involverar helt  enkelt kunden  i den värdeskapande processen vilket 

gör att alla de deltagande aktörerna/leverantörerna ser till kundens behov. Samarbetet 
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skapar en större möjlighet att tillfredsställa ett behov. Relationen mellan leverantör och 

kund  ska  vara  mer  av  en  interaktion  och  erbjudandets  funktion  blir  av  en  mer 

avlastande och möjliggörande karaktär än endast problemlösande. 

 

Norman (2001:44ff) beskriver ett steg i värdestjärnan som avbuntning av de befintliga 

verksamheterna.  Avbuntningen  handlar  i  detta  fall  om  att  det  som  ingår  i  den 

befintliga  värdekedjan  ska  knoppas  av  från  det  egna  företaget.  Flexibiliteten  som 

skapas  då  företagen  outsourcar  verksamheten  (avbuntningen)  skapar  i  sin  tur 

möjligheten  till  att  utöka  kunderbjudandet  genom  samarbete  med  andra  företag. 

Graden av flexibilitet är då viktig för att man ska kunna erbjuda den bytesvaluta som i 

många samarbeten är av stor vikt. Kooperativ är något vilket är en effekt av trenden på 

nytt skapas.  

3.2.3 Tjänst som kunderbjudande 

Kunderbjudandet  är  enligt Andersson  (1997:54)  företagets  konkreta  tjänst  vilken  är 

fokuserad  på  att  kunden  ska  erhålla  ett mervärde.  I  denna  är  kund  och  leverantör 

aktiva  vid  skapandet  av mervärdet.  Grönroos  (1998:322) menar  att  en  tjänst  är  en 

process samt en aktivitet som skapas genom interaktionen mellan leverantör och kund. 

Det mest  specifika  för  en  tjänst  är  att den konsumeras  i  samma  ögonblick  som den 

produceras och är därför omöjlig att lagra.  

 

Grönroos  (1992:29) definierar en  tjänst som ”en aktivitet  eller  serie av aktiviteter av mer 

eller mindre  abstrakt  slag  som  normalt, men  inte  nödvändigtvis,  äger  rum  i  interaktionen 

mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller 

system som tillhör tjänsteleverantören. De tillhandahålls som lösningar på kundens problem.” 

 

Grönroos (1998:322) avser i definitionen att vissa delar av en tjänst går att skapa innan 

mötet med kunden, men  att det  först  är  i  interaktionen mellan  leverantör och kund 

som  tjänsten konsumeras och uppfattas av kunden. Det är upplevelsen som  i sin  tur 

gör konsumtionen av  tjänsten unik vid varje  tillfälle  till skillnad  från  fysiska varor.  I 

tjänsten  som  produceras  konsumerar  kunden  processen  istället  för  outputen  av  en 

process som exempelvis vid konsumerandet av en vara. Andersson (1997:54) menar att 
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det är  i  interaktionen  som kunderbjudandet utvecklas och  formas  till kundes  exakta 

behov. Det är även i detta skede mervärdet uppfattas av kunden. Grönroos (2002:6) för 

samma  resonemang  som Andersson och beskriver  att kunderbjudandet  är  en öppen 

process  (standardiserad  till en viss del  till det specifika kunderbjudandet) som sedan 

anpassas, beroende på kundens behov. 

3.2.4 Tjänsteprocessens komplexitet 

Grönroos  (2002)  betonar  att  de  fall  där  kunderbjudandet  endast  består  av  en 

kunskapsintensiv tjänst, finns en viss problematik för att effektivisera denna och på så 

sätt sänka kostnaderna. Vidare menar Grönroos (1998:335) att det finns två perspektiv 

vid utvecklandet av en tjänst; processen i sig samt outputen av den. Påverkas någon av 

dessa parametrar kommer kunden kvalitetsuppfattningen troligtvis förändras.  

 

Komplexiteten vilket  rubriken  tyder på handlar om att kunden  tar del av processen, 

vilket gör att relationen emellan aktörerna är en mycket stor del av vad kunden bygger 

sin  kvalitetsuppfattning  på.  Ett  exempel  på  detta  är  att  leverantören  tar  fram  ett 

verktyg att denne kan förbereda tjänsten i allt högre grad. Kunden kan då uppfatta att 

tiden  tillsammans med  leverantören  är mindre.  Risken  är  att  kunden  uppfattar  att 

leverantören  arbetar  lite  i  förhållande  till  vad  tjänsten  kostar,  varav den uppfattade 

kvalitén minskar.  Fenomenet förklarar Gummesson (1998:12) som två sidor på ett och 

samma mynt. Det går i detta fall inte att skilja på kvalitet och produktivitet vid tjänster 

då den ena parametern  inte utesluter den andra. Grönroos  (2002) slutsatser är därför 

att  lärandet och kunskapen om varandra är en mycket viktig parameter då en  tjänst 

ska  effektiviseras.  Kompetensgapet  eller  den  kunskap  aktörerna  har  om  varandra 

påverkar därför en avgörande roll för produktiviteten hon leverantören. 

3.3 Kunskap 

3.3.1 Kunskapens roll i organisationen 

Från  1990  talet  till  idag  har  det  vuxit  fram  ett  samhälle  och  företagsklimat  där 

informationsteknologi  och  kunskap  har  en  framträdande  roll.  Information  och 

kunskap  är  idag  både  vanligare  i  företags  verksamhet  och  lättillgängligare  för  alla 
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människor  enligt  Castelles  (2000:28).  Företag  vilka  producerar  varor  kommer  i 

framtiden  inte vara garanterande någon  framgång menar Daveport  (1998:13). Vidare 

resonerar  författaren  att  konkurrensen  och  prispressen  är  stor  för  producerande 

företag. Det är genom  innovationer och nya produkter och  lösningar som företag blir 

framgångsrika. Detta har då kommit att kräva en snabbare forsknings och utvecklings 

process  hos  företagen. Marknaden  efterfrågar  samtidigt  kvalité,  service,  innovation, 

samt  snabba  lösningar  och  allt detta  har  kommit  att  ställa  högra  krav på  företagets 

kunskapsnivå.  Enklare  kunskapsarbeten  blir  outsourcade  till  länder  med  billig 

arbetskraft, kvar blir kunskapsintensiva arbeten. 

 

Normann (1995:55) har åsikter om att i många företag och speciellt tjänsteföretag är det 

kunskap  som  är  den  viktigaste  tillgången.  Kunskapen  förmedlas  till  andra  företag 

genom kunderbjudandet vilket består av kunskap. Kunskap är ett begrepp med många 

och mycket  diffusa  definitioner, menar  Alvesson  (2004:45).  En  vedertagen  och  väl 

använd  definition  av  kunskap  menar  Flensburg  m.fl  (2004:13)  är  Daveports  m.fl. 

(1998:5)  definition.  Definitionen  är  att:  Kunskap  skapas  av  information,  erfarenhet  och 

värderingar kombinerat med varandra. Kunskap skapas i människors hjärnor och medvetenhet. 

I  organisationer  lagras  den  i  dokument  och  anställda  men  finns  även  i  rutiner,  processer, 

utföranden och normer. 

 

Knowledge Management  (KM)  är  ett begrepp vilket blivit  alltmer populärt  i många 

organisationer under 1990‐talet, uttrycker Alvesson  (2004:156). Vidare säger Bongsug 

(2005:1) att KM fokuserar på hur en organisation skall hantera och förmedla kunskap 

på ett värdeskapande sätt. KM identifieras som kunskapsstyrning men är ett begrepp 

med många  fler  innebörder  än  kunskap  och  styrning  förklarar Alvesson  (2004:157). 

KM omfattar både  spridning  av kunskap  inom  en organisation och användandet  av 

databaser  i  en  organisation. KM  är mycket  framträdande  speciellt  i  kunskapsföretag, 

vilka levererar en tjänst vilken är byggd på intellektuella färdigheter. KM är uppbyggt 

mer av kunskap än av styrning och eftersom alla företag på något sätt har skapat sin 

verksamhet genom kunskap blir kunskap  en  synnerligen viktig  funktion  i  företaget. 
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Alvesson  (2004:158ff)  sammanfattar  KM  som  ett  sätt  att  identifiera,  utveckla  och 

hantera kunskap i ett företag.  

3.3.2 Intellektuellt kapital 

Intellektuellt  kapital  kan definieras  som  varumärke, märkesnamn,  hjärnkraft  hos de 

anställda,  ledarskap  inom  organisationen,  innovationskraft,  personalutveckling, 

lyhördhet mot sina kunder, kundlojalitet och kvalitet. Dessa faktorer är svåra att ge en 

bild  av  i  siffror  utan  behöver  en  omsorgsfullare  förklaring, menar  Edvinsson m.fl 

(1997:20). Värdering av företag har förändrats den senaste tiden och det är följd av att 

företagen i sig har förändrats anser Edvinsson m.fl. (1997:27). Författarna kallar dessa 

”virtuella” eller ”imaginära” organisationer och menar att dessa organisationer har ett 

nytt synsätt på  företagande. Detta kan knytas samman med  tidigare definitioner där 

Hedbergs  m.fl.  (2001)  syn  på  imaginära  organisationer  är  en  långsiktig  process. 

Edvinsson m.fl.  (1997:27)  framhåller däremot den moderna  synen att  samla kunskap 

såsom  forskning, utveckling och  försäljning  från andra aktörer  i en strategisk allians. 

På  sätt  och  vis  kan  det  säga  att  Edvinsson  m.fl.  (1997)  vill  berika  det  han  kallar 

imaginära  organisationer med processerna  som  innehåller  bland  annat kunskap  och 

utveckling över gränserna i dessa kunskapsintensiva småföretag. 

 

Wriston (1992) citeras  i Edvinsson m.fl. (1997:19) den nya källan till rikedom är verkligen 

inte materiell,  den  består  av  information,  kunskap  omsatt  i  arbete  i  syfte  att  skapa  värde. 

Wristons  (1992)  tankar  går  jämsides  med  Domenico  m.fl.  (2005:5)  tankesätt  att  i 

kunskapsintensiva  organisationer  skapar  företagets  anställda  det  intellektuella 

kapitalet.  Anställda  som  är  välutbildade,  kvalificerade  och  ständigt  vill  förnya  sin 

kunskap  och  utöka  sina  färdigheter.  Bidrar  till  att  driva  företaget  framåt,  skapa  ny 

kunskap vilket resulterar i nytt intellektuellt kapital och rikedom. 

3.3.3 Kunskapsorganisationer 

Alla företag och organisationer är unika, detta beror på att företag består av människor 

vilka  tillför  sina  unika  färdigheter  till  organisationen  resonerar  Eisenhardt  m.fl. 

(1998:59ff). Inom organisationen finns även en stor mängd kunskap och erfarenhet hos 

anställda. De anställda  ingår ofta  i komplexa  sociala och yrkesmässiga nätverk både 
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inom och utanför organisationen. Dessa sociala nätverk innehåller varierande kunskap 

och erfarenhet vilket blir en stor kollektiv källa, enligt Bongsug m.fl.(2005:2). Domenico 

m.fl.  (2005:2)  framhåller att relationer mellan organisationer är nödvändiga  för att en 

kunskapsorganisation skall finnas. Vidare menar de att kunskapsorganisationer bygger 

på de mänskliga relationer vilka finns inom företag.  

3.3.4 Utmärkande egenskaper för kunskapsintensiva organisationer 

För  att  samla  och  enkelt  skaffa  sig  tillgång  till  kunskap  menar  Davenport  m.fl. 

(1998:149)  att  företag  tillsammans  med  andra  företag  kan  ingår  nätverk.  Inom 

nätverket delar de sedan på varandras kompetens, struktur och arbetsmetoder. Dessa 

företag  kännetecknas  ofta  som  kunskapsorganisationer.  Faktorer  som  utmärker 

kunskapsorganisationer  har  både  Domenico  m.fl.  (2005:8)  och  Alvesson  (2004:27) 

författat. Alvesson  (2004:27) utgår  från omständigheter kring  företagets organisation, 

ledning samt företagets verksamhet i skapandet av kriterierna. Domenico (2005:8) har 

identifierat faktorer som återfinns i en kunskapsorganisation. Egenskaperna innehåller 

likartade begrepp men skiljer sig åt. Domenico m.fl. (2005:8) menar att organisationen 

identifierar  människorna  i  organisationen  som  den  viktigaste  tillgången  och  de 

anställda  uppmuntras  att  vara  kreativa  och  tänka  innovativt.  Alvesson  (2004:27) 

resonerar  att  de  anställda  som  utför  arbetet  är  utbildade  och  kvalificerade  och 

använder  sina  intellektuella  färdigheter. Domenico m.fl.  (2005:8) anser att utbildning 

och  vidareutbildning  skapar  ett  kärnvärde  i  företaget  tillsammans  med  företagets 

intellektuella kapital. Samtidigt har Alvesson (2004:27) har funnit att självständigheten 

hög bland de anställda, organisationshierarkin är utjämnad och företaget har lätt för att 

lära och anpassa sig.  

3.3.5 De omfattande relationerna i en kunskapsorganisation 

Bongsug  m.fl.  (2005:4)  visar  hur  relationer  spelar  en  viktig  roll  för  skapandet  av 

kunskap i en organisation. Kunskapshanteringen skiljer sig i löst och tätt sammansatta 

nätverk.  I  löst sammansatta nätverk kan det delta många aktörer och vanligen är att 

kunskap  och  information  flödar  ostrukturerat.  I  ett  tätt  sammanbundet  nätverk 

cirkulerar det mer information av hög kvalitet och deltagarna är mer benägna att dela 

med sig av informationen till andra inom nätverket. Antalet deltagare är ofta endast ett 
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fåtal  och  förtroendet  för  varandra  är  större  än  i  ett  löst  nätverk.  Stark  band mellan 

deltagarna underlättar även flödet av ny kunskap från kanaler utanför det etablerade 

nätverket då deltagarna ofta känner till vilken kunskap som finns bland deltagarna och 

vilken  som  inte  finns.  Grundin  (2006:1)  resonerar  att  organisationer  med  ett  fåtal 

anställda  har  begränsad  kunskapsspridning  och  får  det  därmed  lättare  att  hantera 

kunskapen. Större organisationer kan ha svårare att samla kunskapen och leda den till 

rätt plats i organisationen 

 

Domenico  m.fl.  (2005:5)  menar  att  tecken  på  oklarheter  och  andra  brister  innebär 

svårigheter  att  samla  kunskap,  mäta  mål  i  en  organisation.  En  likartad  kulturell 

bakgrund skapar en bra grund  för att odla relationer  inom en kunskapsorganisation. 

Likartade  värderingar  skapar  nära  band  vilket underlättar  när  ny  kunskap  förs  in  i 

organisationen.    Domenico  m.fl.  (2005:5)  exemplifierar  en  uppsättning  av  regler 

(formella och informella), en kunskapsorganisation måste vila på en struktur. Nivån av 

regler avgör hur relationerna ter sig, organisationen måste balansera mellan kaos och 

ordning för att nå bästa resultat.  Bongsug m.fl. (2005:8) har en likasinnad uppfattning 

och  menar  att  företagets  organisationsstruktur  även  spelar  en  viktig  roll  för  hur 

kunskapen hanteras  i organisationen. En  formell  struktur underlättar  för kunskapen 

att  flöda men kan  även  innebära hinder  likt  byråkrati  om den blir  för  strikt. En  lös 

struktur  i organisationen  innebär  frihet  för deltagarna och möjliggör  innovation och 

nytänkande.  Eisenhardt  m.fl.  (1998:60)  tar  upp  ett  exempel  i  sitt  resonemang  om 

samverkan mellan företag. Coadaption betyder att företag kan uppnå synergier genom 

att anpassa sina verksamheter till varandra. Företagen är till nytta för varandra genom 

att  dela  och  samordna  sina  konkurrensfördelar  mellan  organisationerna.  Denna 

sammanpassningsförmåga  balanserar  mellan  kaos  och  strikt  ordning.  För  mycket 

struktur  låser  sambandet mellan  organisationerna  överdriver  samordningen,  skapar 

inställsamhet,  otydliga  produkter  och  tjänster  vilka  är  dåligt  anpassade  till  sin 

marknad.  Lite  eller  ingen  samordning  mellan  organisationer  innebär  isolerade 

organisationer,  fördubblad  ansträngning,  dålig  samordning  mellan  produkter  och 

tjänster samt låg förmåga att lära av varandras misstag. Denna balansgång mellan kaos 
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och ordning är svår att hantera, företagen måste befinna sig på kanten mellan dessa två 

förhållanden för att lyckas uppnå synergier menar författarna. 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I referensramen har vi belyst ämnesområdena samarbete, kunderbjudande och kunskap för att ge 
dig som läsare en djupare förståelse för uppsatsens syfte. Genom våra studier av dessa områden 
har vi skapat en figur vilken illustrerar hur företagen samarbetar och påverkar varandra. Med 
denna figur vill vi beskriva vår teoretiska referensram. 
 

 

Vår  egen  figur  illustrerar  det  Norman  (1995)  säger  då  han  skriver  att  det  är  de 

komplexa aktiviteterna bakom  fronten  som  skapar kunderbjudandet.  I detta  fall kan 

kunderbjudandet, i en imaginär organisation, exempelvis bestå av kunskap som något 

eller  något  av  de  engagerade  företagen  levererar  till  marknaden  genom  det 

gemensamma kunderbjudandet. På samma sätt kan alla tre företag tillsamman leverera 

en helhetslösning där varje enskilt företag ansvarar för sitt specifika kunskapsområde. 

De blir alla då som Andersson (1997) beskriver en del av den konkreta produkten. Likt 

den Normann (2001) menar att de olika företagen kan bunta av sin verksamhet för att 

specialisera  sig  på  sitt  specifika  område.  Eftersom  alla  gör  det  kan  en  skarp 

helhetslösning  erbjudas  till  kunden.  Enligt  Grönroos  (2002)  blir  då möjligheten  att 

effektivt möta  kundens  krav  blir  därmed  hög. Detta  då  de medverkande  företagen 

både kan agera under det gemensamma erbjudandet som på egen hand. 

 

Samarbetet/ansiktet utåt 
Kunskap x 3? 

Ftg 1 
Kunskap 1 

Ftg 2 
Kunskap 2

Ftg 3 
Kunskap 3 

Omfattande 
kunderbjudande 

M
arknad

Kunderbjudande 

Kunderbjudande 

Kunderbjudande

Figur 4. Egen modell över imaginär 
organisation och det gemensamma 
kunderbjudandet 

Marknad 
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Vidare  förklarar  figuren  hur  samarbetet  fungerar  i  en  organisation  som  arbetar 

gränsöverskridande  både  horisontellt  och  strukturellt  enligt  Hedberg  m.fl.  (2002). 

Även Normann  (2001)  framhåller  att  ett  sådant  samarbete  skapar mervärde utanför 

företagsgränserna. Normann (2001) menar mer på att företagen ska se till vilka resurser 

kunder, leverantörer och andra intressenter utanför företaget förfogar över. Företagen 

samarbetar i större utsträckning för att kunna leverera ett större mervärde genom sitt 

kunderbjudande  till  kunden,  enligt  Jones  m.fl.  (2003).  Följden  av  detta  är  en 

överlevnadsstrategi  som  även  Hedberg  m.fl.  (2001)  beskriver.  Effekterna  av  detta 

imaginära  samarbete  kan  sålunda  summeras  till  att  kunna  vara  både  positiv  och 

negativ.  Kunskap  och  kunderbjudande  är  viktiga  ingredienser  i  samarbetet.  Det 

imaginära  samarbetet  är  enligt Normann  (2001)  företag vilka  tillsammans  skapar  en 

gemensam värde i form av en tjänst genom ett samarbete vilket är uppbyggt på jämlika 

villkor. Figuren visar ett resultat av ett ”nygammalt” organisatorisk fenomen vilket ägt 

rum mellan många företag menar Edvinsson m.fl. (1997).  

 

En balansgång mellan hårt och löst strukturerade samarbeten är, enligt Bongsug (2005) 

den  mest  gynnsamma  miljön  för  kunskapsutbyte.  Norrman  (1995)  framhåller  att 

speciellt i tjänsteföretag är det kunskap som är den viktigaste tillgången och förmedlas 

till  andra  kunden  genom  kunderbjudandet.  Andersson  (1997)  resonerar  om  att 

kunskapssynergin som kan uppnås genom samverkan. Huruvida denna synergieffekt 

återspeglas i kunskapsbasen och kunderbjudandet finner du som  läsare mer om  i vår 

analys.  
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4 Empirisk grund 

De  empiriska material  som  presenteras  i  denna  del  består  av  tio  intervjuer med  olika  små 
kunskapsintensiva  tjänsteföretag. Med  dessa  har  vi  som målsättning  att  skildra  de  enskilda 
företag  i  ett  imaginärt  samarbete  och hur  kunderbjudandet,  kunskapen  samt den  ekonomiska 
utvecklingen  har  utvecklats  efter  det  att  samarbete  inleddes.  För  att  göra  materialet  mer 
lättillgängligt för läsaren har vi valt att endast lyfta fram den information vilken är relevant för 
vårt syfte. (Intervjufrågor för studien, se Bilaga 1, Presentation av företagen, se Bilaga 2). 

4.1 Företagarnas position i de imaginära samarbetena 

Genomgående  bygger  samarbetena  på  ömsesidiga  relationer.  Dessa  ömsesidiga 

relationer rör inte endast utbyte av resurser, utan det har i samtliga fall även resulterat 

i att de tar emot och vidarebefordrar uppdrag till andra företagare inom samarbetet.  

 

Fem  av  de  tillfrågade  (Björsin, 

Fritzing,  Hallgren,  Litzell,  Persson) 

arbetar på ett sätt där de  tillsammans 

med  andra  företag  arbetar  under  en 

enad front mot marknaden. De arbetar 

även  på  egen  hand  utanför 

samarbetet.  

 

Övriga  fem  (Arespång,  Bengtsson, 

Darlington,  Johansson, Mättech) arbetar på 

egen  hand  utan  en  gemensam  fasad  mot 

marknaden,  men  stödjer  respektive 

verksamheter  på  resurserna  inom 

nätverket.  Genom  detta  driver  de  deras 

verksamheter  framåt  med  hjälp  av 

varandra.  

 

Exempel  på  hur  samarbetet  kan  te  sig  är  (Fritzing,  Hallgren)  där  samarbetet  sker 

genom projekten som sätts upp  inför varje uppdrag. Projekten  leds  i dessa  fall av en 

Ftg 1 Ftg 2 Ftg 3 

Front mot marknaden

Eget kunderbj. Eget kunderbj. Eget kunderbj. 

Figur 5. Egen illustration för exemplifiering av samarbetsformen 

Ftg1  Ftg2 

Ftg3 

Figur  6.  Egen  illustration  för  exemplifiering  av 
samarbetsformen där företagen stödjer sin verksamhet 
resurserna De driver varandra framåt. 
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projektledare eller samarbetets imaginatör. Ett annat samarbete samlar istället kunskap 

och  medför  fördelar  såsom  gemensamma  inköpsavtal,  gemensam  påverkan  på 

marknaden samt myndigheter (Mättech). 

 

Samverkan  bygger  på  ömsesidiga  ickeavtalade  relationer  i  nio  fall  (Arespång, 

Bengtsson,  Björsin,  Darlington,  Fritzing,  Hallgren,  Johansson,  Litzell,  Mättech). 

Däremot  avtalas  i  samtliga  fall  av  uppdragen  som  rör  den  löpande  verksamheten 

såsom  ersättning,  uppdragets  karaktär  och  företagarens  befogenheter.  Två 

respondenter  (Fritzing,  Hallgren)  säger  att  dock  finns  ett  avtal  där  uppdrag  vilka 

genereras genom nätverket inom 24 månader skall administreras genom imaginatören.  

 

Respondenternas verksamhetsplanering  sker genom de olika projekten  löpande Åtta 

intervjuade  företags  verksamhet  planeras  helt  i  samråd  med  andra  företag.  De 

företagare som avviker  från mönstret är  Johansson då hälften av dennes verksamhet 

styrs  av  andra  företag.  Samt  Arespång  som  inte  anser  sig  planera  verksamheten 

tillsammans med  andra  företag. Utöver  den  planerade  verksamheten  sker  även  ett 

ömsesidigt  utbyte  av  uppdrag  inom  företagarnas  egna  nätverk.  Samtliga  företagare 

förutom Mättech vidarebefordrar och  tar emot uppdrag genom  sitt nätverk. Mättech 

motiverar detta genom att deras verksamhet är mycket specialiserad.  

 

Uppfattningen rörande de kortsiktiga målsättningarna speglade genomgående en bild 

där den ekonomiska faktorn, samt att överleva och driva verksamheten framåt spelade 

en stor roll. Det ansågs av några respondenter även viktigt: 

‐ Att utveckla sina kundrelationer (Bengtsson, Mättech) 

‐ Att möjligheten att nischa finns för att kunna utveckla företaget och säkerställa 

kvalitén (Johansson). 

 

Uppfattningen rörande de långsiktiga målsättningarna speglade genomgående en bild 

där  företagarna vill utveckla verksamheten utifrån sitt specifika verksamhetsområde. 

Det ansågs av några respondenter även viktigt: 
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‐ Att  utveckla/bibehålla  goda  kundrelationer  (Björsin,  Darlington,  Mättech, 

Persson,) 

‐ Att utveckla och specialisera sina kunskaper (Johansson, Persson) 

‐ Att kunna anställa någon i verksamheten (Bengtsson) 

4.2 Kunderbjudandets utveckling hos den enskilda företagaren 

En  klar  förändring  i  samliga  respondenters 

kunderbjudanden har framkommit som en effekt av att 

ett  samarbete  har  inletts.  Utvecklingen  har 

huvudsakligen  skett  i  två  riktningar. Oavsett  riktning 

ser samtliga respondenter ser positivt på utvecklingen 

av  det.  Företagarnas  verksamhet  har  genom 

samarbetet  förändrats  då  deras  kunderbjudanden 

antingen  har  blivit  bredare  eller  smalare.  I  fem  fall 

(Arespång, Hallgren, Johansson, Litzell, Mättech) har kunderbjudandet blivit smalare. 

Detta  har  skett  genom  att  tjänsterna  har  specialiserats  till  ett  specifikt  område. 

Specialiseringen  har  skett  beroende  på;  egen  vilja,  efterfrågan,  samt  utrymme  för 

specialisering i samarbetet.  

 

Fem  intervjuade  företag  (Bengtsson,  Björsin,  Darlington, 

Fritzing,  Persson)  anser  sig  kunna  erbjuda  ett  bredare 

kunderbjudande  idag  än  de  kunnat  i  början  av  samarbetet. 

Detta genom att samarbetet gett dem fler kontaktytor och på så 

sätt  fler  områden  som  deras  tjänst  kan  appliceras  inom.  En 

respondent (Bengtsson) påpekar att samarbetet resulterat  i att 

hon  idag  kan  se  helheten  i  uppdragen. Hon  säger därför  att 

hon är bredare i små uppdrag och smalare i större. Vidare har 

två företagare (Björsin, Litzell) givits möjligheten att vara med 

i offentliga upphandlingar genom samarbetet. 

 

Oavsett beroende på hur kunderbjudandets utvecklats delger inga av respondenterna 

att kundernas kunder involveras i uppdragen som utförs. Däremot har det framgått att 

”Jag  har  genom 
samarbetet  getts 
möjligheten  att 
enbart  ägna mig 
åt  kartläggning 
av processer.” 
Carina Bengtson 
Egen företagare 

”Kärntjänsten 
den är samma, 
men jag kan 
genom 
samarbetet 
använda 
kunskapen till 
andra uppdrag.” 
Karin Darlington, 
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kundernas  nätverk,  i  vilket  kunderna  ingår  i,  indirekt  används  som 

marknadsföringskanal  för  att  skapa  och  upprätthålla  goda  referenser.  I  vissa  fall 

används även dessa för att säkerställa kvalitet. 

 

Gemensamt  för samtliga  företagare är att varje uppdrag ses som unikt  trots att det  i 

vissa  fall behandlar  liknande områden. Anledningen är att varje uppdrag  involverar 

nya  företag  och  nya  människor  i  den  värdeskapande  processen  vilket  ändrar 

förutsättningarna  för att  lösa uppgiften. Det har  i  tre  intervjuer  (Arespång, Hallgren, 

Persson) visat sig att arbetsmallar och metoder är en effekt av samarbetet. En annan 

utveckling hos företagarna (Bengtsson, Litzell) är att kunna avgöra genomförbarheten i 

ett tidigare skede då nätverket fungerar som en diskussionspartner.   

4.3 Företagarens kunskapsutveckling 

Samtliga  intervjuade företagare ser kunskapen  i dess olika former som den viktigaste 

tillgången  i företaget. Samtliga frågor besvarades utan någon direkt tvekan vilket ger 

en fingervisning av dess roll i företaget. Den samlade kunskapen i nätverket (Fritzing) 

och den långa erfarenheten inom området (Hallgren) sågs även det som viktigt.  

 

Att  kunskapen  i  främsta  hand  inhämtas  genom  personliga möten  svarade  samtliga 

respondenter.  De  personliga  mötena  sker  bland  åtta  företag  (Bengtsson,  Björsin, 

Mättech, Darlington, Fritzing, Hallgren, Litzell, Persson) främst inom samarbetet, men 

även  inom  det  personliga  nätverket.  Fem  av  dessa  (Bengtsson,  Björsin, Darlington, 

Fritzing,  Mättech)  framhäver  även  kundernas  roll  i  denna  process.  Avvikande 

företagare (Arespång, Johansson) hämtar kunskap från branschlitteratur och dagspress 

samt, i sällsynta fall, genom exempelvis utbildningar.  

 

Att respondenterna blivit en del av en imaginär organisation har däremot inte lett till 

mer uppdragstid. Bristen på tid för utbildning framkommer i flera fall och endast fem 

av  företagarna har någon  form av regelbunden  formell utbildning. Detta sker genom 

kurser (Björsin, Litzell, Persson) eller handledning med imaginatören genom projekten 

(Fritzing, Hallgren).  
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Respondenterna ser både positiva och negativa aspekter 

av  den  ökade  kunskapsmängden  i  samhället.  Samtliga 

ser positivt på att kunskapen har blivit mer lättillgänglig 

i  form  av  samarbetet, men  även  via  publiceringar  och 

skrifter. Däremot ses det negativt då kunderna har ökade 

förväntningar genom ökad allmänkunskap. Detta ställer 

i  vissa  fall  ökade  krav  på  respondenterna  (Litzell, 

Bengtsson,  Björsin,  Johansson).  Andra  företagare 

(Mättech, Darlington, Arespång, Hallgren, Fritzing) upplever att deras verksamhet ej 

påverkats då den tillgängliga informationen är ohanterbar för kunderna.  

 

Samtliga  respondenter  menar  på  att  deras  enkla  organisationer  inte  kräver  några 

standardiserade lösningar för hur kunskap skall förmedlas. Det är som tidigare nämnt 

genom  informella  kontakter  i  samarbetet  som  kunskapen  sprids.  Detta  sker  vid 

exempelvis  morgonmöten,  projektmöten  och  andra  sociala  sammankomster.  De 

ekonomiska måtten  framgår som den variabel,  företagen mäter sin  framgång genom. 

De  beskriver  dock  även  att  kundnöjdheten  är  minst  lika  viktig.  Båda 

framgångsvariablerna beskrivs däremot inte som en effekt av samarbetet utan mer som 

ett allmänt krav för att leva vidare som småföretagare. Nöjda kundernas funktion sägs 

av  respondenterna  även  vara  en  viktig  marknadsföringskanal.  En  av  företagarna 

påpekar även att framgång kan mätas i möjligheten att ta ledigt (Björsin).  

 

Vid den avslutande frågan om företagarnas syn på vad som är värdeskapande, är den 

generella uppfattningen att värdeskapande är kunnandet. Den har ökat i takt med att 

företaget fått ny kunskap genom utbildning, erfarenhet och samarbetsparterna. De svar 

vi fått skiljer sig åt men att de alla utgått ifrån företagets specifika verksamhet är tydlig 

och visar på medvetenheten av att kunskap skapar mervärde för företagen på ett eller 

annat sätt. 

 

 

 

”Allmänkunskapen 
är högre bland 
kunderna, men 
detaljkunskapen är 
densamma som 
tidigare.” 
Karin Darlington, 
Strategispecialisten 
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4.4 Den ekonomiska utvecklingen bland företagarna 

Fem av  respondenterna  (Bengtsson, Darlington, Fritzing, Mättech, Persson) beskriver 

att deras omsättning ökat efter att samarbetet inleddes. Detta på grund av att fler och 

större uppdrag har blivit tillgängliga genom nätverket. Övriga fem (Arespång, Björsin, 

Hallgren, Johanson, Litzell) upplevde att omsättningen har följt branschens utveckling 

efter det att samarbetet  inledds. Den generella uppfattningen bland dessa  fem, är att 

antalet uppdrag har ökat men inte genererat någon ekonomisk avkastning.  

 

De  företag som beskrivit en positiv ekonomisk utveckling är  främst de  respondenter 

som under  en  längre  tid  har deltagit  i  ett  imaginärt  samarbete  och  har  bräddat  sitt 

kunderbjudande.  
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5 Analys 

Vi kommer i denna del att diskutera och analysera det material vi samlat in genom intervjuerna. 
Vi har valt att analysera företagens samarbete, kunderbjudande och kunskap var för sig. Delen 
avslutas  sedan med  en  sammanfattande  analys  där  vi  även  väger  in  den,  av  respondenterna 
uppfattade ekonomiska utvecklingen. 

5.1 Samarbetets form 

Hedberg m.fl. (2002:12) beskriver den  imaginära organisationen som en samverkande 

process  där  ömsesidigt  givande  och  tagande  är  grunden.  Detta  har  samtliga 

respondenter  visat då de  stödjer  sin  verksamhet på  andra  företag  i  samarbetet. Det 

uppdagas  främst  i  projektfasen,  då  företagarna  konkret  ställs  inför  en  utmaning. 

Samarbetsformerna har visat sig stämma överens med Hedbergs m.fl (2002:12) teorier. 

Av våra respondenter arbetade  fem  (Björsin, Fritzing, Hallgren, Litzell, Persson) med 

en enad  front mot markanden och  resterande  fem  (Arespång, Bengtsson, Darlington, 

Johansson, Mättech) genom att stödja verksamheterna på varandra. Stödet består av att 

planera verksamheten med varandra och därmed identifiera tillgängliga resurser inom 

samarbetet.  

 

Normann  (2001:303)  för  ett  resonemang  där  samverkan  utanför  företagsgränserna 

syftar på att vidareutveckla affärsverksamheterna och därigenom skapa ett mervärde 

för kunden. Vi vill koppla detta  till det ömsesidiga  förhållandet vilket bygger på en 

underliggande  faktor. Det  ömsesidiga  förhållandet  går  att  koppla  till  bytesvalutan, 

vilken Normann (2001:44ff) talar om. Detta ömsesidiga tänkande upplever vi bygga på 

att de vinner något på samarbetet, vilket ej kan härledas till ren ekonomisk avkastning. 

 

Vad rör verksamhetsplaneringen framhäver Ahrenfelt (1995:69) vikten att samarbetet i 

självständiga  organisationer  kräver  ständig  kommunikation  mellan  företag  för  att 

kunna  samordnas.  Åtta  respondenter  (Bengtsson,  Björzin,  Darlington,  Fritzing, 

Hallberg, Litzell, Mättech, Persson) planerar sin verksamhet helt  i samråd med andra 

företag.  Utifrån  alternativkostnaden  för  samarbetet  som  Goold  &  Campbell  (1998) 

säger vara ett outforskat ämne har vi sett, både positiva och negativa på resultat av ett 

imaginärt samarbete. Positivt i bemärkelsen att respondenterna löpande kan ta del av 
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nätverkets  resurser  för  att  utföra  och  planera  uppdrag.  Detta  leder  ofta  till  en 

specialisering av  respondenternas verksamhet  för att  särskilja  sig  från andra  företag. 

Negativt är att respondenterna kan sätta sig i en beroendeställning till andras resurser. 

Respondenternas förlorar då sin förmåga att driva verksamheten vidare då de förlitar 

sig  på  andra  företags  resurser.  De  respondenterna  med  en  bredare  kompetens  i 

samarbetet  riskerar  att  få  lämna  ifrån  sig  fler  uppdrag,  än  de  med  en  tydlig 

spetskompetens.  Två  respondenter  avvek  från  mönstret.  En  av  de  avvikande 

(Johansson) låter hälften av verksamheten styras av andra företag vilket medför en stor 

beroendesituation.  Den  andra  respondenten  (Arespång)  planerar  inte  alls  sin 

verksamhet med andra  i samarbetet. Dessa  två respondenter visade sig  inte göra det 

Normann  (2001:139)  förespråkar,  att  skapas mervärde genom  att planera  samverkan 

tillsammans  med  andra  utanför  företagsgränserna.  Att  planera  verksamheten 

tillsammans med andra företag i ett samarbete, har visat sig vara den bästa lösningen 

då  företaget  har  en möjlighet  att  påverka  sin  verksamhetsplanering. Vi  vill  härleda 

dessa  två  företag  till att de  inte är  lika  inarbetade  i det  imaginära samarbetet som de 

åtta övriga företagen. Vilket ger en indikation på att ett samarbete måste mogna för att 

fungera, enligt Hedbergs (1994, 2002) teorier.  

 

Det  framkom  genom  våra  respondenter  att  deras  respektive  samverkan  i  åtta  fall 

(Arespång,  Bengtsson,  Björsin,  Darlington,  Johansson,  Litzell, Mättech,  Persson)  är 

baserad  på  ömsesidiga,  icke‐avtalade  relationer.  Däremot  skrivs  överenskommelser 

runt den  löpande verksamheten.  I  två  fall  finns  avtal  som  styr  samarbetet  (Fritzing, 

Hallgren)  vilka  har  en  avtalad  uppdragsförmedling.  Dessa  avtal  behöver  däremot, 

enligt  Hedbergs  (1994:40)  teorier,  inte  endast  medföra  en  negativ  faktor  då 

respondenterna kan  försäkra sig om att de närliggande resurserna  inom sina nätverk 

finns kvar.  

 

De ömsesidiga samarbetsformerna har framhållits då respondenterna  i sitt respektive 

nätverk  skapar  ett  förtroende  för  varandra.  Denne  ömsesidighet  återspeglas  i 

fenomenet  att  respondenterna  i  sina  samarbeten  förmedlar  uppdrag  till  varandra. 

Uppdragsförmedlingen  är  även  en  effekt  av  att  respondenterna  vill  fokusera  på  att 
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arbeta med sina specialkunskaper. Normann (2001:62) framhäver detta förfarande och 

menar  att  det  ökar  stimulansen  i  samarbetena  utan  fast  struktur.  Förmedlingen  av 

uppdrag inom samarbetet kan dock medföra missnöjen om något företag i samarbetet 

undviker att vidarebefordra uppdrag för egen vinning. Detta kan undvikas genom en 

avtalad överenskommelse vilket vi sett exempel på i undersökningen.  

 

Vi  kan  visa  på  att  samtliga  respondenter  vi  intervjuat  har  likartade  kort‐  och 

långsiktiga mål. Detta visar på ett mönster där dessa  företag prioriterar en kortsiktig 

ekonomisk  tillväxt  och  ett  långsiktigt  etablerat  samarbete.  Detta  stärkt  av Mohr  & 

Spekerman  (1994:135)  som  skriver  att  organisationer  vilka  samarbetar  behöver  dela 

jämförbara mål, gemensam nytta och utnyttja varandras verksamhet. Vidare stämmer 

detta in på Hedberg m.fl. (2002:8f) resonemang där nätverket verkar för såväl ett kort‐ 

som  långsiktiga mål. Med detta anser vi att små kunskapsintensiva tjänsteföretag har 

goda  förutsättningar  för  att  utvecklas  i  imaginära  samarbeten.  De  likartade  mål 

respondenterna  i samarbetena har, kan  i sin  tur härledas  till Domenico m.fl.  (2005:5). 

Han  skriver  att  en  likartad  bakgrund  är  bra  för  att  odla  relationer  inom  en 

kunskapsorganisation. Dessa likartade värderingar skapar nära band vilket underlättar 

när  ny  kunskap  förs  in  i  organisationen.  Detta  underlättar  i  vår  mening  för 

respondenterna att ömsesidigt samarbeta och utvecklas vilket vi tidigare berört. 

5.2 Kunderbjudandets utveckling 

Studien  har  visat,  vilket  vi  i  föregående  avsnitt  redovisade,  att  respondenterna 

samarbetar  i  respektive  nätverk  på  olika  sätt. Detta  visar  att  kunderbjudandet  kan 

genereras på olika organisatoriska sätt. Kunderbjudandet består,  som Normann m.fl. 

(1995:55) skriver, av ”en komplex uppsättning aktiviteter där olika aktörer samarbetar för att 

producera erbjudandet,  för och tillsammans med kunden”. Att kunderbjudandet engagerar 

många  olika  aktörer  blir  ur  ett  imaginärt  organisatoriskt  perspektiv  därför mycket 

påtagligt. 

 

Fem  av  de  undersökta  respondenterna  (Bengtsson,  Björsin,  Darlington,  Fritzing, 

Persson)  redovisar  att  kunderbjudandet  har  blivit  bredare  efter  det  att  de  ingått  i 

samarbetet. Detta har skett eftersom respondenterna genom samarbetet fått tillgång till 
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större  kontaktytor  samt  kompetens  vilket  möjliggjort  en  bredare  verksamhet. 

Resterande  fem  respondenter  (Arespång,  Hallgren,  Johansson,  Litzell,  Mättech) 

redovisar  att deras kunderbjudande har blivit  smalare. Detta då  samarbetet har gett 

dem möjligheten att inrikta sig på ett specifikt område. Normann (2001:44ff) beskriver 

avbuntningen av ett  företags verksamhetsområde  som ett  steg  i värdestjärnan. Detta 

har vi sett ett mönster på då de senast  fem nämnda  respondenterna specialiserat sin 

verksamhet.  I  samtliga  fall,  oavsett  om  kunderbjudandet  har  blivit  smalare  eller 

bredare, har kunskapen dock ökat totalt sett.  

 

Ett  resultat  av  specialiseringen  visar  sig  i  undersökningen  på  olika  sätt.  Tre  av 

respondenterna  (Arespång,  Hallgren,  Persson)  kan  idag  använda  mallar  och 

utvecklade  arbetsmetoder.  Det  framgår  även  av  två  respondenter möjligheten  att  i 

tidigare skede avgöra uppdragets genomförbarhet (Bengtsson, Litzell). Kunden kan då 

i ett  tidigare skede veta vad denne kan  förvänta sig. Resultatet vilket är en effekt av 

specialiseringen kan  enligt Grönroos  (2002)  resonemang  rörande kunskapsgapet,  ses 

som  en  för  företagen  positiv  utveckling.  Detta  då  verktygen  och  den  ökade 

medvetenheten om genomförbarheten möjliggör att kunden har en annorlunda syn på 

det förväntade resultatet.  

 

Normann  (2001:56)  säger  att  kunderbjudandets  kort‐  och  långsiktiga  förutsättningar 

påverkas  av  hur  företagen  är  organiserade. Vi  har  genom  undersökningen  av  våra 

respondenter  ej  kunnat  härleda  att  utveckling  mot  ett  bredare  eller  smalare 

kunderbjudande har samband med hur företagen är organiserade mot marknaden. Vi 

kan därför inte se några mönster av respektive företags samarbetsform med dess kort 

och långsiktiga förutsättningar. 

 

Grönroos (1998:322) menar att tjänster skapas genom en process mellan leverantör och 

kund, därför konsumeras den i samma ögonblick som den produceras. Detta har vi fått 

stöd ur vår  empiriska  studie då  samtliga  respondenter  säger  sig  ej kunna  förbereda 

eller  lagra sitt kunderbjudande. Det  framhålls att varje uppdrag är unikt då de utgår 

ifrån nya människor och situationer vid varje nytt uppdragstillfälle. Grönroos (2002:6) 
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och Andersson (1997:54) för samma resonemang och pekar på att det är i interaktionen 

mellan leverantör och kund som kunderbjudandet utvecklas och formas efter behovet. 

Detta har vi också urskiljt  eftersom  tre  respondenter  (Arespång, Hallgren, Mättech), 

menar att anpassningsbarheten i kunderbjudandet är viktig.  

 

Vi  har  i  undersökningen  inte  funnit  tecken  som  stödjer  Normanns  (2001:94) 

värdestjärneresonemang där kundens kunder knyts till den värdeskapande processen. 

Det  har  visat  att  ingen  av  de  intervjuade  respondenterna  stödjer  detta  påstående. 

Däremot  framkom  det  att  respondenterna  använder  kundernas  nätverk  som  en 

marknadsföringskanal.  Genom  svaren  utesluter  vi  dock  inte  att  de  integrerar 

kundernas omgivning i den värdeskapande processen. 

5.3 Kunskapens utveckling 

Normann  (1995:55)  skriver  att  det  speciellt  i  tjänsteföretag,  är  kunskap  som  är  den 

viktigaste tillgången vilken förmedlas till andra företag genom kunderbjudandet. Detta 

har  samtliga  respondenter  i  undersökningen  framhållit.  Respondenterna  har 

identifierat  kunskap  som  den  viktigaste  tillgång  i  formerna,  erfarenhet  och  samlad 

kunskap inom respektive samarbete. Detta kan vi koppla till Edvinsson m.fl (1997:27) 

och  Castells  (2000:28)  resonemang  om  företags  värdering  av  intellektuellt  kapital. 

Kunskap hos de anställda (i detta fall den imaginära organisationen) skall ses som den 

viktigaste  tillgången. Vidare  skriver Davenport m.fl.  (1998:5)  att  kunskapen  lagras  i 

dokument  och  hos  anställda,  men  finns  även  i  rutiner,  processer,  utföranden  och 

normer. Detta blir till värdeskapande i den imaginära organisationen. Det som i detta 

skede  talar  för organisationsformen är att risken  för att kunskapen  fastnar är mindre 

då företagarna aktivt söker efter den.  

 

Den  ökade  tillgängligheten  av  information  och  kunskap  i  dagens  samhälle  säger 

Castells (2000:28) har ökat. Detta bekräftar alla våra respondenter och de har både en 

positiv  och  negativ  syn  på  det. De mest  konkreta  och  positiva  effekterna  av  detta 

framgår  i det som nämns ovan genom  tillgängligheten av  information och kunskap  i 

nätverket. Det negativa perspektivet på den ökade tillgängligheten av information och 

kunskap är de ökade kraven från marknaden på den enskilda företagaren. 
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Domenico m.fl.  (2005:5)  skriver  att  anställda  som  är  välutbildade,  kvalificerade  och 

ständigt stävar efter att förnya kunskap och färdigheter, driver organisationen framåt. 

Våra respondenter skaffar sig kunskap på olika sätt. Den övergripande kunskapskällan 

är  genom  personliga  och  informella  möten  med  såväl  kunder  som  andra 

samarbetspartners (Bengtsson, Björsin, Darlington, Fritzing, Hallgren, Litzell, Mättech, 

Persson). I detta  fall  får vi se det  författarna skriver om anställda och  företaget ur ett 

imaginärt  organisationsperspektiv  där  de  anställda  istället  är  egna  företagare. 

Värdeskapande  i  form av att utnyttja kunskapen är därmed samma  i båda  fall. Dock 

med undantaget att deltagarna i den imaginära organisationen i högre grad söker upp 

kunskapen  som  behövs  för  att  lösa  problem.  Samtliga  respondenter  anser  att  deras 

samarbeten  har  utvecklats  i  positivt  mening  vilket  kan  kopplas  tillbaka  till  det 

Domenico m.fl. (2005:5) skriver om vad som driver organisationen. 

 

Alvesson  (2004:27)  skriver  att  i  platta  och  kunskapsintensiva  organisationer  är 

självständigheten hög bland de anställda. De anställda har därmed lätt för att lära och 

anpassa  sig  till  omgivningen.  Våra  respondenter  framhäver  att  inom  och  utanför 

respektive  samarbete  är  relationen mellan  företagen  av  informell  karaktär.  Genom 

detta  framkommer  det  att  respondenterna  ser  standardiserade  lösningar  för  hur 

kunskap  ska  förmedlas  som oviktigt.   Kunskap hämtas  fyra  fall  (Bengtsson, Björsin, 

Persson,  Litzell)  genom  utbildningar  och  i  två  fall  (Fritzing,  Hallgren)  genom 

handledning.  I  samtliga  fall  sker  ett  kontinuerligt  kunskapsutbyte  under 

morgonmöten,  projektmöten  etc.  Vi  kopplar  detta  vidare  till  det  Domenico  m.fl. 

(2005:8)  säger.  De  säger  att  organisationen  identifierar  människorna  inom 

organisationen  som  den  viktigaste  tillgången  för  kreativt  tänkande. Detta  bekräftar 

våra respondenter då det värderar kunskap vilken de själv och andra besitter som en 

mycket  värdefull  tillgång.  Det  ovan  skrivna  om  företagens  kunskapsöverföring 

uppmuntrar  det  enskilda  företaget  att  samla  in  kunskap  vilket  i  slutändan  skapar 

mervärde för den imaginära organisationen. 

 

En parameter  att mäta nivån  av  ett  företags  intellektuella  kapital, menar Edvinsson 

m.fl.  (1997:20)  vara  att  se  till  hur  en  organisation  mäter  framgång.  Samtliga 
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respondenter  svarade  att  de  nu,  liksom  innan  samarbetet,  mäter  framgång  med 

ekonomiska mått. De ekonomiska måtten ger i sin tur ett verktyg att uppnå andra mål 

med verksamheten.   Däremot  framgick det att  respondenternas viktigaste  tillgång är 

kunskapen. Den  kunskap  respondenterna  besitter  omvandlas  därför  indirekt  till  ett 

ekonomiskt mått. Vårdas  inte  kunskapen  riskerar de  att på  sikt  inte  generera några 

pengar.  Ytterligare  en  variabel  vilken  Edvinsson  m.fl.  (1997:20)  framhåller  är 

kundnöjdheten  vilken  flertalet  av  våra  respondenter  anser  vara  ett  sätt  att  påvisa 

framgång.  Både  ekonomiska  mått  och  kundnöjdhet  faller  däremot  naturligt  in  i 

småföretags ständiga kamp för att driva rörelsen vidare. 

5.4 Sammanfattande analys 

Det  har  under  analysen  framkommit  att  det  finns  många  fördelar  för  små 

tjänsteföretag  att  samverka.  Den  samverkande  processen  vilken  Hedberg  m.fl. 

(2002:12)  beskriver  den  imaginära  organisationen  som,  är  bekräftat  av  samtliga 

respondenter.  Vilket  tidigare  i  arbetet  framkommit  att  respondenterna  stödjer  sin 

verksamhet på andra företag i samarbetet. Användandet av företagen inom samarbetet 

sker  i  olika  hög  grad  och  yttrar  sig  exempelvis  genom  verksamhetsplanering, 

utvecklandet av kunderbjudandet samt kunskapsinhämtning. Det har under analysens 

gång  vid  flera  tillfällen  framhävts  faktorer  vilka  framhäver  främst  indirekta 

konkurrensfördelar.  Exempel  på  detta  är  kundnöjdhet  och  ökad  kunskap.  Faktorer 

som  dessa  nämner  Jones m.fl.  (2003)  då  de  resonerar  kring  att  företag måste  börja 

samarbeta för att kunna leverera ett större mervärde för kunden.  

 

Många  av de  intervjuade  företagen  ser  stort  värde  av  kundnöjdheten,  vilket  blir  en 

naturlig  förutsättning  för  att  kunna  driva  verksamheten  framåt.  Kundnöjdheten 

genererar även i slutändan den ekonomiska avkastningen. För att få ut så mycket som 

möjligt  av  samarbetet  syfta Normanns  (2001:139)  på  att mervärdet  för  det  enskilda 

företaget  finns  utanför  dess  egna  organisation.  Det  som  i  detta  fall  talar  för  den 

imaginära organisationsformen är att den  faller  inom  ramen  för det Eisenhardt m.fl. 

(1998:60)  kallar  coadaption.  Detta  resonemang  talar  för  att  samarbetet  behöver  en 

struktur  vilken  både  är  löst  och  strukturellt  sammansatt  för  att  kunna  generera det 

Normann  (2001:139)  benämner  som mervärde med  ett  samarbete. Möjligheterna  att 
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uppnå  tillväxt  talar  då  för  de  imaginära  organisationerna  som  vi  undersökt  då 

exempelvis  verksamhetsplanering  (struktur)  samt  flödandet  av  kunskap  (löst 

sammansättning) fyller dessa kriterier. 

 

Respondenternas syn på att ömsesidigheten har visat sig generera både uppdrag och 

ny kunskap. Detta har resulterat till att hälften av företagarna har specialiserat som vi 

tidigare nämnt. Hälften har breddat sin verksamhet. Samtliga av dessa företag, oavsett 

riktning på kunderbjudandet, har visat på en positiv kunskapsutveckling. Däremot har 

den  endast  genererat  ekonomisk  tillväxt  enligt  följande mönster.  Fem  respondenter 

(Bengtsson,  Darlington,  Fritzing,  Mättech,  Persson)  har  upplevt  den  ekonomiska 

utvecklingen som positiv och att fler uppdrag har blivit tillgängliga genom nätverket. 

De  fem respondenterna  (Arespång, Björsin, Hallgren,  Johanson, Litzell) vilka uppgav 

att samarbetet inte resulterat i någon positiv ekonomisk utveckling redovisar även de 

en ökning av antal uppdrag.  

 

Det som vid granskning av analysen visar på, är att följande faktorer ligger till grund 

för att en ekonomisk tillväxt inte skett efter det att de ingått samarbetet har: 

‐ I  lägre  utsträckning,  eller  inte  alls,  planerat  sin  verksamhet  med  de  andra 

aktörerna i samarbetet. 

‐ I högre grad utarbetat metoder/utgångspunkter för att lösa kundens problem. 

‐ Specialiserat sitt kunderbjudande. 

‐ Inte mognat i samarbetet. 

  

Samtliga  respondenters  kunderbjudanden  består  till  mycket  stor  del  av  kunskap. 

Denna har utvecklats i positiv bemärkelse i samtliga undersökta företag. Bongsug m.fl. 

(2005:4) skriver att tätare sammanbeten främjar att kunskapen som cirkulerar är av hög 

kvalitet.  Detta  eftersom  deltagarna  i  dessa  är  mer  benägna  att  dela  med  sig  av 

informationen.  Vi  vill  därför  likna  kunskapsintensiva  företag  som  organiserar  sig 

enligt  den  imaginära modellen med  ett  barn  som  plockar  russin  ur  kakan. Genom 

samarbetet har de  stora möjligheter  att utveckla kunskapen, vilket  i  slutändan  även 

kommer  att  utveckla  deras  kunderbjudanden.  Tvärt  om  utvecklas  även  kunskapen 
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genom  det  att  samarbetet  främjar  ett  bredare  eller  smalare  kunderbjudande  då 

företagarna  aktivt  tvingas  till  att  lära  sig  mer  om  området.  Att  den  imaginära 

organisationsformen  per  automatik  utvecklar  den  enskilda  företagaren  för  dennes 

vinning är däremot fel att säga. Goold m.fl. (1998) är av föreställning att synergin bara 

kan  fångas  av  de  företag  där  en  hög  driftighet  liksom  auktoritet  förekommer. 

Utvecklingen  bland  de  undersökta  företagen  kan  därför  till  viss  del  utöver  deras 

kvalifikationer, även härledas till deras driftighet. 
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6 Slutsats 

I följande slutsats lyfter vi fram det som i analysen besvarar vår problemformulering. Denna del 
inleds  med  en  övergripande  inledning  och  avslutas  med  ett  antal  ställningstaganden  vilka 
svarar på vår problemformulering och vårt syfte. Hur påverkar den imaginära samarbetsformen 
kunskapens,  kunderbjudandets  och  den  upplevda  ekonomiska  utvecklingen  hos  den  enskilda 
företagaren? 
 

I litteraturen framgår fördelarna av att samverka på ett imaginärt sätt. Vi har kommit 

fram  till stor del samma  resonemang som vår  teoretiska  referensram antyder. Vi vill 

däremot ytterligare poängtera att de positiva aspekterna endast kan uppnås genom att 

samtliga  i  samarbetet har  samma mål  och  syfte. Detta då den  enskilda  företagarens 

verksamhet  till  stor  del  anpassas  till  samarbetets  helhet.  Att  reda  ut  vilken  av 

faktorerna kunskap och kunderbjudande som föder varandra, har vi mycket svårt för att 

redovisa på ett överskådligt sätt. Detta eftersom det har visat sig att kunderbjudandet 

bygger på kunskapen men att även ett utvecklat kunderbjudande kan föda kunskap. 

 

I metoden illustrerade vi det problem vi avsåg att undersöka (fig 2). Denna illustration 

ligger till grund för denna del och vi visar det vi kan fastslå.  

 

Kunskap 

 

Företagarna  har  genom  det  imaginära  samarbetet  utvecklat  kunskapen. 

Kunskapsutveckling  har  visat  på  breddad  och  fördjupad  riktning.  Oavsett 

kunskapsutvecklingens  riktning bland  företagare  som  ingår  i ett  samarbete  ses detta 

som mycket värdefullt. Båda riktningarna är en effekt av  jämkningen mellan enskilda 

företagares, samt samarbetets gemensamma värderingar och strategiska val. 

 

 

 

Det enskilda 
företaget 

Utvecklad 
kunskap 

Ökad i 
samtliga fall 

Fördjupad 
kunskap 

Breddad 
kunskap 

Figur 7. Kunskapens utveckling 
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Kunderbjudandet 

 

Företagarnas har genom det imaginära samarbetet utvecklat kunderbjudandet. Denna 

utveckling  har  vi  främst  härlett  tillbaka  till  kunskapsutvecklingen  hos  det  enskilda 

företaget, men beror även på samarbetets mål och syfte. Kunderbjudandet har visat sig 

följa kunskapens utveckling. Detta har resulterat  i ett smalare kunderbjudande för de 

företag  som  fördjupat  sig  inom  ett visst område. Utvecklingen  för de  företagen  som 

breddat kunskapen visar på ett omvänt  förlopp. De båda  riktningarna är  i detta  fall 

snarare en effekt av den riktning som kunskapen hos företagaren har utvecklats i. 

 

Som  avslutning  i  denna  slutsats  vill  vi  presentera  vårt  resultat  genom  följande 

påståenden.  

− Företagen samarbetar utanför sin egen organisation för att få tillgång till större 

resurser. 

− Det imaginära samarbetet genererar en bättre ekonomisk tillväxt när det är 

inarbetat. 

− Den genom samarbetet genererade kunskapen utvecklar kunderbjudandet. 

− Den imaginära samarbetsformen är fördelaktig för små företagare på grund av 

tillgången av kunskap samt en miljö, vilken främjar kunskapsöverföringen. 

− De specialiserade företagen har svårare att generera ekonomisk tillväxt genom 

det imaginära samarbetet. 

− Företagarna som breddar kunskapen och kunderbjudandet tillvaratar det bästa 

ur två världar, eftersom de bibehåller flexibiliteten att verka på egen hand 

utanför samarbetet, men även att använda samarbetets resurser som input till 

sin verksamhet. 

− Det krävs en driftighet från den enskilda företagaren för att kunna tillämpa de 

resurser som finns tillgängliga inom samarbetet. 

Det Enskilda 
företaget 

Utvecklat 
kunderbjudande 

Förändrat i 
samtliga fall 

Smalare 
kunderbjudande 

Bredare  
Kunderbjudande 

Figur 8. Kunderbjudandets utveckling 
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Författarnas åsikter om uppsatsen 

6.1 Källkritik 

6.1.1 Teoretisk referensram 

Det  finns  måttligt  med  forskning  inom  den  sammansatta  delen  av  företeelsen  vi 

studerat.   Totalt sett finns det mycket forskning på det övergripande området, därför 

har vi gjort definitioner av vad vi avser att undersöka empiriskt  inom det  teoretiska 

området. Vi använder mer  litteratur än artiklar,  för att vi  i vissa  fall gått  tillbaka  till 

ursprungskällorna för artiklarna. Vi har upplevt det mer relevant att relatera direkt till 

källan än att gå via artiklarna. Vi har dock  inte redovisat vilka uppgifter vi spårat på 

detta sätt. Det underlättar  för andra  forskare att  följa vår  forskningsprocess.  I ett  fall 

har vi inte funnit den ursprungliga källan och hänvisat via artikelförfattaren. Tiden vi 

använde  för  att  skärpa  innehållet  i  vår  teoretiska  referensram  gav  resultat.  Vi  har 

sparsamt justerat materialet i efterhand. 

6.2 Kritik till eget arbete 

Vi anser oss till stor del vara nöjda med vår uppsats. Vi har arbetat på ett vetenskapligt 

och metodiskt  sätt.  Vi  kan  däremot med  facit  i  hand  reflektera  över  att  de  valda 

undersökningsvariablerna  borde  ha  varit  färre  för  att  kunna  leverera  ett  skarpare 

resultat.  I  vår mening  hade  det  räckt  att  exempelvis  fokusera  på  kunderbjudandets 

eller  kunskapens  utveckling.  Detta  då  de  visat  sig  att  dessa  två  variabler  föder 

varandra. Vi hade därför genom att enbart studera en av dessa variabler, i vår mening 

möjligen  kommit  fram  till  ett  liknande  resultat. Vi  anser  dock  att  vi  har  erhållit  en 

djupare förståelse och ser att uppsatsen är en bra grund för fortsatt forskning, eftersom 

vi funnit ett fåtal mönster där ny forskning kan ta vid.   
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6.3 Uppsatsens bidrag 

6.3.1 Teoretiskt bidrag 

Genom denna uppsats kan vi ge den akademiska världen ny information. Vi känner att 

litteraturen många gånger försöker ge en bild av verkligheten som vi som läsare skall 

rätta oss efter. Litteraturen är inom vårt ämnesområde är av generell karaktär och visar 

enligt  vår  mening  ingen  definitiv  slutsats.  Vi  har  fått  fram  information  vilken 

redovisats  i denna uppsats som påvisar att olika  former av synergier kan uppnås  för 

den  enskilda  företagaren  som  samverkar  i  en  imaginär  organisationsform.    Våra 

ämnesområden är både relativt nya företeelser inom den akademiska världen och även 

etablerade  teorier. Fenomenet vi  studerat har utvecklats  liksom  företagsklimatet. För 

en  akademiker  anser  vi  att  uppsatsen  därför  ger  ett  nytt  bidrag  i  form  av  ny 

information. Det  vi  funnit  intressant  att  fortsätta  forska  om  hur  specifika  variabler 

utvecklas när ett mindre tjänsteföretag ingår ett imaginärt samarbete. Vi kom fram till 

att det  finns  synergieffekter  för  små  tjänsteföretag  att uppnå när de  samverkar  i  en 

imaginär  organisation.  Vi  fann  att  kunskapen  påverkar  kunderbjudandet  och  vice 

versa, samt att de båda inverkar på den ekonomiska utvecklingen. Vad som således är 

den utlösande faktorn för ekonomisk framgång låter vi vara obesvarat. 

6.3.2 Empiriskt bidrag 

Uppsatsen  är  av  värde  genom  att  bidra  med  ny  information  inom  relativt  nya 

ämnesområden.  Uppsatsen  förmedlar  en  bild  av  hur  verkligheten  ser  ut  idag  då 

litteraturen  ställs mot  verkligheten  och  ger  en  bild  av  hur  små  kunskapsintensiva 

tjänsteföretag kan utvecklas genom samverkan. Förhoppningsvis kan informationen ge 

nya företag en aktuell bild av hur synergier kan nås genom samverkan.  

6.3.3 Sanningskriterier för studien 

I metodbeskrivningen stöttade vi undersökningen genom att genomföra en kvalitativ 

semistrukturerad  intervjustudie.  Företagen  valde  vi  genom  kriterier  och  hade  en 

geografisk  spridning  (beskrivningen  finns  i metodkapitlet; Val  av  respondenter). Vi 

anser  att  samtliga  redovisade  intervjuer  genomförts  planenligt.  De  intervjuade 

personerna har gett sin personliga bild av verkligheten utan att vi medvetet påverkat 
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dem. Vi avsåg att personligen  intervjua alla respondenter, vilket  inte var möjligt dels 

på grund av den geografiska spridningen och dels för att respondenterna föredrog att 

bli intervjuade direkt vid förfrågan. De personliga intervjuerna har vi genomfört med 

minst  två  personer  från  vår  grupp,  då  vi  tillsammans  haft möjlighet  att  diskutera 

sådant som vi uppfattat olika för att komma fram till en gemensam uppfattning efter 

det  att  intervjun  var  genomförd.  Svagheten  under  intervjuförfarandet  är  att  de 

genomförda  telefonintervjuerna vilka genomförts  enskilt, vilket då blivit  föremål  för 

tolkning  av  endast  en  person.  Vidare  är  vi  av  den  åsikten  att  de  intervjuade 

respondenterna  har  varit  representativa  för  studien  som  småföretagare  eller  besitta 

erfarenhet av denna sort. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Samarbetsformen 
1. Vilka kortsiktiga och långsiktiga målsättningar har ni med verksamheten? 

Det handlar  om  företagens verksamhetsutveckling. Vi har utgått  från Hedberg m.fl. 

(2002:8f)  resonemang där han beskriver hur nätverket verkar  för  såväl  ett kort‐  som 

långsiktiga mål. Även att ha gemensamma mål med de andra i samarbetet underlättar 

utvecklingen, vilket Mohr m.fl. (1994:135) betraktar som en viktig faktor i samarbeten. 

2. Hur ser samarbetet ut? Är det vid exempelvis ordermottagning, leverans eller 

fakturering ni samarbetar? Har samarbetet alltid sett ut så? Har ni samarbetat med 

eller en flera olika nätverk? 

Samarbetet har betydelse för både den enskilda, liksom den imaginära organisationen. 

I  hur  hög  grad  de  samverkar  och  på  vilket  sätt  det  sker  kan  påverka  företagens 

stimulans att medverka i imaginära organisationer (Normann 2001:62). Samspelet och 

samordningen  i organisationen  är  alltså  en viktig utgångspunkt  i  förståelsen hur  en 

organisation  kan  beskrivas  och  förändras,  enligt  Ahrenfelts  (1995)  förklaring.  En 

kartläggning  av  formen  för  samarbetet  har  en  betydelse  i  analysförfarandet  och  i 

generaliseringsprocessen. 

3. Hur mycket av er verksamhet planeras i samråd med samarbetspartners/en? Har 

detta förändrats? Hur och när förändrades det? Hur ser verksamhetsplaneringen ut 

i företaget? Planerar ni tillsammans med samarbetspartners? Har ni alltid gjort det? 

När påbörjade ni det samarbetet? Har ni ett gemensamt erbjudande mot kunder 

eller både eget och gemensamt?  

Principen för att samarbetet är av vikt anser Ahrenfelt (1995:70) när han beskriver att 

en  ständig  kommunikations  måste  ske,  liksom  att  interaktion  och  integration  för 

påverkan  ska  bli  optimal.  Mohr  m.fl.  (1994:135)  menar  att  organisationer  vilka 

samarbetar  behöver  dela  jämförbara  mål,  gemensam  nytta  och  utnyttja  varandras 

verksamhet  för  att  utvecklas.  Mohr  m.fl.  (1994:135)  har  gått  vidare  med  vilka 

faktorerna som oberoende organisationer bör  innehålla  för att kunna samarbeta med 

andra företag på ett utvecklande sätt. Det första är att de kan dela jämförbara mål. Det 

andra  är  att  de  strävar mot  en  gemensam  nytta  av  samarbetet. Det  tredje  är  att de 

medger en hög grad av gemensamt och ömsesidigt beroende. 
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Med denna  fråga  hoppas  vi  kunna  analysera  i  hur  hög  grad  kommunikationen  om 

utvecklingen  som  sker  i  företaget  genom  samplanering,  enligt  Ahrenfelt  (1995) 

förklaring. Även Normann (2001:303) beskriver i sin modell för att särskilja färdigheter 

för olika förnyelsenivåer  i företag en slags samverkan genom tillämpningen att öppet 

diskutera  och  ifrågasätta  nödvändiga  problem  på  olika  nivåer  i  företaget.  Liksom 

organisation  av  resurser  över  företagsgränserna  i  syfte  att  skapa  mervärde  för 

kunderna,  samt  öka  lönsamheten  för  det  egna  företaget  ingår  även det  i Norrmans 

(2001)  koncept  för  att  underlätta  affärsutvecklingen  i  framtiden.  Han  anser  att 

affärsutvecklingen främst kommer att handla om en samplanering och koordinering av 

ny  affärsverksamhet  med  andra  företag  och  inte  enbart  vara  en  intern  inåtvänd 

process. 

4. Har ni avtal som regalerar samarbetet eller vilar det på ömsesidig 

överenskommelse? Har det alltid sett ut så? Hur hanterar ni konflikter? Har det 

alltid varit så? 

I denna fråga återknyts Norrman (2001) resonemang om organisation av resurser över 

företagsgränserna i syfte att skapa mervärde för kunderna. Samt öka lönsamheten för 

det  egna  företaget  ingår  även  det  i  Norrmans  koncept  för  att  underlätta 

affärsutvecklingen i framtiden. Liksom fråga tre där vi avser att få en förståelse av hur 

de hanterar samarbetet över gränserna. 

5. Hur ser omsättningen ut över åren? Kan ni märka en trend efter det att ni 

påbörjade samarbetet?  

Det kommer att vara intressant att återknyta fråga sex till de andra delarna i intervjun, 

eftersom  vi  kan  ställa  omsättningen mot  förändringen  av  kunderbjudandet  och  hur 

kunskapen  har  förändrats  i  företaget  efter  det  att  samarbetet  har  inletts.  Det  vi 

analyserar är företagarnas uppfattning om hur de upplever omsättningens förändring. 

Även om vi  inte kan  få exakta siffror, så kan vi om möjligt  fånga attityden  runt den 

uppfattade utvecklingen.  

 

Kunderbjudandet 
6. Har din konkreta tjänst (kunderbjudandet) förändrats genom samarbetet? Hur 

har det förändrats? 
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Grönroos  (1998)  skriver om att det utvecklade kunderbjudandet oftast består av nya 

verktyg/lösningar  som  lagts  till  erbjudandet.  Problematiken  talar  han  om  i 

marknadsföringen av tjänsten som oftast är generell för många tjänsteföretag. Kan vara 

intressant att  få  reda vad  som kommit  till  i kunderbjudandet. Bygger  till viss del på 

Grönroos  (1998) artikel ”Missing a product”. Frågan bygger dessutom på Normanns 

(1995:55) definition av ett kunderbjudande och de aktiviteter de består av. 

7. Kan du erbjuda något idag som du inte kunde göra innan samarbetet 
påbörjades? 

I vilken riktning har erbjudandet utvecklats? Har det inneburit något innovativt eller är 

erbjudandet mer tid med kunden. Har erbjudandet utvecklats över huvud taget? Har 

den som levererar tjänsten lärt sig något nytt genom samarbetet? 

För att fånga företagarnas uppfattningar om hur utvecklingen i företaget ser ut efter de 

har börjat samarbeta, ställer vi denna fråga. Men även om kunderbjudandet har blivit 

smalare eller bredare är intressant att analysera. (Grönroos 1998) (Normann 2001:44) 

8. Har samarbetet inneburit att du i högre grad kan ”lagra” (ex. förbereda ) 
tjänsten? 

Detta  talar emot kvalitetsuppfattningen hos kunden, men är  intressant att undersöka 

om de har ”lagrat” tjänsten och ändå lyckats ha kvar kunderna. Möjligen kan det visa 

sig  att  respondenterna på  bättre  sätt  kommunicerar  efter  samarbetet påbörjats, men 

ändå förstår kunden, vilket möjliggör detta. (Grönroos 2002) (Gummesson 1998:12) 

9. Har samarbetet inneburit att du har kommit närmare kundens kunder för att 
tillfredsställa din klient? (förutsatt att en förändring finns) 

Frågan går tillbaka till den klassiska värdestjärnan. Svaret kan visa på i vilken riktning 

kunderbjudandet  har  utvecklats.  Det  är  hämtat  från  Normanns  teorier  runt 

värdestjärnan. 

10. Har samarbetet inneburit att du har lagt ut delar av din verksamhet på andra 
aktörer som är med i samarbetet? 

Denna fråga handlar om teorierna runt värdestjärnan från Normann. Av intresse är att 

undersöka om de utvecklat sitt kunderbjudande genom att  lägga mer  tid på kunden 

eller  om  tiden  lagts  på  att  dra  in  nya  kunder.  Kan  även  knytas  till  att  se  om 

samarbetsformen har resulterat i någon utveckling av företaget. Ytterligare faktorer av 

intresse är att se om samarbetet har inneburit en allt för hög specialisering.  
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11. Har din kärntjänst som du erbjuder (innan den specialiseras till den specifika 
kunden) vid kundmötet förändrats? På vilket sätt i så fall? Bredare, smalare? 

Denna  kunderbjudandefråga  kan  kopplas  till  kunskapen.  Är  det  så  att  ett  bredare 

”baserbjudande”  kan  erbjudas  kunden  är  det  ett  tecken  på  en  utveckling  av 

erbjudandet. Grönroos (1998:322) skriver att en tjänst den process och en aktivitet som 

skapas genom interaktionen mellan leverantör och kund. 

Kunskap 
12. Vilken  är  företagets  viktigaste  tillgång  idag,  Har  den  förändrats  efter  att 

företaget inlett ett imaginärt samarbete 
Denna fråga ger en bild av hur företaget ser på sina anställda, hur högt värderas deras 

kunskaper?  Detta  är  något  som  går  att  koppla  till  utvecklingen  av  Knowledge 

Management de senaste åren, Kunskapsorganisation. Identifierar företaget sig som ett 

kunskapsintensivt  företag,  Hur  har  företaget  förändrats,  värderar  företaget  sina 

anställda mer  idag än  tidigare, Varför, pga. mer kunskap? Normann  (1995:55) menar 

att kunskap är den viktigaste  tillgången  i ett  tjänsteföretag. Edvinsson m.fl.  (1997:27) 

och Castell  (2000:28)  för ett  resonemang kring kunskap och erfarenhet som en värde 

inom en organisation. 

13. Mäter företaget framgång på andra sätt än med finansiella parametrar idag? Har 
det förändrats efter att företaget inlett ett imaginärt samarbete 

Edvinsson m.fl. (1997) talar om det intellektuellt kapitalet. Vi vill undersöka på vilket 

sätt de mäter dessa parametrar. Vi vill även undersöka om  företagen  tänker  i  termer 

som det intellektuellt kapital ger upphov till. Hur företagen värderar sina kontaktnät, 

nyanställningar, arbetsmetoder? Det är  intressant att se om de gör det på samma sätt 

som  en  ekonomisk  vinst. Vi  vill  även  fånga  företagens  sätt  att  se  på  framgång  och 

framsteg och hur detta förändras. Edvinsson m. fl. (1997:24) menar att det finns andra 

sätt att mäta företagens framgång än i ekonomisk vinst. 

14. Hur påverkas företaget av kunskapsmängden, kunskapsutbudet idag? 

Castells (2000:28) anser att kunskapsutbudet/information i samhället har ökat idag. En 

ökad  tillgänglighet  av  kunskap  i  samhället  har  gjort  att  det  är  lättare  att  få  tag  i 

specialkunskaper själv, tidigare var detta konsultföretagens starka sida att de satt inne 

med stora kunskaper. Innebär detta att konsultföretag idag har högra krav på sig att ha 

stora  kunskaper  eller  är  det  annan  form  av  kunskap  som  värdesätts,  erfarenhet 

kompetens etc. Är företaget medvetet om en ökad kunskapsmängd, hur hanteras och 
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används  denna?  Påverkar  den  ökade  mängden  kunskapen  i  samhället  företagets 

verksamhet?  Var  kunskap  viktigt  tidigare,  finns  det  mer  kunskap  idag?  Behöver 

företaget  ha  mindre  kunskap  tidigare  då  kunskapen  var  mer  svårtillgänglig  för 

allmänheten? Detta är underliggande frågor som indirekt kan svaras på. 

15. Hur  skaffar  sig  företaget  kunskap  idag,  är  det  någon  skillnad  sen  företaget 
inledde  ett  imaginärt  samarbete? Utbildningstimmar  per  år/per  anställd,  kurser 
för  anställda,  kurshelger  tillsammans  med  andra  företag,  lär  sig  från  andra  i 
branschen, mässor? 

Imaginära  samarbeten  innebär  att  företag  samarbetar  mellan  varandra  och  låter 

information  spridas  fritt mellan  dem,  begreppet  ”Coadaption”  innebär  en  liknande 

princip,  att  företag  kan  uppnå  synergier  genom  att  samordna  verksamheterna med 

varandra. Söker företaget ny kunskap aktivt? Hur söker företaget ny kunskap, genom 

andra  företag,  kurser  utbildningar,  nyrekrytering?  Har  kunskapsinsamlandet 

förändrats och har källorna  för kunskap  förändrats. Domenico m.fl.  (2005:8) där han 

identifierar människor  som den  viktigaste  tillgången  i  företagen. Alvesson  (2004:27) 

som för ett resonemang att  i kunskapsorganisationer har de anställda  lätt att  lära och 

att anpassa sig. 

16. Hur  sprids/förmedlas kunskapen  i organisationen  idag, har det  förändrats  sen 
företaget inledde ett imaginärt samarbete? 

Domenico m.fl.  (2005) menar  på  att  i  en  kunskapsorganisation  flödar  kunskap  fritt 

mellan  alla  nivåer  på  ett  obehindrat  sätt.  Experter  delar med  sig  av  upptäckter  till 

andra i organisationen och experterna får ta del av information om företagets omvärld 

och  dylikt.  En  förutsättning  att  företag  får  ta  del  av  andra  företags  kunskap  är  att 

företagen själva på ett obehindrat sätt delar med sig av sin egen kunskap. Detta kan 

leda  till  fördelar  för  företaget.  På  vilket  sätt  de  gör  det  och  om  det  fungerar 

tillfredställande sätt är viktiga frågor. Davenport m.fl. (1998:5) säger kunskap  lagras  i 

dokument och hos anställda. Men de  finns även  i processer och  i utföranden, rutiner 

och normer. 

17. Hur har värdeskapande förändrats/utvecklats i och med kunskapsutvecklingen i 
företaget? 

Wriston citeras i Edvinsson m.fl. (1997:19) den nya källan till rikedom är verkligen inte 

materiell den består av information kunskap omsatt i arbete i syfte att skapa värde. All 

kunskap är inte bra kunskap utan information kan även förvilla och det kan innebära 

en arbetskrävande process att filtrera bort tillfredsställande kunskap. Leder samarbete 
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och utbyte av kunskap med andra  företag  i ett  imaginärt samarbete  till ett  förbättrat 

värdeskapande  i  företaget?  Leder  en  ökad  kunskapsmängd  i  organisationen  till 

ekonomisk framgång för företaget? 
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Bilaga 2 - Företagspresentationer 
Lotta Fritzing 

Lotta Fritzing  jobbar under Agorna AB. Företaget är ett konsultföretag med ett brett 

nätverk av många underkonsulter. Nätverket består av ett tiotal konsultföretag. Agora 

AB  har  idag  två  anställda.  Företaget  utför  arbetar  på  egen  hand,  vilket  även 

underkonsulterna gör  i  sina  egna verksamheter. Agora AB  som  fungerar de  som  en 

fasad utåt i större uppdrag genom projektledning, fakturering och marknadsföring. 

Arespång Processutveckling HB 

Berton Arespång  är  egenföretagare  som  arbetar med  affärsutveckling  och processer. 

Företaget  har  utvecklats  till  att  leverera  organisationsutveckling  med  personlig 

coachning. Arespång Processutveckling HB bildades  år  1997 och började  samarbetet 

med  Konsis  nätverk  år  2003.  Nätverket  består  av  ett  tiotal  små  konsultföretag. 

Arespång var en av initiativtagarna till att samarbetet. 

Birgitta Björsin 

Birgitta Björsin har drivit eget företag i fyra år som affärskonsult. Hon har samarbetat 

framförallt  företaget Quaint AB  när  det  gäller  större  uppdrag. Quaint AB  sysslar  i 

huvudsak med  att  hjälpa  företag  och myndigheter  vid  integration  av  organisation, 

affärsverksamhet och IT‐system. 

Carina Bengtsson 

Carina Bengtsson  har  haft  sitt  företag  i  sju  år  och  arbetar  som  egenföretagare. Hon 

arbetar som Artdirector och inriktningen är design av publikationer, men arbetar även 

med  andra  uppdrag  inom  reklam  och  kommunikation.  Samarbetet  med  Sirrius 

påbörjades  år  2003.  Sirrius  är  ett  företag  som  levererar  helhetslösningar  till  kunder 

inom kommunikation.  

Infozone 

Patrik Johansson startade företaget tillsammans med en kollega. De har nyligen anställt 

ytterligare  en  person.  De  är  Microsoft  certifierade  och  har  under  hela  företagets 

existens arbetat som konsulter. Företaget har  funnits  i  fem år. Varav  samarbeten har 

pågått i drygt tre år, bland annat med Quaint AB.  
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Improvera 

Nils‐Erik Persson är auktoriserad för UC (Upplysnings Centralen). Improvera AB har 

funnits  sedan  år  1996.  Han  började  med  konsultuppdrag  i  ett  utbildningsprojekt, 

därefter  blev  han  agent  för  UC.  Nu  är  företaget  uppdelat  i  dessa  båda 

verksamhetsgrenar.  Samarbetet  kombineras  mellan  nätverket  för  UC  och 

Styrelseakademin. 

Marie Litzell 

Marie  Litzell  har  varit  egen  företagare  i  tre  år.  Hennes  inriktning  är  att 

verksamhetsutveckla  företag  genom  att  kartlägga  företagsprocesserna.  Hennes 

samarbete med Quaint AB har pågått i två år. 

MÄTtec 

Företaget vill vara anonymt för att förhindra att konkurrenter får reda på för mycket 

om  företagets  verksamhet.  Dessutom  vill  företaget  undvika  uppmärksamhet  från 

utbildningsvärlden, eftersom de inte ser något utbyte därifrån. Vi kommer att använda 

figurerat  namn  genomgående  i  empiriredovisningen  och  i  analysdelen.  Företaget 

Mättec  startades  år  1997  av  nuvarande  VD.  Företaget  består  idag  av  fyra 

heltidsanställda. Verksamheten  består  av  3‐dimensionell mätning  och  laserscanning. 

De arbetar även med utbildning, konsultation, rådgivning i mät‐ och kvalitetstekniska 

frågor.  MÄTtec  ingår  i  ett  stort  företagsnätverk,  vilket  har  åttiosju  olika 

medlemsföretag.  

Strategispecialisten 

Karin Darlington driver sedan tre år tillbaka Strategispecialisten. Där jobbar hon främst 

med  företagsförsäljningar, men  tar även olika uppdrag  i styrelser samt använder sitt 

kontaktnät  för  att  hitta  exempelvis  affärsänglar. Hon  har  samarbetat med  Invest  in 

Småland  ca  ett  år,  med  att  identifiera  internationella  investerare  och  potentiella 

investeringsobjekt i Småland. 

Tyngdpunkten HB 

Olle Hallgren är egenföretagare och driver företaget tillsammans med en kollega sedan 

år  1990.  År  1999  inleddes  samarbetet  med  nätverket  Agora  som  underkonsult. 

Uppdragen handlar om stresshanteringsproblem och ledarskapsutveckling. 

 


