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 SAMMANFATTNING 

  
 

SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur små- och medelstora företag (SMF) genom 

resurser kan etableras och utvecklas inom globala affärsnätverk. Detta för att öka förståelsen 

teoretisk, samt att förklara den empiriska situation vilken uppsatsen bygger på. Där 

innovativa svenska SMF under senare år skapat nya möjligheter på en global 

offshoremarknad genom innovation. En marknad där de är små aktörer gentemot sin 

omgivning, men ändå tillåts inneha en stark position. Vidare har uppsatsen har en kvalitativ 

ansats och fallstudie har tillämpats.   

Den teoretiska referensramen innefattar teorier för innovation som resurs och strategi för 

SMF, samt behandlar nätverksteorier med inriktning mot etablering och positionering. Det 

empiriska kapitlet behandlar den information vilken tillhandahållits från fallföretagen 

gällande innovation, etablering, samt positionsarbete inom nätverket.  

I analyskapitlet integreras den teoretiska referensramen med det empiriska utfallet. Analysen 

belyser hur SMF genom resurser matchade mot efterfrågan från nätverk kan etableras och 

stärka sin position inom desamma. Analysen påvisar att SMF genom resurser kan skapa en 

stark position inom nätverk, delvis oberoende av storlek.  

Uppsatsens slutsats påvisar att innovation har varit nyckeln till etablering och fortsatt 

positionsarbete inom nätverket för de undersökta företagen. Genom specifik efterfrågan från 

nätverket, väl matchat mot resursbasen inom fallföretagen, har fallföretagen skapat sig en 

unik position inom ett globalt affärsnätverk. Detta innebär att resursmatchning och 

specialisering i resurser bör kunna innebära etableringsmöjligheter för små- medelstora 

företag inom globala nätverk med specifik efterfrågan. Detta är en generalisering med viss 

reservation då detta behöver bevisas i en mer genomgående studie. 

Nyckelord: Innovation, RBV, resursbaserat synsätt, nätverksmarknad, MAN perspektiv, 

etablering nätverk, positionering nätverk, etableringshinder, resursbindningar nätverk, 

offshoremarknad, innovationskapacitet SMF, innovation nätverk, Innovativa SMF,    
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1. INTRODUKTION 

 

Detta första kapitel inleds med en empirisk redogörelse av det studerade problemet, följt av 

en teoretisering av detsamma.  Slutligen ges en redogörelse för uppsatsens syfte och 

avgränsningar samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Små- medelstora innovativa företag – Sveriges framtid? 

Sverige har genom hela sin moderna historia till stor utsträckning förlitat sin ekonomiska 

utveckling till industriell produktion och handel med omvärlden. Idag håller den svenska 

industriella situationen på att förändras, främst som en följd av en ökad globalisering. 

Konkurrensen från låglöneländer ökar och allt mer av den svenska industriproduktionen 

flyttar utomlands, detta framförallt med avseende på stora svenska producerande företag 

(Becker, Ekholm och Nilsson, 2010).  

Denna trend blir än mer påtaglig när vi ser till Statistiska Central Byrån (SCB) senaste 

statistik över den svenska tillverkningssektorn där industriproduktionen minskat avsevärt 

sedan början av 90-talet (SCB, 2013a). Vi kan se att konjunkturbarometern visar en negativ 

trend på synen av den framtida utvecklingen bland svenska företag inom 

tillverkningsindustrin (SCB, 2013b).  

Becker et.al (2010) påvisar att denna process skapar långtgående effekter i svensk 

produktionssektor där svenska små- och medelstora företag (SMF
1
) ställs inför nya 

utmaningar då deras tidigare kunder försvinner. Mycket har skrivits om de effekter den 

ökade utflyttningen av produktion har på svensk tillverkningsindustri (Becker, Ekholm och 

Nilsson, 2010). Många dystra historier finns om svenska SMF vilka tvingats lägga ner eller 

säga upp arbetskraft för att klara den uppkomna situationen. Mitt i detta mörker finns det 

dock hopp, då svenska SMF under senare år kommit tillbaka starkt och där de idag vinner 

mark inom svensk produktion och export. SMF andel i den totala exportbalansen har under 

senare år stigit avsevärt (Edling, Hermansson, Nilsson och Nordborg, 2007).  

                                                           
1 SMF i enlighet med Europakommissionens definition är detta företag vilka utgörs av maximalt 250 anställda och vars omsättning ej 

överstiger 50 millioner euro eller har en balansomslutning på max 43 miljoner euro per år (Europakommissionen, 2013). 
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Edling et.al (2007) har påvisat att en del i den vända trenden kan förklaras i innovation och 

innovationsarbete. Idag bedrivs mycket forskning riktad mot svensk innovation, inom 

Sveriges innovationsmyndighet, VINNOVA
2
. Detta för att öka förståelsen för innovation 

och dess påverkan på svensk industri, innovation som resurs och strategi ses således som en 

möjlighet att skapa ny växtkraft för svensk producerande industri.  VINNOVA studerar 

framförallt hur SMF kan utnyttja innovationsnätverk och innovativa miljöer, samt hur 

statliga anslag kan fördelas för att främja svensk innovation och driva på svensk 

produktions- och tillverkningsindustri (VINNOVA, 2013). 

Under senare delen av 2000-talet har det i södra Sverige uppstått ett unikt tillfälle att studera 

innovation ur ett nytt perspektiv, nämligen hur det kan ge tillgång till nya marknader.  Detta 

genom att en nedåtgående trend inom svensk tillverkningssektor (SCB, 2013) har skapat en 

miljö där SMF inom vår studie tvingats förändra sin strategi och användning av resurser för 

att nå en svårtillgänglig typ av global marknad, offshoreproduktion av olja och gas. Denna 

marknad uppvisar en mycket tydlig nätverksstruktur.  Företagen inom vår studie är alla 

producerande industriella SMF med stark innovationskraft. De jobbar med högteknologiska 

metoder och de skapar förutsättningar på offshoremarknaden genom att vara innovativa och 

ledande inom teknologisk utveckling.  

Det speciella med de studerade företagen är att de genom innovationskraft snabbt lyckats 

fylla ett nyuppkommet behov inom offshoreindustrin. Detta då sinande nuvarande tillgångar 

och det ökade internationella oljepriset driver på utvecklingen inom utvinning och sökande 

efter olja och gas mot nya svårtillgängliga regioner, framförallt Nordsjöregionen. (BP 

Statistical Review of World Energy, 2009). Potentialen för produktion av gas och olja inom 

dessa områden ställer nya krav på en hel industri, innovation och teknisk utveckling har 

under senare år varit nödvändig för att skapa möjligheter för effektiv utvinning i dessa 

regioner (Pinder, 2001; Managia, Opaluchb, Jinc och Grigalunasb, 2004).  

1.1.2 Resursbaserad strategiteori 

Det första steget för att översätta den empiriska situationen teoretiskt blir naturligt att 

studera innovation utifrån den resursbaserade strategiteorin. Barney (1991) kan sägas vara 

grundaren till det resursbaserade synsättet inom strategiteori, vilket härmed kommer 

refereras till i enlighet med sin förkortning RBV.  Barney (1991) fokuserar i RBV på 

företagets interna resurser och hur dessa kan matchas mot marknader, detta eftersom de 
                                                           
2 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra 

förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.  Anslag om två miljarder per år. (Vinnova, 2013) 
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interna resurserna är lättföränderliga. Forskare, t.ex. Grant (2010), har byggt vidare RBV 

och hur interna resurser bäst kan matchas mot föränderliga marknader.  

En stor mängd studier har genomförts inom RBV genom åren både mot multinationella 

företag och SMF. Inom området för SMF återfinns studier av bland andra Armario, Ruiz och 

Armario (2008) , Bretherton och Chaston (2005) samt Wolff och Pett (2004). De hävdar att 

en viktig del i att nå nya marknader för SMF i deras internationella satsningar finns att finna 

i att matcha rätt resurser mot marknadens behov.  

1.1.3 Innovation   

Innovation som resurs inom RBV och hur företag arbetar med innovation för att skapa 

fördelar och nya möjligheter på marknader är idag ett aktuellt forskningsämne.  Burgelman, 

Christensen och Wheelwright (2004) har utarbetat modeller för innovation som 

resursstrategi, och hur innovationsförmåga påverkar inriktningen hos företag. Innovation i 

form av produktutveckling, analys av marknadsbehov, teknologisk utveckling etc. ligger här 

tillgrund för att förstå marknadsetablering speciellt med hänsyn till industriellt producerande 

företag mot mogna marknader. Innovation som resurs är i övrigt i stor utsträckning studerat 

med inriktning mot multinationella företag, se Trott (2012); Kuratko, Morris och Covin 

(2011). 

1.1.4 Nätverksbaserad marknad - globala affärsnätverk. 

Det nätverksbaserade marknadssynen presenteras av Hägg och Johanson (1982), Håkansson 

och Johanson (1992), Johanson och Mattsson (1992), senare även Ford, Gadde, Håkansson 

och Snehota (2006) med flera.  De ser på marknader som nätverk med relationer och 

resursbindningar mellan olika parter vilka är oberoende av industrier eller länder 

(Håkansson och Johanson, 1988).  

Här talar teorin om etablering i nätverk, vilket innebär den första tillgången till nätverket. 

Alltså vid den tidpunkt nätverket blir tillgängligt för företaget. Vidare blir en positionering 

inom nätverket viktigt för att förstärka sin position inom detsamma (Håkansson och 

Johanson, 1992). När vi fortsatt använder ordet positionering syftar vi inom denna studie till 

företags arbete med att stärka och förändra sin position inom nätverket.  

Forskning vilken berör SMF mot nätverksmarknader och globala affärsnätverk finns idag 

men har en stark inriktning mot hantering av nätverk efter en initial etablering, exempelvis 
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studier av O'Driscoll, Carson och Gilmore (2000), Vourinen (2006) samt Postariu och 

Parmentier (2009)  

1.2 Problemdiskussion 

Vilket tidigare diskuterats har de senaste årens nedgång inom svensk produktion drabbat en 

lång rad svenska SMF. Genom innovationsarbete har SMF i flertalet fall lyckats vända 

denna trend, framförallt inom högteknologisk industriproduktion. (Edling et.al, 2007) 

Det bedrivs idag forskning mot att skapa miljöer för innovation och utveckling. Forskning 

inom fältet för SMF och innovation av Hoffman, Parejo, Bessant och Perren (1998), 

Badenfuller och Stopford (1994)  samt Edling et.al (2007) visar på innovation som en viktig 

faktor för att skapa möjligheter för SMF på mogna marknader. Hoffman et.al (1998) visar i 

sin studie att innovationsstarka SMF inom industriproduktion är en signifikant kraft inom 

innovation och teknologisk mångfald i många mogna industrier. Dessa studier utelämnar 

dock hur innovation i praktiken kan ge SMF tillgång till marknader och hur de vinner 

marknadsandelar på mogna, ofta globala marknader, där de är mycket små aktörer.  

En viktig del i att förstå denna process anser vi vara att se till hur SMF kopplar innovation 

som resurs (resursbaserad strategiteori) till globala affärsnätverk. Detta med utgångspunkt i 

resursmatchning mot marknader. Där forskning av Ruzzier, Hisrich och Antoncic (2006) 

bevisar att SMF har mindre möjligheter att anpassa ett stort antal olika resurser i jämförelse 

med multinationella företag och därigenom är tvungna att uppnå en högre grad av 

specialisering. Detta resonemang är intressant för vår studie där företagen är små jämfört 

med sitt nätverk och specialiserade mot innovation som resurs. Terziovski (2010) bygger 

vidare på specialiseringen i resurser, koncentrerat mot innovation. Terziovski (2010)  visar 

att den stora skillnaden inom innovation mellan SMF och multinationella företag är att SMF 

besitter mindre resurser för innovationsarbete och därför måste göra mer inriktade satsningar 

mot marknader. Här får vi alltså en ytterligare koncentration mot innovation som resurs.  

Betydelsen av innovation för SMF påvisas i ett flertal studier av bland andra Hoffman et.al 

(1998).  Däremot finns det få studier vilka visar på hur innovation faktiskt kan ge tillgång till 

en marknad. Detta är hittills framförallt studerat med inriktning mot multinationella företag, 

se Trott, 2012; Kuratko, Morris och Covin, 2011. Men det är i stort sett helt utelämnat med 

inriktning mot SMF. Undantaget är studier av Parker (2011) och O'Cass och Weerawardena 

(2009) vilka visar på att innovation kan vara en starkt bidragande orsak för SMF i 
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etableringen på mogna marknader. Hoffman et.al (1998) anser i detta syfte att mer forskning 

om innovation hos SMF mot just mogna marknader och industrier skulle vara önskvärt.  

Den ovan presenterade forskningen visar att innovation som resurs är en viktig faktor i 

utvecklingen av SMF. Denna forskning har en svaghet, den riktar sig mot innovation som ett 

övergripande koncept och utelämnar detaljer för hur SMF kan jobba med innovation 

strategiskt för att nå nya marknader.  Terziovski (2010) är en av få forskare som 

uppmärksammat bristen på teori inom ämnet hur SMF använder innovation som strategi mot 

marknader, författaren anser att:  

‖ Small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector make a significant 

contribution to economic growth, yet most of the research into innovation management in 

the manufacturing sector has focused on large organizations‖ Terziovski, (2010:892)   

Även Parker (2011) har studerat innovation som resurs med inriktning mot SMF och 

marknader och funnit att dessa faktiskt genom den specialisering som Terziovski (2010) 

talar om, kan skapa sig fördelar gentemot multinationella företag. Detta främst genom 

anpassningsmöjligheter och nära innovation/utveckling med kunder. 

När vi tar detta ett steg längre och ser på den studerade marknaden som ett nätverk finns 

enbart ett fåtal studier på hur ett sådant nätverk kan bli tillgängligt för SMF, genom 

användning av resurser. Detta samtidigt som ett antal studier visar på hur nätverket kan 

utnyttjas efter etablering och dess potential för att skapa tillväxt. O'Driscoll et.al (2000), 

Vourinen (2006) samt Postariu och Parmentier (2009) visar hur ett nätverk kan hanteras av 

SMF och hur man kan jobba med sitt nätverk för att utveckla sin verksamhet. Dock saknas 

det idag i vår vetskap forskning om hur SMF skapar initial etablering i dessa nätverk genom 

resurser. Detta innebär att området inom innovation som resurs och hur den kan leda till en 

etablering inom ett globalt affärsnätverk idag är ostuderat, detta trots innovationens påvisade 

betydelse för SMF.   

Ruzzier et.al (2006) ger stöd för detta då de anser att: 

―In summary, the network of a firm is capable of providing the context for international 

activities, although further study is required on the resources and development strategies 

used by firms.‖ Ruzzier et.al (2006:486) 
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Ruzzier et.al (2006) anser även att utvecklingen av RBV och nätverksperspektivet på 

marknader gått hand i hand, då båda fokuserar starkt på resurser. Författarna anser att mer 

forskning gentemot deras relation är nödvändig då de båda borde vara en perfekt matchning, 

framförallt inom hur resurser kan matchas mot nätverk. De tillägger att det finns slående lite 

forskning inom detta område gentemot SMF.  

Vi ser här hur vi har en situation där innovationens betydelse för SMF har bevisats, där 

forskning visar på att SMF strategiskt måste koncentrera sig till ett fåtal resurser i större 

grad. Samt att man inom en enskild resurs som innovation måste ytterligare specialisera sig 

för att kunna vara konkurrenskraftig. Samtidigt bedrivs det idag bevisligen begränsad 

forskning på området för just innovation som strategisk resurs för SMF och dess betydelse 

för etablering i nätverk. 

Med utgång i ovanstående diskussion anser vi därför att det viktigt att öka förståelsen för hur 

innovation kan ge SMF tillgång och etableringsmöjligheter i nätverk. Detta för att skapa 

förståelse för hur innovation som strategisk resurs kan förklara hur SMF kan etableras och 

positioneras inom ett nätverk, där de är ytterst små i storlek i förhållande till sina närmaste 

aktörer. Den empiriska situationen visar på att detta är möjligt, vi vill här analysera hur 

denna etablering är möjlig, och vad vi kan lära oss från dessa företags sätt att arbeta med 

nätverk. 

1.3 Problemformulering   
Vi har i vår studie valt att dela upp problemformuleringen i ett huvudproblem och tre 

delproblem. Huvudproblemet belyser studiens huvudsakliga problematik. Delproblemen har 

skapats för att bryta ner huvudproblemet i mindre delar och därigenom skapa förutsättningar 

för att utförligt och detaljerat besvara huvudproblemet.  

1.3.1 Huvudproblem 

Utifrån problemdiskussionen har vi identifierat det huvudproblem som studien ämnar 

besvara: 

 

 

Hur kan innovation som strategisk resurs förklarainnovativa SMF etablering och 

expansion inom globala affärsnätverk? 
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1.3.2 Delproblem 

För att besvara huvudproblemet har vi delat in detta i tre delproblem: 

 

För att kunna besvara huvudproblemet måste vi först med utgång i Burgelman et.al (2004) 

identifiera och förklara hur de studerade företagen arbetar med innovation som resurs.  

 

För att kunna besvara hur innovation medverkat till de studerade företagens tillgång till det 

globala affärsnätverket måste först studera till vilken utsträckning innovation spelat in i den 

initiala etableringen i nätverket.  

 

Med detta delproblem vill vi studera hur företagen efter sin initiala etablering arbetar vidare 

med innovation i sin positionering. Detta är viktigt för förståelsen för hur dessa företag kan 

utvecklas inom nätverket. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera och analysera hur innovativa SMF arbetar med 

innovation som resurs och strategi, samt i hur innovation som resurs kan förklara deras 

initiala etablering och senare positionering i globala affärsnätverk. Inom vilka de 

storleksmässigt är mycket små i förhållande till det omgivande nätverket och sina närmaste 

kunder. Vi vill härigenom skapa förståelse för hur SMF kan använda innovation som strategi 

vid etablering inom globala affärsnätverk. Vilket i förlängningen avser delvis bidra till 

kunskapen kring hur SMF kan använda resurser för att etableras inom globala nätverk.    

 

Hur kan innovation förklara postioneringen av innovativa SMF inom globala 

afförsnätverk? 

 

 

Hur kan innovation förklara den initiala etableringen för innovtaiva SMF inom 

globala affärsnätverk? 

 

Hur arbetar innovativa SMF med innovation som resurs? 
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1.5 Avgränsningar 

De teoretiska avgränsningar vi gjort i denna rapport har ett antal utgångspunkter. Vi har valt 

att avgränsa strategiteorin till att enbart gälla den resursbaserade strategiteorin med 

utgångspunkt i Barney (1991). Vidare har vi valt att smalna av fältet för interna resurser och 

fokusera på innovation. Detta eftersom vi först och främst ser innovation som nyckelresurs 

för våra fallföretag och deras marknad. Vi har inom innovationsområdet valt att avgränsa 

vår teoretiska referensram till Burgelman et.al (2004) utarbetade modeller för innovation 

som resurs, detta eftersom denna forskning är bäst anpassad för applicering på SMF.  

Vi har vidare valt att studera SMF, i enlighet med Europakommissionens definition är detta 

företag vilka utgörs av maximalt 250 anställda och vars omsättning ej överstiger 50 

millioner euro eller har en balansomslutning på max 43 miljoner euro per år 

(Europakommissionen, 2013). Vi kommer även att begränsa vår studie till att enbart omfatta 

SMF vilka exporterar till en offshoremarknad för olja och gas. Företagen vi valt att studera 

är Totech AB, UW-Elast AB och Elitkomposit AB. De är alla placerade i Västsverige då det 

är i denna region merparten svenska företag mot marknaden finns, framförallt med hänsyn 

till närheten till Nordsjöregionen. Företagen är leverantörer till olika segment av marknaden 

men eftersom densamma beskrivs som ett nätverk och vi vill se till etablering i nätverk anser 

vi inte att detta utgör ett problem.  

1.6 Disposition 
Här ges en redogörelse för uppsatsens disposition i avsikt att förtydliga dess struktur. 

Detta inledande kapitel följs av kapitel två, vilket beskriver den metod vilken ligger till 

grund för uppsatsen och studiens forskning. I kapitel tre presenteras de teorier vilka är 

väsentliga för att klargöra studiens ämne för läsaren. Kapitel fyra utgörs av studiens empiri 

och kapitel fem utgörs av analys, båda baseras på uppsatsens fallföretag. Det avslutande 

kapitlet besvarar uppsatsens problem utifrån teori, empiri och analys. Denna del tar åter en 

vidare syn och vi besvarar problemet på en generaliserande nivå. Vilket innebär att vi går 

tillbaka och besvarar problemet identifierat i introduktionen. Detta kapitel omfattar även 

studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning. 
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Huvudproblem 

Hur kan innovation som strategisk resurs förklara innovativa SMF 

etablering och expansion inom globala affärsnätverk? 

 

Delproblem 1 

Hur arbetar innovativa 

SMF med innovation som 

resurs? 

 

Delproblem 2 

Hur kan innovation 

förklara den initiala 

etableringen för innovtaiva 

SMF inom globala 

affärsnätverk? 

Delproblem 3 

Hur kan innovation 

förklara postioneringen av 

innovativa SMF inom 

globala afförsnätverk? 

 

Teori 

 

Empiri 

 

Analys 

 

Slutsats 

 

Introduktion 
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2. METOD 

 

Detta kapitel beskriver hur studien utförts, från forskningsstruktur till datainsamling samt 

reflektioner kring dessa. Syftet med denna sektion är att ge läsaren en inblick i hur studien 

genomförts och varför tillvägagångssättet anses vara lämpligt.  

 

 

2.1 Abduktiv forskningsansats 

För att besvara huvudproblemet i denna studie, hur SMF kan använda innovation som en 

resurs för etablering och expansion inom globala affärsnätverk, finner vi en abduktiv 

forskningsansats lämplig (Andersen, 1990;  Sköldberg, 1991).  

Den abduktiva forskningsansatsen beskrivs av forskare som en kombination av induktion 

och deduktion (Andersen, 1990; Sköldberg, 1991). Samspelet mellan induktion och 

deduktion i den abduktiva ansatsen beskrivs bland annat av Dubois och Gadde (2002) vilka 

hävdar att en kombination av teori och empiri kan bidra till en djupare analys och förståelse 

för ett specifikt fenomen. Författarna framhäver att en process där teori används för att 

analysera empirisk data bäst utformas genom en systematisk kombination. Dubois och 

Gadde (2002) menar att teorin vid studiens början är baserad på författarnas antaganden om 

hur verkligheten ser ut. Den systematiska kombinationen menar Dubois och Gadde (2002) 

innebär att författarna genom hela studien pendlar mellan teori och empiri. Empiriska 

upptäckter som inte kan analyseras av den initiala teorin leder således till att teorin 

omformas på ett sätt som reflekterar empirin. Denna metod skapar därigenom nya 

förutsättningar att analysera och förstå empirin. 

Den abduktiva forskningsansatsen anser vi är bäst lämpad för vår studie då vi kommer 

pendla mellan teori och empiri. Detta är den bäst anpassade ansatsen då problemet är 

specifikt, empiriskt förankrat och relativt ostuderat teoretiskt. Detta innebär att vi måste utgå 

i empiri och studera befintlig teori på området, vi kommer härmed bli tvingade att revidera 

och finna teorier efter den studerade empiriska situationen. Den omformning av teorier till 

att reflektera empirin vilken Dubois och Gadde (2002) påtalar kommer här bli en viktig del i 

vår studie. Vi anser att den abduktiva forskningsansatsen kommer leda till en djupare analys 
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och förståelse för problemet. Detta då problemet tidigare är ostuderat och därför i behov av 

större empirisk och teoretisk bearbetning, att pendla mellan de båda anser vi därmed vara en 

förutsättning för vår studie.  

Huvudproblemet i denna studie har en empirisk förankring vilket kan härledas till en 

induktiv utgångspunkt (Alvesson och Sköldberg:2008). Den empiriska upptäckten av 

problemet gjordes vid tidigare forskning inom oljemarknaden. Formuleringen av 

huvudproblemet har dock gjorts genom en teoretisk bakgrund i nätverk- och strategiteori. 

Huvudproblemets teoretiska formulering är ett hjälpmedel för organisering och analys av 

empiri snarare än en absolut ram som efterföljs (Yin, 2012).  

2.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Denna studie utgår från den kvalitativa forskningsmetoden som undersöker ett mindre urval 

svarande djupgående (Andersen, 1990). Den kvalitativa metoden ger oss goda 

förutsättningar att besvara huvudfrågan samt uppnå syftet för studien. D.v.s. analysera hur 

SMF användning av innovation gör det möjligt att nå globala affärsnätverk samt skapa 

förståelse kring detta. Även en kvantitativ metod har möjlighet att besvara huvudfrågan, vår 

uppfattning är dock att en kvantitativ studie genom dess tillvägagångssätt inte skapar 

förståelse i samma utsträckning utan snarare ytliga observationer (Andersen; 1990).  

Forskare vilka stödjer den kvalitativa metoden hävdar att man genom en kvalitativ studie 

fångar den svarandes individuella uppfattning i högre grad genom intervju och observation 

än vid kvantitativa enkätundersökningar (Denzin och Lincoln, 2011).  

Vår uppfattning är således att den kvalitativa forskningsmetoden är lämpligare för att uppnå 

detta syfte, t.ex. då de analyserade strategierna hos de svarande kan skiljas i dess 

utformning. Resultat blir då inte direkt jämförbara mellan olika fallföretag vid en kvantitativ 

metod. Vi lämnar utrymme för detta genom en kvalitativ metod lämnar samtidigt som vi kan 

göra en djupgående analys. 

2.3 Forskningsstrategi - flerfallsstudie 

Yin (2011) nämner fem olika typer av forskningsstrategier: experimentell, ekonomisk, 

enkätundersökning, historisk och fallstudie. Denna studie har genomförts som en holistisk 

flerfallstudie, ett val som i denna sektion kommer diskuteras.  
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Vilken forskningsstrategi som är bäst lämpad för studien grundar sig enligt Yin (2012) i 

typen av forskningsfråga. Vårt val grundar sig dels i studiens forskningsfråga men också i 

syftet som ämnar skapa förståelse för hur en viss situation uppstått. Vi har vid val av 

forskningsansats och metod framfört studiens syfte att skapa en djup förståelse kring 

forskningsfrågan som avgörande faktor. För att uppnå detta ser vi en strategi i form av 

fallstudie lämplig (Andersen, 1990). En forskningsstrategi som enkätundersökning kan 

besvara vår forskningsfråga men har vissa brister. Yin (2012) hävdar att 

enkätundersökningar till viss del kan besvara samma frågor som en fallstudie men kommer 

inte ge samma insikt och beskrivande element som en fallstudie.  

Då denna studie framförallt riktar sig till att förklara en process som pågått under ett antal år 

där en mängd faktorer spelat in hävdar vi att en svarandes frihet kan ge stor inverkan. En 

enkätundersökning med frågor utformade efter vår teoribas och tidigare erfarenhet i ämnet 

skulle riskera att inskränka svaren och de djupare aspekterna skulle kunna gå förlorade.  

2.3.1 Utformning av fallstudien 

Yin (2012) beskriver två olika typer av fallstudier samt två varianter av varje. Dessa är: 

holistisk enfallsstudie, enfallsstudie med flera analysenheter, holistisk flerfallsstudie samt 

flerfallsstudie med flera analysenheter. Vilken typ av utformning som är lämplig beror 

analysobjektet och vad som är nödvändigt för att skapa trovärdighet i studien. Då denna 

studie undersöker hur företag med vissa karaktärsdrag kan angripa en främmande marknad 

anser vi att en flerfallsstudie är nödvändig. Att enbart analysera ett företag skulle knappast 

producera material av intresse, på grund av individuella förutsättningar samt strategier. 

Därför hävdar vi att genom undersökning av flera fallföretag inkluderar fler tänkbara 

faktorer och scenarion vilket ökar betydelsen för studien.  

En flerfallsstudie hävdar Yin (2012) skapar en större trovärdighet än enfallsstudien men blir 

samtidigt svårare att implementera. En av de svårigheter Yin (2012) syftar till är att 

konflikter kan uppstå i svaren mellan fallföretagen vid besvarandet av huvudfrågan. Detta 

har i studien inte visats vara en avgörande faktor. Då studien undersöker flera fallföretag i en 

specifik situation och som påvisar en stark bundenhet till innovation har liknande tendenser 

kring dessa funnits i de olika fallföretagen. 

Studien har genomförts holistiskt och inte med flera analysenheter (Yin: 2012). Den process 

studien analyserar bedömer vi kunna beskrivas av en person i företaget då fallföretagen är 

små till sin storlek. Vår bedömning är att en flerfallsstudie med en inriktning mot flera 
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analysenheter snarare skulle ge oss data som är mer svårhanterlig och irrelevant än 

analytiskt signifikant.  

2.4 Datainsamlingsteknik 

Enligt Andersson (2004) finns det två huvudsakliga typer av data att använda i en studie, 

sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är data som inte är insamlad huvudsakligen för 

studiens syfte, men som enligt Andersson (2004) kan bidra med en ökad förståelse. 

Användning av sekundärdata har bland annat kritiserats av Kvale (1997) som hävdar att det 

uppstår en risk med dessa då kvaliteten och säkerheten i dessa är svårare att fastställa än vid 

primärdata. Den sekundärdata vilken används i denna studie är inkluderad för att öka 

förståelsen kring hur marknadssituationen inom offshoreindustrin ser ut. Detta hävdar vi är 

information som med god säkerhet kan inhämtas från sekundära källor så som svenska 

exportrådet.   

Den andra typen av data studien utgått från är så kallad primärdata, dvs. data insamlad av 

oss med syfte att besvara studiens problemformulering (Merriam, 1994). Merriam (1994) 

nämner ett flertal källor för denna typ av data så som intervjuer, fältundersökningar, 

dokumentation och observationer. I denna studie har vi använt oss av intervjuer med syftet 

att ta del av intervjupersonernas uppfattning av marknaden samt information om hur man på 

företaget arbetar mot denna marknad.  

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Det finns enligt Merriam (1994) ett flertal sätt att utforma en kvalitativ intervju; dessa är 

strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Skillnaden mellan dessa strukturer är 

enligt Merriam (1994) i vilken grad intervjupersonen skall tillåtas tala fritt eller om intervjun 

följer i förväg uppsatta frågor.  

De intervjuer som utförts för denna studie har varit ostrukturerade med endast ett fåtal 

temaorienterade frågor, se bilaga 2. Frågorna har formulerat utifrån studiens tre delproblem 

för att mynna ut i ett öppet samtal kring dessa teman. Orsaken till att vi funnit en 

ostrukturerad intervjuform lämplig har varit de individuella förutsättningarna för varje 

fallföretag.  Fallföretagen har bland annat kommit i kontakt med marknaden på olika sätt 

och vad som gör deras produkt/produkter innovativa har fundamentala skillnader. Med 

denna bakgrund har vi valt att låta intervjupersonen tala så fritt som möjligt utifrån våra i 

förväg uppsatta teman.  
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Intervjupersoner för denna studie har på respektive företag varit: Tommy Tveter (VD – 

Totech), Magnus Abelsson (VD – Elitkomposit) och Henric Götvall (Key account manager – 

UW Elast). Då intervjuformen varit ostrukturerad har inte intervjupersonerna tagit del av 

några intervjufrågor. Dock har intervjupersonerna tagit del av studiens syfte och vilka teman 

som intervjun kommer behandla. Vid sökande efter intervjupersoner har två kriterier varit 

ledande: att intervjupersonen som väl insatt i det dagliga arbetet på företaget samt utgör en 

viktig koppling mellan företaget och offshoremarknaden.  

Intervjuer har skett på respektive fallföretags kontor d.v.s. Billingsfors, Uddevalla samt 

Mariestad. Alla intervjuer har inletts med en rundvandring i produktionslokalerna för att 

skapa en praktisk bild av verksamheten. Sedan har intervjun övergått till en mer klassisk 

form där forskare och intervjuperson samtalat kring de temaorienterade forskningsfrågorna, 

se bilaga 1.  

2.5 Urval 

Vid val av fallföretag i denna studie har tre kriterier varit ledande; teknisk utveckling, 

storlek och kontinuerlig export till offshore marknaden (olja & gas) i Nordsjön. Dessa tre 

kriterier har framställts från den teoretiska problematisering studien bygger på, d.v.s. hur 

SMF med hjälp av innovation kan nå en distanserad marknad. För att utforska denna 

problematisering har vi därför sökt efter fallföretag som kan kategoriseras som SMF enligt 

Europakommissionens definition (ec.europa.eu). Nästa kriterium är att fallföretag bedriver 

kontinuerlig export till offshoremarknaden (olja & gas) i Nordsjön. Orsaken till att exporten 

skall vara kontinuerlig är att vi söker de företag som etablerat sig på marknaden och därmed 

intagit en nätverksposition. Det tredje urvalskriterium vi sökt är det som särskiljer 

fallföretagen i störst grad från de som inte varit av intresse för denna studie, teknisk 

utveckling.  

Dessa tre urvalskriterier har lett till att vi funnit tre SMF av intresse som idag har en 

etablerad försäljning till offshoremarknaden. Alla tre fallföretag har dessutom vid sin initiala 

etablering tillfört marknaden med innovativa produkter vilket varit huvudorsaken till att de 

kunnat nå marknaden.  

2.5.1 Fallföretag 
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Totech AB  

Totech är ett industriföretag beläget i Billingsfors, Dalsland, och hade 2011 10 anställda och 

en omsättning på 9.5 mkr.  

UW-Elast AB 

UW-Elast grundades 1975 av Uno Widström och finns sedan dess beläget i Mariestad med 

idag 46 anställda och en omsättning på 71 mkr.  

Elitkomposit AB 

Elitkomposit bildades 2006 och har haft en kraftigt stigande omsättning senaste åren och 

omsatte räkenskapsåret 2012 avrundat 30 miljoner svenska kronor på 22 anställda.   

2.6 Validitet  

Två faktorer som alltid bör beaktas vid utformning av en studie är validitet och reliabilitet då 

det är dessa faktorer som påvisar giltighet och tillförlitlighet i studien enligt Merriam (1994). 

Detta är faktorer som enligt Merriam (1994) bör vara transparenta genom hela studien, från 

det att data samlas in till hur denna tolkas. Vi kommer i denna sektion behandla dessa 

begrepp ytterligare samt redogöra för hur vi arbetat med dessa. 

Inre validitet är enligt Merriam (1994) hur väl studiens resultat reflekterar de verkliga 

förhållandena. Merriam (1994) menar att reflektionen grundar sig i forskarens tolkning och 

hantering av den insamlade informationen. Denzin och Lincoln (2011) beskriver hur 

forskare som förespråkar den kvantitativa forskningen riktar viss kritik mot kvalitativ 

forskning vars effekt kan härledas till studiens inre validitet. Kritikerna hävdar att vid 

kvalitativ forskning blir det empiriska materialet subjektivt, impressionistiskt och ej 

tillförlitligt.  Orsaken till detta skulle således vara den mänskliga faktor som uppkommer vid 

intervju och observation vilket har en stark anknytning till fallstudier (Denzin och Lincoln, 

2011; Andersen, 1990). Att forskare och intervjuade i viss mån kan lämna subjektiva 

avtryck i studien kan vi inte förneka. För att öka den inre validiteten har vi i huvudsak 

arbetat med två metoder, dessa är:  

Deltagarkontroll, en metod där forskaren kontinuerligt under arbetets gång återkopplar till 

de svarande med de resultat som producerats genom empirin. Detta ger de svarande tillfälla 

att ta ställning till trovärdigheten i resultaten (Guba och Lincoln: 1981). Denna åtgärd 
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kommer vi utföra genom att låta de svarande ta del av samt kommentera resultatet av 

intervjuer. 

Triangulering är en metod där man bland annat genom att använda ett flertal 

informationskällor ökar trovärdigheten för studien (Merriam, 1994). I denna studie görs 

detta dels kontinuerligt då vi söker flera olika källor för att stödja argument och påståenden i 

teorier. Även utformningen som en flerfallstudie kan öka validiteten då eventuella paralleller 

kan dras mellan fallföretagen. T.ex. ökar trovärdigheten om marknadsuppfattningen mellan 

fallföretagen uppvisar likheter.  

En ytterligare aspekt av studiens validitet är den externa validiteten vilken beskrivs av 

Merriam (1994) som graden av applicerbarhet i andra situationer. D.v.s. i vilken grad man 

kan göra generaliseringar genom vilka studien är applicerbar i liknande situationer. 

Skeptiker hävdar att man utifrån enbart ett eller ett fåtal fall sällan utgör ett underlag för 

giltiga generaliseringar (Merriam: 1994). Denna studie behandlar tre fallföretag vilket kan 

hävdas vara för lite för att utgöra en extern validitet, vi hävdar dock att i detta fall kan detta 

antal vara tillräckligt. Detta eftersom vi anser att försiktiga generaliseringar är möjliga då 

den situation som här studeras är speciell. Detta då de studerade företagen bevisligen 

uppvisar stora likheter i sin drivenhet inom innovation samt det faktum att nätverket 

efterfrågar en specifik resurs. Denna situation leder till att det finns relativt få företag vilka 

kan uppfylla villkoren för nätverksetablering.  I denna speciella situation anser vi därmed att 

försiktiga generaliseringar kan göras även på tre fallföretag. Att studien innehåller en 

speciell situation anser vi dock inte innebär att den inte generaliseras till andra liknande 

situationer. Detta då studien visar på hur resurser kan ge tillgång till ett nätverk, denna 

situation är inte alls unik utan snarare enbart ostuderad. I en liknande situation innehållande 

exempelvis en annan efterfrågan inom nätverket eller med andra nyckelresurser skulle SMF 

möta liknande typer av situationer som här studeras. 

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär enligt Yin (2012) att studien skall vara utformad på ett sätt så att den blir 

repeterbar. Dvs. en forskare skall kunna följa utformningen i denna studie för att uppnå 

samma slutresultat. Detta är en faktor som alltid är något problematisk vid kvalitativ 

forskning då denna ofta innefattar subjektiva uppfattningar från t.ex. intervjupersoner vilka 

är föränderliga (Denzin och Lincoln, 2011; Andersen, 1990). Detta är självklart en faktor att 

vi som forskare måste beakta. Vad som i denna studie framförallt bör beaktas gällande dess 
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reliabilitet är den ostrukturerade intervjuformen. Detta är det tillvägagångssätt vi fann bäst 

lämpat för att fånga de individuella faktorerna hos fallföretagen. Individuella faktorer så som 

förhållningssätt till produktutveckling och etablering på offshoremarknaden har varit de 

avgörande för studiens resultat. De temaorienterade frågor, se bilaga 1, som använts vid 

intervjuerna anser vi vara ett tillräckligt underlag för att även fånga dessa faktorer hos 

liknande fallföretag. Vi önskar dock påpeka att vid en upprepning av studien är det 

avgörande att forskaren har undersökt marknadsstrukturen på offshoremarknaden, detta för 

att förstå dess nätverksstruktur. Men även för att förstå den speciella form av efterfrågan 

vilken existerar inom nätverket och de nya förutsättningarna vilka nu råder inom detsamma.  

2.8 Dataanalys  
För att öka både validitet och reliabilitet i denna studie studien kommer vi redogöra för hur 

vi hanterat insamlad data för att skapa en analys och slutligen en problemdiskussion. Vi har 

använt oss av en teknik Yin (2012) benämner som replikationslogik. Detta är en 

analysteknik som har sin början vid valet av fallföretag då resultatet i någon aspekt skall 

vara jämförbart mellan de olika fallen. Replikationslogik är en teknik vars slutliga mål är att 

genom att finna likheter mellan fallen generera generaliseringar (Yin, 2012: Rowley, 2002). 

I vilken mån denna studie syftar till att göra generaliseringar har tidigare diskuterats och de 

begränsningar som finns kring dessa. För att skapa en tydlig replikationslogik har vi 

framställt empirisk data på ett sådant sätt att denna logik blir enkel att följa. Empirin har 

sorterats utifrån en mall konstruerad av de teoretiska modellerna och de tre delproblem 

studien besvarar. Denna teknik gör att läsaren såväl som forskaren enkelt kan se vilka 

likheter respektive skillnader som uppvisas mellan fallföretagen. Även i analysen följer 

strukturen denna mall vilket gör det tydligare för läsaren att relatera till den empiriska 

bakgrunden. I problemdiskussionen har vi övergivit denna mall och diskuterat utifrån de tre 

delproblem för att fånga helheten i varje delproblem. 



TEORI 

18 
 

3. TEORI 

 

Den teoretiska referensramen utgörs utav tre delar, först kommer vi gå igenom den 

resursbaserade strategiteorin, med inriktning mot innovation. Detta följs av en genomgång 

av nätverksteorier med inriktning framförallt mot etablering och positionering inom nätverk. 

Upplägget följer således de tre delproblemens ordning, vilket även syns i den avslutande 

teoretiska syntesen.  

 

3.1 Innovation – Innovationsstrategi 

3.1.1 Resursbaserat synsätt (RBV) 

Barney (1991) konstruerade det resursbaserade synsättet, Resourcebased view, som en 

vidareutveckling på de klassiska synsätten på konkurrenskraft utvecklade av bland annat 

Porter (1980) och Ansoff (1965). Tidigare teorier, t.ex. five forces (Porter, 1980), såg 

företagets omvärld och de möjligheter som uppstod i den som grunden för konkurrens kraft 

och resurser som ett homogent medel vid implementering av strategier tillgängligt för alla 

aktörer. Barney (1991) formulerade två stora distinktioner till den tidigare teorin i sitt 

resursbaserade synsätt. Nämligen att resurser kan vara heterogena mellan företag och att 

resurser inte nödvändigtvis är överförbara mellan företag. Barney (1991) resursbaserade 

synsätt består av tre grundläggande faktorer: företagets resurser, konkurrenskraft och 

konkurrenskraft över tid.  

Företagets resurser utgörs av alla dess tillgångar, organisatoriska processer, information, 

kunskap etc. (Draft, 1983). Barney (1991) framhäver att alla företagets resurser inte utgör en 

grund för konkurrenskraft därför krävs det enligt Barney (1991) att fyra kriterier uppfylls. 

Resursen måste vara värdefull, d.v.s. resursen måste genom implementering i strategi 

utnyttja möjligheter eller reducera risker/hot i företagets omgivning. Dessutom måste 

resursen vara sällsynt bland företagets konkurrenter. Besitter ett stort antal konkurrenter 

samma resurs kommer enligt Barney (1991) konkurrensvärdet att försvinna. Resursen 

kommer då utnyttjas av konkurrenter för att uppnå samma värde, vilket avlägsnar 

konkurrensvärdet. Vidare får resursen ej vara imiterbar till den grad att det skapar samma 

värde. En identisk resurs kan således innehas av konkurrenter men utgör inget hot om 

konkurrenter inte kan implementera densamma i strategier vilket skapar samma 
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Figur 1 Sustained competitive advantage: (Barney 

1991:112) 

konkurrensvärde. Även om resursen uppfyller de tre tidigare nämnda kriterierna får det inte 

finnas likvärdiga substitut till resursen vilka skapar samma värde hos konkurrenter. Ett 

substitut kan således implementeras i strategier som skapar samma värde och därmed 

avlägsnar konkurrensfördelen. Uppfyller en resurs dessa kriterier utgör den enligt Barney 

(1991) inte bara ett medel konkurrenskraft utan även konkurrenskraft över tid (figur 1).  

3.1.2 Innovationskapacitet 

Burgelman et.al (2004) teori om företags 

”innovativa kapacitet” syftar till 

organisationens förutsättningar att främja 

och understödja innovationsstrategier, 

vilka uppstår genom ett flertal faktorer. 

Faktorerna består av både faktorer som är 

innovationsskapande och faktorer som 

hjälper företaget att implementera innovation i dess strategi. Författarna fördelar faktorerna 

på två strategiska nivåer, affärsenhet och företagsnivå.  

Affärsenheten är den operationella nivå där innovation uppstår och utövas. På denna nivå 

besitter företaget ett specifikt set resurser, konkurrenter och försäljningsmarknader vilket gör 

att förhållning till strategi och resurser kan definieras.. En innovationsstrategi kan ha 

målbilden att bidra till: rätt tidpunkt för inträde på marknaden, teknologiskt ledarskap eller 

efterföljande, innovativ bredd och innovationshastighet. För att uppnå något eller flera av 

dessa mål krävs rätt resurser och kapacitet. De faktorer författarna nämner som påverkar 

affärsenhetens innovationsstrategi presenteras nedan och sammanställs i figur 2: (Alla med 

utgångspunkt i Burgelman et.al, 2004:10) 

Tillgängliga resurser för innovationsaktiviteter. 

o Denna faktor påverkas främst av kunskap hos anställda 

inom affärsenheten så som teknisk-, innovativ- och 

marknads kunskap. 

o Kapital investerat i forskning (I förhållande till övrig 

forskning inom företaget och i förhållande till 

konkurrenter). 
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Förståelse för affärsenhetens teknologiska omgivning. 

o Kapacitet att göra teknologiska förutsägelser 

o Förmåga att utvärdera teknologiers relevans för 

affärsenheten. 

o Kapacitet att identifiera teknologiska möjligheter. 

 

Strategiska ledningens kapacitet att möta interna entreprenöriella initiativ.  

o Ledningens kapacitet att utvärdera entreprenöriella 

initiativs koppling till affärsenhetens förmåga. 

o Ledningens kapacitet att utvärdera ett entreprenöriellt 

initiativs strategiska vikt samt hur det relaterar till 

företagets kärnkunskaper.  

 

Affärsenhetens strukturella och kulturella strukturs påverkan på internt entreprenörskap.  

o Mekanismer för att hantera innovation. 

o Mekanismer för att överföra teknologi från forskning 

till utveckling. 

o Mekanismer för att ta tillvara på nya idéer från 

anställda.  

 

Kapacitet för att förstå konkurrenters strategier och industriutveckling, ur en innovations-

synvinkel.  

o Informationssystem och tillgänglig data. 

o Kapacitet att identifiera, analysera och förutspå 

konkurrenters innovationsstrategi 
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o Kapacitet att identifiera, analysera och förutspå industriutveckling 

Burgelman et.al (2004) framhäver att de påverkande faktorerna inte är absoluta i alla fall och 

kan revideras beroende på sammanhang. Hemert, Nijkamp och Masurel (2012) hävdar i sin 

studie om den innovativa förmågan hos Nederländska SMF att revidering av sådana faktorer 

Burgelman (2004) nämner är nödvändig vid studier av SMF. Hemert et.al (2012) hävdar att 

på grund av t.ex. begränsade finansiella resurser återfinns de huvudsakliga 

resurstillgångarna i andra tillgångar så som produktion, produktutveckling och ledarskap.  

White (2004) bidrar med ytterligare reflektioner kring den typ av resursbaserade strategiteori 

Burgelman et.al (2004) formulerar. White (2004) hävdar att företaget besitter ett antal 

kärnresurser vilka är de som skapar företagets identitet, vilket inom Innovativ kapacitet kan 

karaktäriseras som de resurser vilka utgör grunden för utveckling av värdeskapande 

innovation. Om företaget är framgångsrikt på att utnyttja dessa kärnresurser växer enligt 

White (2004) behovet för väl fungerande resurser och aktiviteter som understödjer dessa.  

Figur 2 Innovative capabilities audit framework – Business unit level, Burgelman et.al (2004:9) 
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Nästa nivå som behandlas av Burgelman et.al (2004) är företagsnivån. På affärsenhetsnivå 

fokuserar Burgelman et.al (2004) på att identifiera de kritiska variabler som influerar 

innovationsstrategi. På företagsnivå ligger fokus istället på hur företaget som helhet kan 

influera den innovativa förmågan hos en affärsenhet.  Faktorerna som påverkar 

innovationsstrategi på denna nivå är i stort sett de samma som på affärsenhetsnivå men med 

fokus på företaget och alla dess affärsenheter. Faktorerna på företagsnivå beskriver 

Burgelman et.al (2004) som följande:  

Resurstillgång och allokering syftar till den totala mängden resurser i företaget. Resurser 

som då kan vara tillgångar både i form av teknisk utveckling och kapital. Resurstillgång 

avgör således till vilken grad företaget kan understödja en affärsenhet med existerande 

teknologi. Allokering syftar till det kapital som finns tillgängligt att investera i riskabla 

projekt på affärsenhetsnivå. (Burgelman et.al, 2004) 

Förståelse för företagets teknologiska omgivning är mycket lik densamma på 

affärsenhetsnivå. Skiljer sig dock på det sätt att man på företagsnivå undersöker teknologi 

kopplat till fler delar av verksamheten än den på affärsenhetsnivå. Görs detta effektivt kan 

företaget se kopplingar mellan olika affärsenheter och omgivningen vilket kan göra 

möjligheter synliga på en nivå som inte alltid är möjlig på affärsenhetsnivå. (Burgelman, 

et.al, 2004) 

Företagets strategiska ledningskapacitet. Även denna faktor är mycket lik den motsvarande 

på affärsenhetsnivå skiljer de sig även här i omfång. Utformning av utvecklingsstrategi 

syftar till exempel på denna nivå till ett mer långsiktigt och horisontellt perspektiv. 

Utvecklingsstrategi på denna nivå syftar till exempel till interna investeringar och 

förvärvningsstrategier. (Burgelman et.al, 2004) 

Företagets strukturella och kulturella struktur beskriver hur företaget arbetar för att dela 

information och teknologi inom företaget samt kulturella aspekter som stödjer innovation 

och entreprenörskap. (Burgelman et.al, 2004) 

Kapacitet att förstå konkurrenters innovativa strategier och närliggande industriers 

utveckling skiljer sig enbart på en punkt mellan affärsenhets- och företagsnivå, vilket även 

här är omfånget. På företagsnivå analyseras hur företaget arbetar för att identifierar och 

förutspår konkurrenters innovationsstrategier även i relaterade industrier. Även förutsägelser 

av industriell utveckling och externa faktorer sträcker sig utöver den egna industrin är av 
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intresse. Sådana aktiviteter kan göra det möjligt för företaget att upptäcka kommande 

förändringar i industrin som inte alltid är direkt synbara. (Burgelman et.al, 2004) 

3.2 Etablering i nätverk 

3.3.1 Bakgrund till nätverksteorin 

Studier av allt mer komplexa globala marknader i början av 1980-talet ledde fram till en ny 

syn på marknader. Den traditionella synen på marknader kritiserades här av forskare 

speciellt inom IMP Gruppen, studier av framförallt Håkansson (1982), Håkansson och 

Johanson, (1992) ledde till att en ny teoretisk syn på marknader framträdde. Dessa forskare 

såg på marknader som komplexa nätverk med starka relationer mellan olika parter. 

Nätverkssynen växte fram genom att empiriska studier fann att affärsrelationer spelade en 

viktig roll i utbytet mellan företag. Samt att dessa studier fann stöd för starkt beroende 

mellan olika aktörer, där händelser i en relation kunde påverka andra affärsrelationer. Inom 

relationer företag till företag konstaterades en stark koppling, där dessa sågs som en viktig 

del i den egna verksamheten. Det IMP gruppens forskning fann var att dessa nätverk inte 

kunde förklaras genom klassisk marknadsteori och synen på marknader nätverk skapades. 

Denna nya teoribildning fick benämningen Markets-As-Networks (MAN) och kommer 

härefter refereras till i dess givna förkortning.  

3.2.2 Teoretiska grunder inom 

nätverksteorin 

Nätverkets enklaste form 

Den teoretiska grunden till att se på marknader 

som nätverk lades av Håkansson och Johanson 

(1992). De skapade en modell för analys av 

nätverk som än idag ligger till grund för förståelsen MAN. Denna modell bygger på en 

relation mellan tre variabler; aktörer, resurser och aktiviteter (Actors, Resources, Activities). 

Dessa tre variabler är relaterade i den övergripande strukturen inom nätverket. Aktörer 

definieras som de vilka utför aktiviteter och/eller kontrollerar resurser.  

Detta är den grundläggande modellen inom nätverk och används idag framförallt för att 

förklara grundläggande principer inom MAN synen. Var och en av de tre variablerna bildar 

här sitt eget nätverk men är starkt beroende av varandra. Det är här viktigt att se till 

relationerna mellan de olika aktörerna då dessa är den grundläggande principen i modellen. 

Dessa relationer karaktäriseras enligt författarna av kontinuitet, en existens av mer än en typ 

Figur 3 Nätverksmodell grund, (Håkansson och 

Johanson, 1992:29) 
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av länkar/bindningar mellan aktörerna samt specificitet. Bindningarna mellan aktörerna 

inom modellen delas upp i vad Håkansson och Johanson (1992) kallar aktörsbindningar, 

resursbindningar, samt aktivitetslänkning (Actor bonds, resource ties, activity links). Dessa 

delar håller ihop ett nätverk och de är alla relaterade till varandra.  

Resursbindning är naturligt ett nära samarbete relaterat till de resurser vilka aktörerna inom 

nätverket besitter. Således kan resurser kombineras inom nätverket för att skapa en slutlig 

produkt hos en aktör. Resurser kan vara teknologi, kunskap, finansiella etc. (Håkansson och 

Snehota, 1995).  

―No company has all the resources needed; some have to be acquired from others. At the 

same time the products and services of a company become resources for others — 

companies provide resources to others.‖ (Håkansson och Snehota, 1995:132) 

Aktivitetslänkarna bygger på de aktiviteter vilka utförs inom ett företag exempelvis 

produktutveckling, utvecklingsarbete, produktion, etc. Aktiviteterna vilka utförs inom 

nätverket påverkar enligt Håkansson och Snehota (1995) aktivitetsstrukturen inom 

nätverket. Ett exempel på detta är hur en producent och leverantör i ett samarbete kan 

anpassa sina aktiviteter till varandras styrkor för att uppnå fördelar. Aktivitetsbindningarna 

anpassas efter hand som en relation utvecklas. Detta innebär att företag i nätverket kan 

koncentrerar sin verksamhet till sina styrkor och kombinera dessa för att bli så effektiva som 

möjligt. (Håkansson och Snehota, 1995) 

Aktörsbindningarna är de relationer vilka uppstår mellan individer från organisationer 

och/eller mellan hela organisationer. Nätverk påverkas av de relationer vilka byggs upp av 

individer mellan organisationer. Aktörsbindningarna klargör enligt Håkansson och Snehota, 

(1995) de situationer där förändringar inom nätverket inte kan förstås genom resursbindning 

eller aktivitetslänkning och förklarar dessa genom relationer mellan organisationer.  

            

Detta är den grundläggande bilden för att förstå MAN i dess enklaste form med relationer 

och bindningar/länkar mellan aktörer inom nätverket vilka påverkar detsamma. De tre olika 

typerna av bindningar relaterar till varandra genom att exempelvis stärkta aktörsbindningar 

skapar både starkare resursbindningar och aktivitetslänkning mellan de aktuella aktörerna 

(Sousa, 2010).  
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‖strengthening actor bonds one obtains both stronger activity links and resource ties, or 

vice versa; and firms are ‗collective, purposeful actors, resource collections, and activity 

structures deeply embedded in networks, which are in turn webs of actors, resource 

constellations, and activity chains.‖ (Sousa, 2010:405) 

3.2.3 Nätverk – struktur och gränser 

Krackhart och Hanson (1993) har i sina empiriska studier av MAN teorin funnit att 

relationer mellan företag inom nätverk kan ses i ljuset av att de närmaste relationerna också 

påverkar relationer långt in i nätverket. Författarna beskriver företagets position inom 

nätverket som mycket stark påverkat i ett antal olika beroenden framförallt ekonomiskt, 

tekniskt och socialt. Krackhart och Hanson (1993) fann i sin studie att även de minsta av 

bindningar mellan företag påverkar nätverket på ett djupare plan. Detta innebär att nätverket 

för företagen är en plats där alla bindningar kan skapa möjligheter även de mest triviala.  

Håkansson och Johanson (1988) diskuterar hur nätverk med stor sannolikhet uppvisar 

distinkta egenskaper i sin struktur och i sin avgränsning. I strukturen visar författarnas 

studier att inget nätverk är format av ett företag och sen påtvingat andra, utan nätverk bildas 

genom ett komplext samspel av interaktioner mellan företag. Strukturen är uppbyggd så att 

inget enskilt företag kan agerar som central ledare eller hubb i ett större nätverk. Alla företag 

bidrar till nätverket mer eller mindre och även mindre företag kan bidra med delar av 

resurser vilka efterfrågas inom nätverket. 

Håkansson och Johanson (1988) hävdar vidare att nätverket inte har några definierade yttre 

gränser, ett nätverk kan således expandera oändligt så länge resurser och aktiviteter 

efterfrågas inom nätverket. 

‖Business networks are unbounded as can extend without limits given the connectedness of 

business relationships.‖ (Håkansson och Johanson, 1988) 

3.2.4 Inträdesbarriärer nätverk 

Thorelli (1986) har undersökt inträdesbarriärer inom nätverksmarknader. Resultatet från 

forskningen är att han fann klassiska inträdesbarriärer i linje med Bain (1956). Dessa 

innefattar exempelvis kostnadsfördelar, produktdifferentiering, koncentration av säljare, 

kapitaltillgångar, storleksskillnader etc. Senare forskning av bland andra Johansson och Elg 

(2002) har visat att nätverket i sig kan fungera som en barriär mot sin omgivning. Detta 
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genom att nära relationer mellan parterna och starka bindningar skapar svårigheter för andra 

att få tillgång till nätverket och dess resurser.       

3.2.5 Initial etablering i nätverk  

Enligt Forsgren och Johanson (1992) är ett nätverk svårt att förstå för företag i en position 

utanför, nätverket kontrolleras inte av en aktör vilket leder till att vi ser ständiga 

förändringar av detsamma. Andersson (2010) hävdar att detta utanförskap för företagen 

innebär att det blir svårt att erhålla information om nätverket.  

Inträde i nätverk kan delas upp i två forskningskategorier, dels forskare vilka ser till det 

sociala perspektivet av nätverk och de som ser till ett mer resursbaserat synsätt (Chetty och 

Patterson, 2002). Förespråkare för ett socialt perspektiv anser att utanförskap från ett nätverk 

främst kan övervinnas genom att bygga relationer, eller utnyttjande av existerande relationer 

(Blankenburg och Eriksson, 2000;  Blankenburg, Eriksson och Johanson, 1996).  

Det resursbaserade synsättet grundas i Barney (1991) och anpassas till en nätverksmodell. 

Teorin visar att företag i nätverket efterfrågar resurser och genom att anpassa sina egna 

resurser mot denna efterfrågan kan företag i en position utanför skapa etablering i nätverket 

(Ring och Van de Ven, 1992; Zaheer och Bel, 2005; Gulati, 2007 ). Andersson (2010) visar 

vidare att etablering i nätverk är en gradvis process vilken inleds med att företag utanför 

erbjuder resurser eller aktiviteter vilka efterfrågas av nätverket. Detta leder till den initiala 

kontakten vilken sedan innebär att företag kan etableras gradvis. Inträdet i nätverket kan 

härigenom ske på initiativ av företag inom nätverket med behov av resurser eller aktiviteter. 

Men även genom att företag utanför nätverket upptäcker att resurser eller aktiviteter 

efterfrågas och anpassar sin verksamhet efter detta (Andersson, 2010). 

De egna resurserna skall i denna process framförallt  koncentreras till företagens 

nyckelresurser (Schweizer, 2012)Att ge sig in i en process av skapande av nya resurser ses 

som ofruktbart, speciellt för mindre företag. Detta i ett tidigt stadium av etablering, senare 

blir utveckling av nya resurser viktigare enligt Schweizer (2012) 

‖Due to the often-experienced lack of financial resources, SMEs most likely will not be able 

to acquire relevant resources; hence, the focus expectedly will be on re-bundling already 

existing resources and thereby creating new capabilities‖ Schweizer (2012:98) 

I det resursbaserade synsättet kan vi enligt Schweizer (2012) se att företag inom nätverket 

söker efter resurser vilka de saknar och därigenom skapas möjligheter för företag att få 
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access till nätverket om detta behov kan fyllas effektivt. Det initiala inträdet är här beroende 

av resurser och aktiviteter, vilka senare leder till att relationer skapas och förstärks 

(Schweizer, 2012). 

3.3 Positionering i nätverk 
Återigen vill vi initialt påminna om att vi här diskuterar en positionering i termer av att 

stärka positioner inom nätverk. Därmed inte positionering i klassisk varumärkesstrategisk 

mening. 

Efter en initial etablering i ett nätverk handlar det för företagen om att fortsätta jobba med 

nätverket och skapa vad som kallas en insiderposition (Johanson och Vahlne, 2009). Denna 

insiderposition innebär således att företaget stärker sin individuella position inom nätverket 

genom att bygga relationer, resursbindningar och aktivitetslänkning. Genom att skapa en 

insiderposition i nätverket skapas helt nya möjligheter för företaget då det får tillgång till en 

ny marknad och nya kunder (Chandra, Styles och Wilkinson (2012).  

Att etablera sig i nätverket är således det första steget, att sedan skapa sig en insiderposition 

och bygga vidare på denna är den första delen i arbetet mot nätverket, man går här ifrån ett 

utanförskap till att spela en viktigare roll inom nätverket (Johanson och Vahlne, 2009). 

Enligt Chandra et.al (2012) är det en insiderposition i nätverket som främjar nya 

affärsmöjligheter och utveckling.  

3.3.1 Utvecklas i nätverk 

Vilket tidigare beskrivits är affärsnätverk föränderliga, de påverkas av kollektiva eller 

flertalet oberoende individuella handlingar inom nätverket, vilka ligger bortom ett enskilt 

företags kontroll (Wilkinson och Young, 2002). Härigenom skapas en situation där inget 

enskilt företag eller grupp av företag kan styra nätverkets utveckling. Istället utvecklas 

nätverket genom förändringar i nätverkets gemensamma behov (Håkansson och Ford, 2002). 

Detta innebär att det är en komplex uppgift att jobba mot sitt nätverk och utvecklas med 

detsamma. Detta då det hela tiden förändras utan att företagen själva kan påverka 

utvecklingen i någon stor utsträckning (Ritter, Wilkinson och Johnston, 2004).  Ritter et.al 

(2004) hävdar med avseende på detta att arbetet mot nätverket innebär en anpassning till 

dess förändringar i efterfrågan. 

Ford et.al (2002; 1998) hävdar att arbetet mot nätverket handlar om att utveckla sin 

nätverksposition genom utvecklas med företagen i sin omgivning. Att positionera sig rätt i 
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nätverket är härmed enligt Mattson (1989) en tidskrävande process vilken innefattar att 

utveckla resurser, aktiviteter och relationer mot sin omgivning. 

Möller och Halinen (1999) tillägger till denna diskussion att nätverket och dess behov är 

svåra att tillfullo upptäcka för företag om de inte jobbar nära sitt nätverk. Genom nära 

samarbeten med sin omgivning kan positioner stärkas och nya möjligheter uppdagas. Detta 

genom att samarbetena öppnar upp för ökad insikt i nätverket.  

Håkansson och Snehota (1989) talar om nätverket och resurser i en mer avancerad form då 

de behandlar resurser som internt genererade i företaget men samtidigt inte till någon 

användning utan andra parter i nätverket. Härigenom visar de på resurser betydelse för att 

skapa en stark nätverksposition, vilken i förlängningen innebär att företag kan utnyttja 

resurser från andra. Detta innebär att resurser utvecklas i nära samarbeten med ett antal 

aktörer inom nätverket vilket stärker företagets position då resurser binds närmare. 

Samtidigt öppnar detta upp för nya möjligheter genom att den delade kunskapen och 

resursbasen kan leda till ny utveckling. (Håkansson och Snehota, 1989) 

3.3.2 Positioneringsteorier 

Mattson (1989) hävdar att efter en initial etablering i nätverket handlar företags framgång 

inom detsamma till stor del om hur väl man lyckas positionera i förhållande till andra parter 

inom nätverket. Mattson (1989) hävdar att ett företags nätverksposition utgörs av företagets 

alla relationer inom nätverket. Dessa skapar möjligheter för att utveckla sin nätverksposition 

i nutid och framtid, men samtidigt sätter det gränser för företaget. Henders (1992) samt 

Håkansson och Johansson (1988) kallar detta att finna sin nätverksidentitet, att skapa sig en 

position där man kan utvecklas och skapa nya möjligheter genom att utnyttja det närmaste 

nätverket. Nätverksidentiteten skapas både genom företagets interna syn på sin position men 

även genom den externa synen på dess position från nätverket.  

Möller och Hallinen (1999) bygger vidare på detta resonemang då de hävdar att ett företag 

vilket lyckas utnyttja sitt nätverk kan dra stora fördelar av den kunskap vilken återfinns hos 

framförallt större samarbetspartners. Samtidigt är kunskap ett av de största problemen som 

liten inom ett stort nätverk enligt Möller och Hallinen (1999) då insatserna för att 

tillgodogöra sig dessa kunskaper många gånger kräver stor resursåtgång. Möller och 

Hallinen hävdar även att det är omöjligt för företag oavsett storlek att tillfullo förstå det  

nätverk de är en del av. Det gäller istället att skaffa sig så långtgående information som 
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möjligt i sin närmaste omgivning, det är här företag kan få tag i den mest djupgående 

kunskapen och därigenom skapa och upptäcka nya möjligheter.  

Mattson och Johanson (1992) anser att ett företags uppfattning av sin position inom 

nätverket spelar stor roll för dess utveckling. Genom att sammanlänka sin kunskap och sina 

mål kan företaget jobba mot sitt nätverk för att stärka sin position. Mattson och Johanson 

(1992) har påvisat att även små företag kan påverka sin position i nätverk genom att aktivt 

visa upp nya sätt att arbeta, nytänkande, nya produkter etc., även om denna process ofta går 

sakta.  

En ändring av företagets position i nätverket kräver ofta stora insatser både i tid och i 

resurser (Mattson, 1989). Håkansson och Ford (2002) har fastställt att denna tidsaspekt 

främst beror på att antalet relationer inom nätverket är stort och att skapa en förändring 

därigenom påverkar ett stort antal aktörer. De hävdar även att en del i denna process har att 

göra med den kostnad vilken innefattar att byta relationer inom nätverket, där uppbyggnaden 

av nya partners och nya relationer ofta innebär stor resursåtgång. Håkansson och Ford 

(2002) hävdar med anledning av denna resursåtgång, att det är vanligare att företag bygger 

vidare på och utvecklar existerande relationer än att de faktiskt söker att skapa nya. Detta 

skall sättas i relation till att Johanson och Mattsson (1988) hävdar att det slutgiltiga målet för 

företag inom nätverket är att skaffa sig en så fördelaktig position som möjligt, detta genom 

små steg där positioner påverkas i förhållande till sina närmaste nätverkspartners. Ford et.al 

(2002) sammanfattar detta i att antingen söker företag inom nätverket att genom sina 

resurser, aktiviteter och relationer förändra sin position eller så nöjer de sig och stannar kvar 

i sin nuvarande position. De flesta företag söker dock enligt författarna att genom sina 

samarbeten inom nätverket stärka sin position och öka sin influens.  
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Hur kan innovation som strategisk resurs förklara innovativa SMF 
etablering och expansion inom globala affärsnätverk?

3.4 Teoretisk syntes 

För att öka förståelsen för vår teoretiska referensram redogör vi i följande stycken för vårt 

val av teorier i en teoretisk syntes. Detta för att klargöra för läsaren hur vi ser att teorierna 

sammanlänkas och kan besvara huvudproblemet. 

Nedan visas den disposition vi tänkt oss inom den teoretiska referensramen för att kunna 

besvara huvudfrågan. Denna är viktig att bära med sig i kommande resonemang.  
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Steg 1| Strategi och Innovation (Besvarar delproblem 1) 

Eftersom denna uppsats syftar till att studera innovation som strategisk resurs börjar kapitlet 

med en kort genomgång av den resursbaserade strategiteorin med grund i Barney (1991). 

Den resursbaserade synen inom strategi redogörs för kort, innan vi smalnar av fältet och går 

in på innovation som specifik resurs med avseende på RBV.   

Vi har valt att använda Burgelman et.al (2004) då deras teorier och modeller för analys av 

innovationskapacitet inom företag idag är de mest genomgående. De är även mer tillämpliga 

gentemot mindre företag än andra teorier inom fältet. Dock har viss revidering av teorin 

gjorts för att anpassas efter företagens situation och fokusera på de faktorer som varit mest 

framstående. T.ex. har ingen stor särskiljning gjorts mellan affärsenhets- och företagsnivå då 

dessa nivåer ofta överskrids hos mindre företag. Något stort fokus har inte heller riktats mot 

de faktorer vi ser som alltför tidskrävande och känsliga för denna studie att analysera. Bland 

dessa finns företagskultur och ingående analys om finansiell allokering. Vi reserverar oss för 

dessa anpassningar och hänvisar till den teoretiska argumentation som återfinns i 

teorikapitlet kring detta.  

Innovationskapaciteten är ett grundläggande koncept för denna studie och vi avser vidare se 

på hur innovation som strategi kan innebära etablering på marknader beskrivna som nätverk. 

Alltså hur innovation som resurs kan innebära möjligheter att etablera resursbindningar 

gentemot nätverket och genom detta skapa access till detsamma. Innovationsteorierna syftar 

således till att förklara hur innovation används som resurs och strategi inom de studerade 

företagen. Detta för att tydligt kunna påvisa den innovationskapacitet vilken blir av stor vikt 

i kommande delar. Vi går här över och studerar hur etablering i nätverk kan gå till enligt 

teorin, vilket blir nästa steg.   

Steg 2 | Etablering i nätverk (Besvarar delproblem 2)  

Efter en inledande innovationskapacitetsstudie övergår studien till att studera nätverk och 

nätverksuppbyggnad i enlighet med ett flertal författare med Håkansson och Johanson 

(1992) som grund. Detta dels för att senare skapa förståelse för marknadens speciella 

uppbyggnad i nätverksform och för att se på hur innovation som resurs faktiskt kan innebära 

att företag kan etablera sig på en marknad av nätverksstruktur. 

Etableringshinder/inträdesbarriärer i enlighet med Thorelli (1986) studeras kort för att sedan 

gå över i själva kärnan av teorin, etableringsteorier. Här presenteras två syner på etablering, 
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dels den klassiska vilken bygger på relationer (Ex. Forsgren och Johanson, 1992) men även 

den senare tillkomna, men i liten grad studerade teorin, om resurser som etableringspunkt 

inom nätverk (Schweizer, 2012). Båda kommer att ha betydande roller inom denna studie, i 

etableringssteget kommer framförallt resurser och resursbindningar att studeras. 

Nätverksteorierna avser visa hur företag på olika sätt kan etableras i nätverk, här görs alltså 

en återkoppling till hur resurserna i steg 1 kan kopplas till ett nätverk för att skapa möjlighet 

till etablering i detsamma. Detta innebär att vi kopplar innovation som resurs till 

etableringsmöjligheter inom marknaden, ett område där introduktionen visar på en avsaknad 

av teori och empiri.  

Steg 3| Positionering inom nätverk (Besvarar delproblem 3) 

Här bygger vi vidare på nätverksteorierna och studerar vidare hur innovation kan förklara 

hur företagen lyckats placera sig inom nätverket.  Vi utvecklar således analysen av 

innovation som resurs och ser till hur densamma kan förklara hur företagen stärker sin 

position inom nätverket. Här blir begrepp som insiderposition och positionering inom 

nätverk allt viktigare för att kunna förklara hur företagen jobbat sig upp från en position 

utanför till att vara en betydande del i sitt nätverk. Teorierna i denna del bygger vidare på 

grunderna tidigare presenterade, i många fall överlappar de dock varandra då positionering 

ofta även berör etablering inom nätverksteorierna.  

Det vi här vill studera är hur ett fortsatt arbete med innovation inom förtagen kan hjälpa 

desamma att förstärka sin nätverksposition. Vi ser här till hur företagen genom innovation 

mot sitt nätverk och genom sitt nätverk lyckats upptäcka nya behov och/eller skapat nya 

produkter avsedda för marknaden och därigenom utökat sina affärsmöjligheter. Detta 

innebär alltså att vi studerar hur den nya positionen för företagen har lett till nya kontakter 

både hos kunder men även hos exempelvis leverantörer och hur man jobbar för att fortsatt 

vara innovativa och utveckla sin position inom nätverket. I denna positioneringsdel avser vi 

således studera hur företagen arbetar för att överlag stärka sin position inom nätverket, med 

avseende till dess olika aktörer.  

Vad gäller att ta position inom nätverket används teorier av framförallt Mattson (1989) och 

Möller och Hallinen (1999) där de talar om vikten av att positionera sig inom nätverket och 

att skapa sig en nätverksidentitet genom sitt agerande. Håkansson och Snehota (1989) blir 

här en viktig del då de behandlar hur just resurser kan bidra till att stärka företagets position 



TEORI 

33 
 

inom nätverket, genom rätt agerande och genom att man erbjuder något marknaden saknar. I 

detta fall, innovationskapacitet i olika former.   

Steg 4 Tillsammans besvara huvudfrågan  

Genom dessa tre steg av teoretisk bearbetning anser vi att studien har en tillräcklig ram av 

teorier för att kunna besvara huvudfrågan. De tre delfrågornas teorier är starkt 

sammanlänkande och vi har för avsikt att genom att studera just SMF och 

innovationskapacitet kunna besvara hur dessa företag lyckats nå ett globalt affärsnätverk 

(marknad) fast att de är mycket små i förhållande till många andra aktörer. Vad det gäller 

nätverksteorier för etablering och positionering är dessa i många fall starkt sammanlänkande 

vilket innebär att vi i teoridelen skiljer dem åt men i analysen kommer det vara nödvändigt 

att ibland beröra båda delarna. Detta innebär att vi i steg 4 ser att delproblem två och tre är 

starkt sammanlänkande och därigenom bidrar till att besvara huvudfrågan gemensamt.  

Sammanfattningsvis avser vi således praktiskt besvara problemet genom att först studerar 

hur företagen använder innovation som resurs och strategi – sedan studera hur innovation 

kan ge tillgång till nätverket (etablering) – och sist hur innovation kan förklara företagens 

stärkta position inom nätverket. Tre tydliga steg vilka tillsammans besvara huvudfrågan. 
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4. EMPIRI  

 

Detta kapitel är en genomgång av den empiriska insamlingen från fallföretagen. De 

presenteras för sig med empiriinsamling uppdelad efter den teoretiska och delproblemens 

indelning. För den intresserade läsaren återfinns i Bilaga 2 en beskrivning av 

offshoremarknaden speciella egenskaper och nätverksstruktur. 

 

4.1 Totech 

4.1.1 Bakgrund  

Totech är ett industriföretag beläget i Billingsfors, 

Dalsland, och hade 2011 tio anställda och en 

omsättning på 9.5 mkr. Totech kom enligt Tveter i 

kontakt med föregångaren till dess nuvarande produkt, Power Jaws, när de åt en kunds 

räkning började legotillverka denna i början av 2000-talet. Produkten är involverad i en 

mycket känslig del av borrdriften på en oljerigg där drift- och arbetsplatssäkerhet är högt 

prioriterat. Den tidigare produkten var en enkel lösning som inte var optimalt anpassad till 

dess användning. Totech utvecklade en lösning bättre anpassad för användningen som 

innebar stora förbättringar på både drift- och arbetsplatssäkerhet.   

Totech arbetar fortfarande med att utveckla produkten genom att ständigt förbättra dess 

funktion göra den mer användarvänlig. Anpassningen gör att Power Jaws blir en dyrare 

lösning än den tidigare. Den högre kostnaden för måste dock ställas i relation till den ökade 

operationella säkerheten vilket Tveter anser kompenserar för prisskillnaden. 

4.1.2 Innovation – Innovationsstrategi 

Fysiska tillgångar som främjar innovation 

De fysiska tillgångar Totech besitter som främjar innovation är framförallt utrustning för 

CNC-svarvning och CAD-ritning. Detta är tillgångar vilka format Totechs verksamhet sedan 

tidigt 2000-tal och är idag de huvudsakliga produktionsmedlen. CNC-svarvning gör det 

möjligt för Totech att bedriva produktion som annars inte är vanligt för ett företag av denna 

storlek. Då CNC-svarvning är en i hög grad automatiserad produktionsmetod innebär detta 

att Totech har en mycket hög produktionskapacitet i förhållande till dess storlek. Tveter 
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nämner att CNC-svarvning dessutom ett produktionssätt som tillåter en stor frihet att 

utveckla innovativa produkter. Att själva kunna designa och svarva ut produkter genom 

CNC-svarven är ytterst betydelsefullt for Totech.  

 

Anställdas betydelse för innovation 

Tveter hävdar att enbart de fysiska tillgångarna företaget besitter inte är tillräckligt för att 

utveckla innovativa produkter. Tveter hävdar att den viktigaste resursen för innovation är 

den kunskap och erfarenhet som återfinns bland de anställda hos Totech. Denna kunskap är 

enligt Tveter sådan som en kunskap av att hantera den fysiska utrustning vilken tidigare 

nämnts, framförallt inom CAD-ritning vilket utförs av ett fåtal anställda inom företaget. 

Detta är kunskap som Tveter anser gör det möjligt för Totech att utveckla lösningar som 

håller den höga kvalitet vilken kunden efterfrågar.  

Företagsstruktur 

Likt många andra företag av Totechs storlek arbetar anställda och ledning mycket nära. 

Detta innebär att alla inom företaget, såväl som anställda och ledning, är kunniga i vad 

respektive enhet inom företaget kan prestera, anser Tveter. Detta är en självklar fördel då 

produktutveckling såväl som annat utvecklingsarbete inte bara går snabbare utan även 

smidigare. Detta hävdar Tveter är en styrka som gör att Totech bättre kan bemöta 

marknadens.  Tveter menar att Totech genom att vara ett mindre mer dynamiskt företag 

lättare kan anpassa sina produkter efter vad marknaden för tillfället efterfrågar.  

Totech har länge arbetat med att tillverka produkter anpassade efter kundens önskemål 

vilket ofta ställt stora krav på problemlösning. Problemlösningen i dessa fall kan dels 

innebära att finna praktiska lösningar vid utformning av produkten eller vilket material som 

är bäst lämpat. Problemlösning på denna nivå är något som Tveter hävdar involverar alla i 

företaget och att det är genom att kombinera företagets olika delar så som utveckling och 

produktion som man finner lösningarna.  

Samarbetspartner 

Totech har sedan sitt inträde på offshoremarknaden samarbetat med en större aktör för att 

sprida produkten på marknaden. Denna samarbetspartner har enligt Tveter hjälpt Totech inte 

enbart med att sälja produkten, utan även certifiering och fälttester. Denna typ av 

samarbetspartner är nödvändig på offshoremarknaden, då det för Totech är svårt att själva 

komma i kontakt och bedriva affärer med slutkunden. Totech beskriver samarbetspartnern 
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som den huvudsakliga kopplingen till marknaden då det är svårt att själva komma i kontakt 

med kunden. Detta gör att den information Totech kan erhålla om marknaden blir begränsad, 

vilket i många fall kan försvåra produktutveckling. 

4.1.3 Etablering i nätverk 

Totechs initiala etablering i nätverket härrör enligt Tveter till deras innovativa förmåga. Den 

initiala etablering kom genom att Totech fick en order på att producera det som är 

föregångaren till PowerJaws. Denna produkt hade använts inom industrin under mycket lång 

tid och var i allra högsta grad undermålig för sin uppgift. Vilket även uppdagades vid 

kontakter med kunden säger Tveter.   

Tveter ser att det var Totechs innovativa förmåga vilken ledde till att de fick den första 

kontakten med marknaden. Utan innovation anser Tveter att produktionen antagligen hade 

stoppat vid tillverkning av den äldre produkten. Genom att man upptäckte det missnöje som 

fanns med produkten och började ifrågasätta varför den var designad och uppbyggd på ett 

visst sätt så skapade man förståelse hos kunden för att det fanns bättre sätt att tillverka 

produkten vilket skulle ge den överlägsna egenskaper. Totech upptäckte här att marknaden 

efterfrågade en ny lösning på funktionen hos produkten och man kunde genom sin 

innovationskraft skapa en ny produkt vilken på alla sätt var bättre lämpad för sin uppgift. 

Tveter anser sig personligen inte kunna se någon annan resurs vilken spelat in i denna 

initiala kontakt förutom just deras innovationskraft och deras nytänkande som utomstående 

företag. Tveter hävdar att de såg på produkten utifrån vad man med dagens teknik skulle 

kunna skapa och därigenom kunde man genom sin resursbas skapa en produkt vilken var 

bättre lämpad för sin uppgift. Detta trots att man tidigare aldrig varit i kontakt med den 

aktuella marknaden. Vad gäller skapandet av relationer för att nå nätverket anser Tveter att 

detta inte alls var viktigt till en början, detta eftersom marknaden inte kan angripas på detta 

vis, just pågrund av sin struktur. Som litet bolag anser Tveter det omöjligt att genom 

personliga kontakter skapa möjligheter initialt. Detta eftersom han anser det svårt att ens bli 

insläppt hos de stora bolagen om man kommer som liten tillverkare, även om produkten är 

helt revolutionerande.  

‖Du kommer inte att kunna göra dig hörd genom normala marknadsföringsmetoder eller 

relationsbyggnad, det är hela sanningen. Marknaden måste upptäcka vad du kan erbjuda 

och den måste ha ett behov. Att knacka på dörren och presentera sin produkt fungerar inte 

på denna speciella marknad‖ Tveter.  
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Totech lyckades enligt Tveter genom sin innovativa förmåga och snabba handlingskraft som 

litet företag skapa en ny produkt vilken kunde uppfylla behovet hos nätverket och inte minst 

den första kunden. Att man snabbt kunde sätta sina resurser på att skapa en ny produkt och 

presentera denna var en av nycklarna till framgången.  

Vidare ser även Tveter att innovation hjälpte Totech i hög grad att snabbare nå nätverket. 

Detta genom att man som producent av en innovativ efterfrågad produkt snabbt kom igenom 

alla leverantörskontroller och certifikatsprocesser. Kunden såg till att denna process var 

mycket effektiv enlig Tveter, detta eftersom produkten efterfrågades.  

‖Innovation var och är nyckeln till allt vi idag besitter, inget hade varit möjligt utan att vår 

innovationsförmåga‖ Tveter 

4.1.4 Positionering i nätverk 

Tveter anser att man som litet företag i denna typ av globala affärsnätverk måste arbeta 

aktivt mot sitt nätverk för att fortsätta utvecklas och skapa möjligheter. Han ser innovation 

som nyckeln till att utveckla sin position, då det är detta som efterfrågas av nätverket. 

Tveter anser att Totech idag arbetar än hårdare med innovation än vad man gjorde vid den 

initiala etableringen. Detta eftersom man i takt med att antalet kunder inom nätverket ökar 

finner nya behov. Mycket av detta arbete är idag relaterat till Totechs kunder, i början av 

etableringen anser han att det var svårt att riktigt se det fulla behovet av innovation hävdar 

Tveter. Det är först när du fått tillgång till nätverket och all den information vilken följer 

detsamma som du verkligen kan börja använda nätverket och upptäcka fler möjligheter 

enligt Tveter 

‖Behovet på marknaden är svårt att se utan att leverera produkter‖ Tveter 

För Totech har positioneringen inom nätverket varit en frukt av innovationsarbete mot kund 

anser Tveter.  Tveter anser att den starkast bidragande faktorn till att de idag har vad han 

anser vara en fördelaktig position inom nätverket  är just deras innovationsarbete. Utan detta 

anser Tveter att de antagligen hade blivit bortglömda på denna enorma marknad. Genom att 

arbeta aktivt med sin produkt och producera nya innovationer i existerande och nya 

produkter mot kund har Totech lyckats stärka sin position inom nätverket.  

Tveter påtalar här även att den initiala kunden hjälpt företaget mycket i deras 

positionsarbete. Detta genom att kunden fungerar som referens och därmed underlättar 
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ytterligare kontakter med nätverket. Tveter upplever att Totech inte aktivt sökt nya kunder i 

nätverket utan att dessa istället kommit till företaget allt eftersom deras produkt spridits. 

Initialt var kunderna få, men efter att produkten visat på sin överlägsenhet i praktiken har 

många fler tillkommit. Tveter ser här hur kunderna kommer till Totech och efterfrågar 

produkten mer än att de aktivt jobbar mot nya kunder. Genom sin första kund säger Tveter 

att företaget har fått mycket gratis, detta framförallt genom att vetskapen om deras 

innovativa förmåga spridits. Han påpekar även att den första kunden aktivt arbetat med 

Totech i innovationsarbetet. 

Totech levererar idag sin produkt till ett stort antal kunder på marknaden och har genom sina 

ökade kontakter lyckats anpassa produkten till i stort sett alla möjliga typer av maskiner 

tillgängliga. Tveter ser här att nätverket av kunder har hjälpt dem att skapa ett mycket brett 

produktutbud vilket kan täcka hela marknaden. Även om inget sålts till vissa typer av 

maskiner i nuläget, har man ändå produkten den dag förfrågan kommer, ett typiskt arbetssätt 

för Totech enligt Tveter och något han anser möjliggjorts genom nätverkskontakter.  

Avslutningsvis anser Tveter att den position Totech idag besitter som ytterst litet företag på 

en enorm marknad endast kan förklaras av innovation. Vilket nämnts tidigare så anser han 

att utan deras innovationsförmåga skulle de ha blivit bortglömda. Idag har de nått en 

position där detta inte kan ske, där Tveter istället ser att nätverket skyddar dem mot 

konkurrens. Innovation har hela tiden varit nyckeln till att nå en bättre position och 

innovation relaterat till nätverket är idag något som Totech jobbar hårt med, det gäller att 

aldrig vila som Tveter uttrycker det. Att alltid ligga i framkant och visa vad man kan är det 

som gäller när man är liten.     

‖Att vi en dag skulle nå en position där vi faktiskt kan förändra och synas kändes i början 

nästan omöjligt, men idag är vi där och vi gör skillnad och syns på en marknad av 

obeskrivligt värde. Det känns bra.‖ Tveter  

  



EMPIRI 

39 
 

4.2 UW-Elast 

 

4.2.1 Bakgrund  

UW-Elast grundades 1975 och finns beläget i 

Mariestad med idag 46 anställda och en omsättning på 71 mkr. UW-Elast arbetar med 

materialet polyuretan och har idag ett brett produktutbud baserat på detta material. Idag är 

UW-Elast Skandinaviens ledande producent av formgjutna produkter i polyuretan.  

UW-Elast kom i kontakt med offshoremarknaden under 2000-talet då marknaden upplevde 

en monopolsituation med enbart en tillverkare av produkter i materialet polyuretan. 

Marknaden efterfrågade då fler leverantörer som kunde utveckla dessa produkter och ge 

dem alternativ till det smala utbudet. Vad som skiljer UW-Elast från dess konkurrenter på 

offshoremarknaden grundar sig enligt Götvall i dess materialkunskap och hur man inom 

organisationen arbetar med produktion och utveckling.  

Den huvudsakliga produkten UW-Elast förser offshoremarknaden med är såkallad 

böjstyvare tillverkade i polyuretan. Produkten skyddar kablar och dylikt vid de mest 

känsliga positionerna på en oljerigg. Denna produkt gjuts i olika storlekar och i olika 

materialsammansättningar beroende på var denna placeras och under vilka 

miljöförhållanden, så som kyla och vind. Götwall hävdar att miljöförhållandena på en 

oljerigg utsätter kablar för mycket tuffa påfrestningar vilket kräver att dessa på något sätt 

skyddas.  

Enligt Götvall besitter UW-Elast en lång erfarenhet av polyuretan då man arbetat med detta 

material inom olika industrier och genom en mängd olika applikationer innan etableringen 

på offshoremarknaden. Detta innebär att UW-Elast i många fall kan finna 

materialsammansättningar bättre lämpade för den tuffa miljön på offshoreriggarna än 

konkurrensen.  

4.2.2 Innovation – Innovationsstrategi 

Fysiska tillgångar som främjar innovation 

UW-Elast besitter maskinell utrustning som Götvall beskriver som nödvändig för deras 

innovativa förmåga, bland annat utrustning för att själva framställa materialet polyuretan. 

Att själva kunna styra över materialsammansättningen anser Götvall öppnar för intressanta 

möjligheter att utveckla innovativa produkter. Detta tillåter nämligen UW-Elast att anpassa 
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materialets egenskaper. Anpassningsförmågan blir således UW-Elasts möjlighet att utveckla 

produkter med längre livslängd och bättre funktion än dess konkurrenter.  

UW-Elast har även tillgång till utrustning som tillåter en mängd olika produktionsmetoder 

så som formgjutning, sprutning, ribbon-flow, formsprutning och vattenskärning. Detta är en 

egenskap Götvall anser ytterligare utökar förutsättningarna att utveckla innovativa 

produkter. Genom att foga över en mängd produktionsmetoder och 

materialsammansättningar blir begränsningarna för vad UW-Elast kan tillverka få.   

Anställdas betydelse för innovation 

Götvall beskriver anställda och ledning som två av de viktigaste faktorerna för UW-Elasts 

förmåga att utveckla innovativa och högkvalitativa produkter. Enligt Götvall utförs stora 

delar av bearbetningen i produktion för hand av de anställda, något som kan liknas ett 

hantverk. Detta anser Götvall bidrar med en precision som garanterar en produktion av 

mycket hög och jämn kvalitet. Detta innebär även att varje enskild anställd utgör ett stor 

värde för slutprodukten, då den individuella förmågan och erfarenheten i stor grad utgör 

kvalitén. En grupp av de anställda och ledning har arbetat på företaget under en mycket lång 

tid och besitter därmed gedigen kunskap om materialet och dess användningsområden. Det 

är framförallt denna kunskap som är nyckeln till att utveckla materialets egenskaper för att 

finna nya och utveckla de nuvarande användningsområdena.    

Företagsstruktur 

Götvall hävdar att UW-Elast inte är ett stort helautomatiserat företag utan arbetar på ett 

dynamiskt sätt efter kundens önskemål. Just att UW-Elast är ett mindre företag är enligt 

Götvall en av orsakerna till att de finns på offshoremarknaden. De kunder UW-Elast arbetar 

med är ofta inte enbart ute efter standardlösningen utan något mer. Det är i denna situation 

UW-Elast kan agera efter kundens önskemål och utveckla produkter med just de egenskaper 

kunden efterfrågar. Götvall påpekar dock att UW-Elast genom sitt nätverk ändå kan erbjuda 

omfattande lösningar likt en större aktör. UW-Elast är omgivet av flera leverantörer i dess 

geografiska närhet vilket i stor grad underlättar utvecklingsarbete berättar Götvall. I dess 

omgivning finns relaterade industriverksamheter vilka UW-Elast samarbetat med under 

många år. Närheten samt det långa samarbetet innebär enligt Götvall att alla är väl insatta i 

de övrigas produktion, kunskap och kapacitet. Götvall anser att leverantörerna har en stor 

betydelse vid utveckling av produkter då de består av ytterligare komponenter. Att 

leverantörerna av dessa komponenter är närliggande samt ett har historiskt samarbete med 
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UW-Elast innebär enligt Götvall att samarbetet går betydligt smidigare än om 

komponenterna producerats av något annat större företag. UW-Elast vet pågrund av detta 

exakt vilken kvalitet dessa företag kan leverera samt vilka krav som kan ställas. Detta 

underlättar enligt Götvall stora delar av arbetet då man vet vad dessa företag kan leverera till 

nya innovativa produkter.  

Kunden 

Kunden är en vital tillgång vid utveckling av nya produkter och hur dessa skall föras till 

marknaden säger Götvall. UW-Elast har sedan sin första kontakt med offshoremarknaden 

arbetat med en huvudsaklig kund som gjort det möjligt att testa samt certifiera produkter för 

användning. Kunden är även den huvudsakliga källan för information om vad som 

efterfrågas av marknaden. Det är även genom kunden UW-Elast får återkoppling och 

information om deras produkters funktion och hållbarhet vilket gör dem till en vital resurs.  

4.2.3 Etablering i nätverk 

UW-Elasts initiala etablering kom genom en stor leverantör, redan etablerad på marknaden. 

Denna leverantör sökte företag vilka kunde utveckla och producera den produkt vilken UW-

Elast idag förser marknaden med. Enligt Götvall togs den första kontakten av leverantören 

vilket ledde till att UW-Elast upptäckte behovet på marknaden och polyuretanets ypperliga 

egenskaper. 

Götvall anser således att det är materialets unikhet och UW-Elasts långa erfarenhet och 

kunskap om detsamma vilket ledde till att leverantören tog kontakt med företaget. Produkten 

i sig är inte unik, men storleken och materialets egenskaper är unika för marknaden. Mycket 

tid och resurser lades på tester och analyser av materialets egenskaper i samarbete med 

kunden. Tackvare detta kunde UW-Elast skapa en produkt vilken matchade marknadens 

behov och som genom tester kunde påvisas klara kraven på marknaden. Götvall menar på att 

den initiala etableringen underlättades av kontakten med kunden, detta genom det behov 

kunden uppvisade för produkten vilket ledde till UW-Elast snabbt togs in på marknaden. 

Denna initiala kontakt underlättade processen med etableringen och Götvall anser att detta 

kan härledas till efterfrågan från kunden.  

Vad det gäller UW-Elasts etablering på marknaden anser Götvall således att det inte är 

innovation i produkten i sig som var viktigast (initialt) utan mer företagets unika 

kompetenser i ett mycket innovativt material. UW-Elasts innovationer i material ledde till att 

marknaden insåg att företaget kunde leverera en produkt vilken var mycket väl lämpad och 
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uppfyllde ett behov hos marknaden enligt Götvall. Götvall anser vidare att relationer och 

personliga kontakter initialt inte spelat någon som helst roll för etableringen. Istället ser han 

just ett aktivt arbete med innovation mot kunden som den viktigaste anledningen till att de 

lyckades etablera sig i nätverket. 

‖Innovationen i materialet och produkten vilken ledde till etablering. Relationerna blir 

viktiga först senare i utvecklingen‖ Götvall.  

Initialt menar Götvall att det enbart är deras innovationsförmåga och det faktum att UW-

Elast kunde producera något som mycket få andra kunde som ledde till marknadens intresse. 

Götvall anser att marknaden fann det innovativa i deras material och deras kompetens innan 

de själva visste att det efterfrågades något som han ser som unikt.  

‖Vår unika innovativa kompetens i ett unikt material är den enda anledning jag ser till att vi 

fick denna chans‖ Götvall 

4.2.4 Positionering i nätverk 

Enligt Götvall var det första behovet hos kunden en produkt vilken var av enorm storlek 

jämfört med deras tidigare produkter, denna utvecklades sedan och blev allt större och mer 

komplex tills den blev av en storlek vilken UW-Elast inte kunde producera i sina nuvarande 

lokaler. Götvall förklarar att tillsist blev den efterfrågade produkten så stor att 

nyinvesteringar i större lokaler och produktionsutrustning var ett måste. 

Detta är ett steg i positioneringen anser Götvall, genom att investera i utrustning vilken är 

mycket unik och innovativ skapar man en resursbas vilken mycket få andra besitter och man 

kan fylla ett behov hos marknaden. Genom att ta detta steg skapar förteget en starkare 

position inom marknaden och kan fylla dess allt mer extrema behov. Just detta att stärka sin 

position på marknaden är något som Götvall ser som mycket viktigt, och något UW-Elast 

jobbar aktivt med. Sedan den initiala etableringen har man fått flera nya kunder vilka man 

bedriver nära samarbete med i utveckling av produkter. UW-Elast har under senare år 

bedrivit mycket utvecklingsarbete med en stor svensk tillverkare, vilka nyligen gett sig in i 

offshore branschen, och Götvall menar på att samarbetet med denne idag ger mycket 

kunskap. Båda företagen håller på att lära sig om en ny marknad och vi jobbar mycket nära 

med innovation och utveckling och lär av varandra för att bli så effektiva som möjligt enligt 

Götvall. Genom större kunder anser Götvall att UW-Elast får tillgång till kunskap inom 

nätverket och fler kunder kommer till företaget genom denna kontakt. 
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En stor del i innovationsarbetet finns att finna i UW-Elasts nätverk, och det är genom deras 

kunder och leverantörer som de stärker sin position i nätverket. Innovationsarbetet är 

ständigt pågående och de söker hela tiden skapa unika egenskaper hos material och produkt 

säger Götvall. Deras senaste satsning är ett stort steg i innovationsarbetet och den unika 

utrustning vilken anskaffats kommer enligt Götvall innebära att de stärker sin position inom 

nätverket avsevärt. 

‖I och med denna nyinvestering kan vi nu leverera en produkt vilken passar marknadens 

behov, vi stärker därmed vår position avsevärt på marknaden‖ Götvall 

UW-Elast söker alltid att vara ledande inom sitt fält enlig Götvall och marknaden har 

uppfattat företagets speciella kompetens. Genom sitt arbete med utveckling har UW-Elast 

stärkt sin position inom nätverket och kunder vilka efterfrågar nya produkter i polyuretan 

har hört av sig. Idag utökas produktsortimentet mot marknaden allt eftersom företag inom 

marknaden inser materialets unika användningsområden. Götvall menar att många här av sig 

när de får se materialets egenskaper och unika anpassningsförmåga, samtidigt har UW-Elast 

stark kompetens på ingenjörs- och konstruktionssidan och många produkter kan förbättras 

och utvecklas i nära samarbete med kunden.  

Götvall menar här på att UW-Elast idag får allt fler förfrågningar om produkter mot 

marknaden. Högteknologiskt unika produkter är det som UW-Elast idag vill utveckla med 

sitt nätverk, produkter för bulkproduktion ligger inte i deras intresse. 

Götvall nämner även en annan viktig egenskap i UW-Elast positioneringsarbete, att de söker 

starka samarbeten inom innovation mot kunder.  Detta skapar en stark bindning mellan 

förtagen enligt Götvall. Innovation skapar här möjligheten till starka relationer och nära 

samarbeten, och UW-Elast söker dessa för att stärka sin position inom nätverket. Götvall 

anser även att marknaden delvis uppvisar en svag konkurrens situation på grund av sina 

förutsättningar. 

‖Kunder vilka utvecklar unika högteknologiska produkter söker ofta vår unika kompetens 

och genom nära samarbeten i utveckling av produkter skapar vi starka relationer vilka vi 

bygger vidare på‖ Götvall 
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4.4 Elitkomposit AB 

4.4.1 Bakgrund 

Elitkomposit bildades 2006 och är beläget i Uddevalla. 

Elitkomposit har haft en kraftigt stigande omsättning 

senaste åren och omsatte räkenskapsåret 2012 avrundat 30 

miljoner svenska kronor på 22 anställda.   

Elitkomposit har idag en stark inriktning mot mycket krävande marknader med 

rymdindustri, medicinteknik och offshore som huvudmarknader. Detta är industrier som 

enligt Abelsson ställer mycket stora krav på kvalitet och i många fall renhet. Elitkomposit är 

därför väl anpassat för de krav som ställs av offshorebranschen på t.ex. spårbarhet, säkerhet 

och kvalitet.  

Offshoremarknaden söker den typ av produkter Elitkomposit levererar när det efterfrågas ett 

starkt och högkvalitativt material som på grund av sin låga vikt är ett bättre alternativ än 

t.ex. stål. Elitkomposit säger Abelsson är mer konkurrenskraftigt på offshoremarknaden än 

andra företag som tillverkar produkter i kompositmaterial då Elitkomposit på grund av sin 

erfarenhet, kunskap och produktionssätt kan leverera produkter konkurrenterna inte klarar. 

4.4.2 Innovation – Innovationsstrategi 

Fysiska tillgångar som främjar innovation 

Elitkomposit besitter ett flertal fysiska tillgångar relaterade till produktion som främjar 

förmågan att skapa innovativa produkter. Elitkomposit förfogar bland annat över utrustning 

för att genomföra ett flertal olika produktionsmetoder, t.ex. pressning och vakuuminjicering. 

Genom möjligheten att använda flera olika produktionsmetoder kan elitkomposit inte bara 

producera produkter på det sätt som är bäst lämpat för kunden utan även kombinera dessa 

metoder i produktionen. Enligt Abelsson skapar förmågan att kombinera de olika 

produktionsmetoderna möjligheter att producera med en högre kvalitet och att skapa 

produkter som inte är möjliga med enbart en produktionsmetod.  

Anställdas betydelse för innovation 

Det är enligt Abelsson i huvudsak en arbetsgrupp i företaget som sedan dess start arbetat 

med innovation och utveckling av produkter. Abelsson beskriver denna arbetsgrupp som 

företagets huvudsakliga resurs för att utveckla innovativa produkter. Denna grupp ingår i 

företagets ledning men arbetar även nära produktionen vilket Abelsson anser leder till att det 
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innovativa arbetet får en stark verklighetsförankring och praktisk koppling. Abelsson 

påpekar dock att allt utvecklingsarbete inte har en direkt koppling till en faktisk produkt och 

inte heller styrs av finansiella motiv. Abelsson menar att man tillåter den innovativa 

arbetsgruppen att utveckla projekt enbart utifrån ett intresseorienterat motiv, varifrån många 

av de mest innovativa upptäckterna uppstår.   

Företagsstruktur 

Abelsson framhäver att man på företaget arbetar på ett sådant sätt att den tidigare nämnda 

arbetsgruppen får en fullständig kreativ frihet och att innovation är något man ständigt 

eftersträvar. För att främja innovation arbetar övriga anställda såväl som ledning i företaget 

på ett sätt som stödjer den innovativa gruppen. Bland annat genom att utföra tidskrävande 

arbetsbördor för att denna grupp skall kunna fokusera på produktutveckling. Abelsson 

framhäver även kommunikation som en viktig beståndsdel i det innovativa arbetet mellan de 

anställda. Man lägger enligt Abelsson mycket fokus på att kommunicera mellan de olika 

enheterna i företaget för att produktionsenheter till en så stor grad som möjligt kan stödja 

innovationen. 

Kunden 

Abelsson beskriver det som svårt att få tillgång till de faciliteter där deras produkter används 

inom offshoreindustrin. Detta gör produktutveckling svårt då information om hur produkter 

kan utvecklas för offshoremarknaden huvudsakligen kommer från kundens önskemål. För 

att underlätta denna situation har Abelsson som mål att informera och utbilda kunden i hur 

kompositmaterial kan användas och vilka som är fördelarna med detta material. Genom 

denna aktivitet hoppas Abelsson att kunden själv kan finna möjligheter för Elitkomposit att 

anpassa och utveckla produkter för offshoremarknaden.   

4.4.3 Etablering i nätverk 

Den initiala etablering och kontakten med marknaden beskriver Abelsson kom runt 2006 när 

en av deras idag stora kunder sökte efter en lösning på en produkt vilken inte höll 

standarden. Elitkomposit kunde genom sin innovationskapacitet och kunskap i 

kompositmaterial fylla detta behov. Enligt Abelsson var deras innovativa förmåga och 

kunskap i materialet grunden till att man kom åt marknaden på detta vis. Kunden vilken är 

ett mycket stort företag inom offshore sökte efter en lösning, vilken Elitkomposit kunde 

presentera för dem och visa på dess funktion. Innovation var här en nyckelfaktor hävdar 

Abelsson, han kan personligen inte se någon annan förklaring till varför ett globalt företag 
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av denna klass skulle vända sig till ett ytterst litet bolag på den svenska västkusten för en 

lösning på problemet. Abelsson menar på att deras unika kompetens inom innovation 

öppnade upp ögonen för kunden, och man visade på att produkten kan byggas på ett annat 

sätt i moderna lättviktsmaterial vilket gör den både lättare och mer hållbar. Enligt Abelsson 

är Elitkomposit ensamt om att besitta denna kompetens.  

Ett tydligt exempel på att det är just innovation som lett till kontakten med denna storkund 

anser Abelsson vara; 

‖Kunden har egentligen 100 miljoner euro som minsta omsättningsgräns för leverantörer, 

trots detta är vi idag en av huvudleverantörerna med en omsättning på dryga 30 miljoner 

svenska kronor. Vi kan slå fast att det är vår unika kompetens inom utveckling och 

innovation vilken gett kontakten och ingenting annat‖  Abelsson 

Den initiala etablering kom således mot en stor kund redan etablerad på marknaden, vilket 

enligt Abelsson underlättade genomgången av licenser och liknande mot marknaden. 

Abelsson ser att det initiala stora intresset från kunden underlättade etableringen på 

marknaden avsevärt. 

Vad det gäller personliga relationer och dess inverkan på den initiala etableringen anser 

Abelsson att dessa inte spelat in i etableringen. Abelsson menar på att relationerna blir 

viktiga först senare i utvecklingsarbetet, då dessa stärks. Initialt anser han dock att det enbart 

är företagets unika kompetens och innovationsdrivenhet vilka ledde till att möjligheten 

skapas. Abelsson trycker även på att storleksskillnaden mellan bolagen gör initiala 

personliga kontakter mycket svåra;  

‖Kunden måste ha ett resursbehov vilket vi kan fylla annars kommer vi inte in, vi säljer inte 

produkter - vi säljer lösningar på avancerade problem‖ Abelsson 

Den initiala kontakten ledde således till att man skapade grunden för företagets fortsatta 

utveckling på marknaden och det ledde till att marknaden insåg materialets egenskaper och 

att det kunde användas till så många fler områden. Kontakten med kund ledde enligt 

Abelsson även till att man skapar sig ett erkännande av företagets kompetens på marknaden. 

Referenser och att man genom tester har bevisat materialets funktion på marknaden anser 

Abelsson vara elementärt för att kunna utvecklas vidare på marknaden.      
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4.4.4 Positionering i nätverk 

Efter den initiala etableringen har Elitkomposit enligt Abelsson arbetat målmedvetet 

gentemot sitt närverk för att påvisa sin kompetens och materialets många 

användningsområden.  Det tydligaste exemplet på hur man arbetat med innovation för att 

stärka sin position inom nätverket anser Abelsson vara utvecklingen av en ny produkt i 

mycket stor skala vilken kommer användas av deras största kund i den dagliga 

verksamheten. Denna produkt är revolutionerande både för kunden och för marknaden i stort 

då ingenting liknande i denna skala någonsin tillverkats. Produkten vilken är hemlig och är 

under sluttester just nu, kom till genom att Elitkomposit fick reda på att kunden efterfrågade 

en lösning på problem med den nuvarande produkten, då denna var mycket dyr och tung. 

Det kunden efterfrågade var en lättare produkt vilken uppfyllde samma funktioner och vilket 

skulle kunna leda till att de effektiviserade sin verksamhet avsevärt. Elitkomposit lyckades 

uppfylla detta behov och stärkte enligt Abelsson sin kontakt med kunden avsevärt. Sedan 

dess har innovation och utveckling skett i mycket nära samarbete med kunden och man har 

utveckla produkten till en helt ny nivå. 

Enligt Abelsson upptäckte kunden efterhand hur många andra produkter som kunde 

förbättras med hjälp av Elitkomposits kunnande och man har hela tiden utvecklat nya 

produkter mot kund. Detta arbete fortsätter kontinuerligt och man går fram så fort som det är 

möjligt enligt Abelsson. Utvecklingspotentialen mot kunden är enorm, när de väl insett vad 

materialet och Elitkomposits kunnande kan innebära för deras effektivitet så uppstår nya 

innovationsmöjligheter hela tiden. 

Genom sin innovationskraft har Elitkomposit stärkt sin position inom sitt nätverk avsevärt, 

de är idag enligt Abelsson ensamma om att kunna tillgodose kundens behov i världen. Detta 

har lett till att Elitkomposit idag levererar i stort sett alla vitala delar i den operationella 

verksamheten hos en global kund många hundra gånger större än dem själva. Abelsson har 

själv svårt att förstå hur kunden kunnat lägga ut tillverkningen av i stort sett alla vitala 

komponenter i sin verksamhet till ett så litet bolag som Elitkomposit, som han säger; 

‖Det finns inga andra lösningar, vi är ensamma om att kunna göra detta i världen och vi 

löser ett problem hos kunden vilket avsevärt ökar dess effektivitet‖ Abelsson 

Detta är ett tydligt exempel på hur Elitkomposit arbetar mot sitt nätverk för att stärka sin 

position. Abelsson menar på att detta är viktigt för att bygga upp en position där även andra 

kunder får upp ögonen för Elitkomposits unika kunskaper. Idag bedriver Elitkomposit i den 
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utsträckning det hinns med, ett program där man utbildar kunder i kompositmaterialets 

egenskaper hos kunders utvecklingsavdelningar. Detta för att stärka sin position och väcka 

intresset hos kunderna enligt Abelsson. Att ständigt jobba mot sitt nätverk och visa på vad 

företaget kan är något Abelsson ser som mycket viktigt, innovation är det som driver 

företaget och det måste fortsätta vara på detta vis även i framtiden. Abelsson anser att det är 

genom innovation som Elitkomposit kan stärka sin position på marknaden och det är 

härigenom han vill utveckla företaget. Detta eftersom han anser att innovation i produkter 

och material kommer vara av stor betydelse för marknaden under kommande år och det är 

härigenom Elitkomposit har bäst chanser att nå nya kunder. 

‖Innovation är det vi kan bäst och det är det vi ska erbjuda våra kunder‖ Abelsson 

Abelsson syftar fortsätta detta arbete gentemot nya kunder. Att man har referenser från stora 

globala bolag vilka visar på ens kompetens och att man levererar produkter vilka testats och 

fungerar i verkligheten är elementärt för att skapa nya möjligheter säger Abelsson. Han ser 

även stora möjligheter genom att utnyttja kundens nätverk och därigenom hitta nya kunder. 

Abelsson ser även att Elitkomposit idag inte upplever någon konkurrens på marknaden, detta 

genom att de är unika i det de gör. Den nära kontakten med den närmaste kunden anser han 

är av stor betydelse för den framtida utvecklingen av Elitkomposit. Innovation har således 

tagit Elitkomposit till sin position idag, och man avser fortsätta stärka sin position genom sin 

innovativa förmåga enligt Abelsson.  
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5. ANALYS  

 

I analyskapitlet kommer vår teoretiska referensram och teoretiska syntes jämföras med den 

insamlade empirin för att på så vis kunna påvisa och analysera hur företagen arbetar med 

innovation, hur innovation lett till en etablering på marknaden samt hur innovation varit en 

viktig faktor i företagens positionering i nätverket. Detta således för att besvara de tre 

delproblemen.  

  

5.1 Innovation – Innovationsstrategi 
Denna analysdel undersöker vilka resurser som ligger till grund för fallföretagens förmåga 

att utforma en innovationsstrategi.  

Resurstillgång och allokering 

Burgelman et.al (2004) benämner resurstillgång och allokering som en av de kategorier 

viktiga för formulering av innovationsstrategi. Författarna lägger i denna kategori stort fokus 

på allokering av finansiella resurser inom forskning och utveckling. Detta är en infallsvinkel 

vi inte funnit bäst lämpad för de fallföretag studien undersökt.  Burgelman et.al (2004) 

hävdar att mallen för innovativkapacitet kan bli nödvändig att revidera beroende på de 

individuella faktorerna hos ett företag. Likt Hemert et.al (2012) har vi funnit att resurser 

relaterade till produktion och produktutveckling har en större betydelse för vår typ av 

fallföretag än Burgelman et.al (2004) anger i teorin. En av de betydelsefulla 

resurstillgångarna för att utveckla innovativa produkter vi identifierat är fysiska tillgångar i 

form av produktionsutrustning. För företaget Totech innebär produktionsutrustningen att 

man fritt kan utforma produkter utifrån digitala ritningar man själva konstruerar. Den höga 

grad av automatisering produktionstekniken har innebär även att produktionskapaciteten inte 

blir en begränsande faktor vid utveckling av innovationsstrategi. I Elitkomposits fall tillåter 

produktionsutrustningen att en mängd produktionstekniker kan kombineras för att skapa de 

mest krävande lösningarna. En egenskap som har ett stort värde för den innovativa 

kapaciteten då begränsningarna för vad som kan produceras blir få. Även för UW-Elast 

reducerar produktionsutrustningen begränsningarna för vad som kan tillverkas. För UW-

Elast gäller detta både utformning av produkter och materialegenskaper. Rätt 

produktionsutrustning är en nödvändig tillgång för att producera innovativa produkter, 
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fallföretagen beskriver dock utrustningen som något mer än bara en nödvändighet. Hos 

respektive fallföretag kan vi se att mervärdet grundar sig i den produktionsfrihet 

utrustningen tillåter. Vad denna frihet innebär skiljer sig mellan företagen men innebörden 

är densamma. Gemensamt kan vi se för alla fallföretag att produktionsutrustningen 

reducerar begränsningarna för vad som kan produceras, och för Totech även 

produktionskapaciteten. Dessa möjligheter utgör en stor del av företagens förmåga att 

utvecklas på offshoremarknaden då dessa egenskaper tillåter företagen att utveckla 

högkvalitativa produkter anpassade efter kundens behov.  

Resurstillgången påverkas enligt Burgelman et.al (2004) i hög grad av allokering av 

finansiella resurser. De finansiella resurserna är som tidigare beskrivits begränsade för 

fallföretagen på grund av deras storlek. Vi ser därför att allokering av dessa resurser får en 

betydelsefull innebörd för fallföretagen. För både Totech och Elitkomposit är de finansiella 

resurserna genererade från försäljning till offshoremarknaden de som investeras i utveckling 

av produkterna riktade mot denna marknad. Detta innebär att de finansiella tillgångarna 

tillgängliga för innovationsstrategi styrs av försäljningens storlek.  

Burgelman et.al (2004) placerar i sin teori bredden och djupet av kunskapen hos de anställda 

som en viktig resurstillgång. Detta är en resurs vi funnit av sådan betydelse för fallföretagen 

att vi benämner denna som en kärnresurs enligt White (2004). White (2004) menar att 

kärnresurserna formar företagets identitet samt att stödresurser och aktiviteter formas utifrån 

dessa. I Totechs fall utgör framförallt en anställd kärnan i utveckling av innovativa 

produkter då digital utformning och design utförs av denna anställd.  Dock framhävdes alla 

företagets anställda som en viktig del i den innovativa processen. Även hos UW-Elast 

bedrivs produktutveckling framförallt av en mindre arbetsgrupp. I UW-Elasts fall har många 

i arbetsgruppen som arbetar mot produktutveckling varit anställda under en längre tid och 

besitter framförallt en god materialkunskap. För UW-Elast beskrivs även anställda inom 

produktion som en viktig stödjande resurs då många kvalitetsavgörande delar av 

produktionen utförs för hand. Elitkomposit uppvisar ett mönster likt det hos Totech då ett 

fåtal av de anställda utgör kärnan i innovationsarbetet. Detta framförallt inom utformning av 

produkter samt utveckling av material. Även i Elitkompositsfall likt UW-Elast betyder de 

anställda mycket för den slutliga kvalitén, då även här delar av produktionen görs för hand. 

Fallföretagen har alla beskrivit kunskapen hos de anställda, framförallt inom en innovativ 

arbetsgrupp, som den mest avgörande resursen för innovationsstrategi. I UW-Elasts och 

Elitkomposits fall hävdar vi att detta har en stark koppling till att deras produkter tillverkas i 
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material som kräver en stor förkunskap. I dessa fall innebär produktutveckling att även 

materialets egenskaper måste beaktas vilket vi hävdar leder till att produktutveckling blir 

fokuserad till en grupp inom företaget.  

Strukturell påverkan 

De stödjande resurser och aktiviteter som enligt White (2004) har stor betydelse för 

framgångsrikt utnyttjande av kärnresurser har vi bland annat funnit i vad Burgelman et.al 

(2004) benämner som företagens strukturella kontext. Totech beskrev att närheten mellan 

olika enheter i företaget är en egenskap som gör företaget mer dynamiskt. En egenskap som 

gör att man snabbare kan svara på förändringar hos marknaden. I UW-Elasts fall beskrevs 

företagets historia, samarbete med leverantörer och produktionssätt som grunden för en 

dynamisk företagsstruktur. I Elitkomposit betonades närheten mellan innovationsgrupp och 

produktion samt fokus på kommunikation som viktiga faktorer för att produktion på bästa 

sätt kan understödja innovation. Att företagen upplever utveckling och produktion som 

närliggande hävdar vi vara relaterat till den företagsstruktur som vanligen uppstår på SMF 

där arbetsuppgifter överlappar på grund av närheten mellan olika enheter i företaget. Med 

utgångspunkt i empirin hävdar vi att detta bidrar till att man i många fall att företagen mer 

effektivt kan understödja kärnresurserna än i större företag.  

Företagets ledning 

I teorin för företagets innovativa kapacitet har Burgelman et.al (2004) valt att låta 

ledningens kapacitet att bemöta entreprenöriella initiativ utgöra en separat kategori. Vikten 

av ledningens kapacitet faller på att det är ledningen som utformar innovationsstrategin. 

Totech UW-Elast besitter på denna punkt en gemensam faktor. Som beskrivet innebär 

företagens storlek att alla enheter arbetar nära, en egenskap som även berör företagens 

ledning. Elitkomposit särskiljer sig dock på denna punkt, där arbetsgruppen som arbetar med 

produktutveckling är en del av ledningen. Närheten mellan ledning, produktutveckling och 

produktion hävdar vi ge ledningen en stark förmåga att utvärdera entreprenöriella initiativ, 

något vi i denna analys relaterar till produktutveckling. Vi hävdar att ledningen genom sin 

produktionskunskap och produktionsutvecklingskunskap har kapacitet att utvärdera dess 

strategiska vikt.  

Förståelse för teknologisk omgivning 

Förståelse för teknologisk omgivning beskriver Burgelman (2004) som ytterligare en 

kategori med inverkan på förmågan att utveckla innovationsstrategier. Detta är således en 
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faktor som påverkar företagets förmåga att utvärdera vikten av teknologiska möjligheter. 

Totech har vid utveckling av sin produkt Power Jaws påvisat en förmåga att se tekniska 

möjligheter och utveckla produkter av denna typ. UW-Elast och Elitkomposit påvisar en stor 

förståelse för sin teknologiska omgivning genom expertis inom de material man hanterar 

och att vara marknadsledande inom de nischade industrier till vilka man säljer dessa. 

Företagen Totech, UW-Elast och Elitkomposit har här påvisat en styrka i sin förmåga att 

utveckla innovationsstrategier. Vi anser att denna styrka till viss del underlättar den 

begränsade marknadsinformation som tidigare beskrivits. Genom att vara kunniga inom 

problemlösning och material hävdar vi att företagen i större grad kan utvärdera hur externa 

faktorer så som industriutveckling påverkar den inverkan detta har på marknadens 

efterfrågan på deras produkter.  

Förståelse för konkurrenters innovationsstrategi och industriutveckling 

Burgelman et.al (2004) anger förståelse för konkurrenters innovationsstrategi och 

industriutveckling som en kategori med påverkan på hur väl innovationsstrategi 

implementeras. Detta påverkar således företagets förmåga att föra rätt produkter till 

marknaden vid rätt tidpunkt. I denna del av innovationsstrategins utformning har Totech, 

UW-Elast och Elitkomposit påvisat stora likheter. Företagens kontakt med marknaden 

utgörs huvudsakligen av relationen till kunden eller samarbetspartner och den tillgång som 

ges genom denna. Alla företagen har beskrivit att fysiskåtkomst till marknaden är mycket 

svåråtkomlig och att det därför är den mellanliggande aktören som är den huvudsakliga 

informationskällan. Vi ser därför att fallföretagens situation skiljer sig något från den 

utgångspunkt Burgelman et.al (2004) presenterar. Att information och förståelse om t.ex. 

industriutveckling huvudsakligen erhålls från kund eller samarbetspartner kan ses som en 

begränsande faktor för fallföretagens förmåga att utveckla innovationsstrategier. Då den 

information en sådan aktör vill delge är begränsad. Dock hävdar vi att som fallföretagen 

beskrivit är någon annan tillgång än denna svåråtkomlig och bör därför ses som den bästa 

tillgängliga informationskällan.  
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Figur 4. Bearbetad modell med utgångspunkt i: Innovative capabilities audit framework – Business unit 

level, Burgelman et.al (2004:9) 
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Burgelman et.al (2004) nämner fem generella indelningar för de resurser och aktiviteter som 

avgör förmågan att utveckla innovationsstrategier. Av dessa har fallföretagen påvisat 

bidragande faktorer till den innovativa kapaciteten inom respektive kategori, illustrerade i 

figur 4. Att resurstillgång varit den mest påtagliga faktorn grundar sig enligt oss i dels 

fallföretagens storlek vilket är en orsak även Hemert et.al (2012) fann i sin studie om 

Nederländska SMF, dock ser vi även situationen på offshoremarknaden som en bidragande 

orsak till detta. Fallföretagen har alla beskrivit kunden eller samarbetspartnern som är den 

huvudsakliga och ofta enda kopplingen till marknaden och att större delen av 

marknadskunskapen kommer från denna aktör. Detta är en situation som skapar 

begränsningar för i vilken utsträckning aktiviteter så som förutsägelser av industriutveckling 

och konkurrenters strategier kan förklara fallföretagens framgång på marknaden.  

5.2 Etablering i nätverk 
Att etablera sig i nätverk är en process vilken kräver tid och resurser, samtidigt som nätverk 

kan vara svåra att få insikt ifrån en position utanför i enlighet med Forsgren och Johanson 

(1992). Under senare år har forskare gått över från en mer relationsbaserad syn på inträde i 

nätverk till att i högre grad se till resurser en del i denna process (Chetty och Patterson, 

2002). I vår studie har vi konstaterat att samtliga fallföretag uppvisar starka kopplingar 

mellan resurser, innovation, och en initial etablering i på nätverksmarknaden. När vi ser till 

hur just innovation inneburit en möjlighet för etablering i nätverket måste vi först se till att 

innovation är en resurs vilken efterfrågas inom detsamma. Nya krav och förutsättningar på 

marknaden gör att vi idag ser att innovation efterfrågas i stor utsträckning av nätverket.  

Att resurser kan leda till en etablering inom nätverk är bevisat i teorin (Andersson, 2010), i 

studien kan vi se tydliga exempel på hur just resurser ger tillgång till nätverk. Totech hävdar 

att deras initiala etablering helt kan härledas till innovation. Totech kan inte se någon annan 

resurs eller anledning till att man lyckats etableras i detsamma. Vi kan här se hur Totech 

arbetat aktivt med att erbjuda innovation gentemot sin kund och därigenom skapat en ny 

produkt vilken lever upp till marknadens nya standarder och därigenom efterfrågas inom 

nätverket. UW-Elast har samma tillvägagångssätt där de erbjuder innovation i material till 

marknaden. UW-Elast ser innovation som en nyckel till etableringen på marknaden, de anser 

att utan att erbjuda något innovativt kan inte små bolag etableras inom nätverket. 

Elitkomposit bygger vidare på samma tankegång, för Elitkomposit är innovation och 

innovationskraft något som genomsyrar hela organisationen. Den initiala etableringen på 

marknaden härleds till innovation i utformning, material och produktion. Elitkomposit ser 
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deras innovativa kapacitet och nytänkande som den enda förklaring till hur de som liten 

leverantör lyckades etablera sig i detta globala nätverk. Vi kan här således se att 

fallföretagen ser innovation som den enda förklaring till deras initiala etablering på 

marknaden. Kopplingen mellan innovation och etablering är här tydlig då samtliga 

fallföretag ser denna resurs som elementär i sin initiala etablering. 

I enlighet med Schweizer (2012) teorier om nyckelresurser mot marknaden kan vi här se till 

innovation som en nyckelresurs inom alla företagen, samt att de valt att specialisera sig inom 

detta område. I enlighet med Schweizer (2012), Zaheer och Bel (2005) och Gulati (2007) 

kan vi se att nätverket sökt efter de resurser företagen i studien erbjuder. Den initiala 

etableringen går således i linje med dessa teorier och alla tre bolagen är enligt oss tydliga 

exempel på att innovation är en nyckelresurs för att nå denna typ av komplexa globala 

nätverk. Fallföretagen har genom sin innovationskraft skapat produkter vilka är överlägsna 

sina föregångare i kvalitet och funktion och har därigenom kunnat fylla ett behov hos 

marknaden. De skapar förutsättningar genom att erbjuda något ingen annan kan göra och de 

har en stark medvetenhet om att det är deras innovativa förmåga vilken efterfrågas av 

marknaden. Vilket i enlighet med teorin ledde till den initiala etableringen.  

Genomgående i studien kan vi se hur de tidigare diskuterade resursbindningarna har spelat 

en viktig roll i samtliga studerade företags initiala etablering i enlighet med argumentationen 

från Andersson (2010). Detta ställer sig delvis mot många teorier inom nätverksteori vilka 

påvisar relationers betydelse i den initiala etableringen exempelvis Blankenburg och 

Eriksson (2000) samt Blankenburg et.al (1996). I denna studie uppvisas dock väldigt få 

tecken på att relationer skulle ha spelat in i den initiala etableringen. Detta då samtliga 

fallföretag hävdar att den första kontakten kom genom att de kunde erbjuda en innovativ 

lösning åt initial kund. I alla tre fallen anser företagen att de kunnat identifiera en situation 

där kunden enbart söker innovativa lösningar på problem. Utan dessa lösningar anser 

företagen att samarbete inte skulle ha varit aktuellt hos kunden.  Inom framförallt Totech 

och Elitkomposit kommer detta fram mycket tydligt då de anser att utan deras innovativa 

produkter skulle deras idag betydande kunder aldrig etablerat kontakt med dem för 

utveckling. I UW-Elasts fall är kopplingen mer härledd till materialet i sig men fortfarande 

anser man att det är just innovationen i detsamma som lett till kontakten med marknaden. I 

samtliga fall är det frågan om att företagen kan lösa ett specifikt problem åt kund.  
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Samtliga fallföretag är mycket tydliga med att de inte anser att man kan väcka intresse hos 

marknaden och stora kunder utan att erbjuda något mycket specifikt (innovation) . Här kan 

vi se att det hos företagen i denna studie finns en klar bild av att utan innovation som resurs 

hade kunden inte tagit initial kontakt med företagen. Vi kan här se att relationer inte spelat 

roll, då de initialt inte existerat. Frågan har istället varit om förtagen kan lösa problemen, 

annars är inte kunden intresserad.  Elitkomposit hävdar att det idag är omöjligt att sälja 

något till marknaden om du inte kan erbjuda någonting alldeles unikt och efterfrågat. UW-

Elast och Totech är inne på samma linje då de anser att det omöjligt att sälja till nätverket 

utan innovation. De anser att svårigheten att sälja är på den nivå att små bolag inte ens blir 

insläppta hos eller får prata med kund utan att erbjuda något vilket verkligen efterfrågas.  

Vi kan här ytterligare fastslå att fallföretagen hävdar att innovation som resurs är nyckeln till 

den initiala etableringen. Innovation är här helt avgörande, samtidigt som vi kan se att 

relationer inom den klassiska ramen för nätverksteori initialt spelar en mycket avgränsad 

roll.    

Enligt Thorelli (1986) borde en etablering i nätverket för fallföretagen vara mycket 

problematisk på grund av inträdesbarriärer, framförallt i form av storleksskillnader mellan 

företagen. Fallföretagen uppvisar dock alla ett beteende vilket motsäger detta då de 

etablerats snabbt och utan nämndvärda problem. Tydliga exempel på detta är hur 

Elitkomposit inte är i närheten av att uppfylla de krav vilka deras huvudkund ställer på 

storleken hos sina leverantörer, trots detta är de idag en av huvudleverantörerna. Totech 

sitter i samma situation där de egentligen är för små för sin huvudkund men ändå tillåts vara 

en betydande leverantör. UW-Elast visar samma tendenser då de tillåts samarbeta med 

kunder många gånger större än de själva. Fallföretagen visar här att den initiala etableringen 

via innovation lett till att barriärer övervunnits. Detta genom att de erbjudit nätverket 

produkter och lösningar vilka starkt efterfrågas. Samtliga fallföretag anser således att 

innovation och det behov som marknaden uppvisat är nyckelelement vilka påskyndar och 

förenklar övervinnandet av denna typ av barriärer. Detta är intressant då innovation 

bevisligen inom denna studie visar sig brygga traditionella inträdesbarriärer och tillåter små 

företag att snabbt etableras tillsammans med globala företag, och faktiskt spela en viktig roll 

bland deras leverantörer.  

Koppla in i nätverk – hur gjordes det initialt. 



ANALYS 

57 
 

För den intresserade finns i Bilaga 3 lägg till en uppritning av hur fallföretagen initialt 

kopplade in i nätverket och hur de härigenom fick tillgång till ett mycket stor nätverk. Detta 

är framförallt viktigt i ett rent praktiskt syfte där vi nu kan se att företagen initialt använde 

liknande metoder för att nå nätverket vilket blir viktigt att bära med sig när vi pratar 

positionering. 

5.3 Positionering i nätverk 
Det första steget i positioneringsarbete handlar om att skapa sig en stark insiderposition i 

enlighet med Johanson och Vahlne (2009) samt Schweizer (2012). Detta för att initialt 

stärka sina band till nätverket och befästa sin position, härigenom skapa resursbindningar i 

enlighet med Håkansson och Snehota (1995). För samtliga fallföretag handlade det initiala 

positionsarbetet om att snabbt stärka sina resursbindningar till den närmaste kunden. Detta 

genom nära samarbeten i innovations och utvecklingsarbete. Totech menar på att det i detta 

steg var avgörande att lyssna på kund och anpassa produkten, då de själva inte hade stor 

insikt i marknaden initialt. UW-Elasts resonemang är mycket liknande då de anser att 

materialutvecklingen med kund initialt var avgörande för att kunna förstå marknadens krav 

och stärka sina resursbindningar till kunden. För Elitkomposits del var utvecklingen 

liknande då de bedrev utveckling i mycket nära samarbete med kund för att kunna uppfylla 

dennes behov. Vi kan här se att ett nära samarbete i ett tidigt skede var viktigt för 

fallföretagen för att kunna förstå hur nätverket fungerande och binda kunden till sig. De tre 

fallförtegen upplevde alla att nätverket initialt var en plats som var svårförståelig i enlighet 

med Wilkinson och Young (2002).  Vi kan här fastslå att fallföretagen upplevde ett starkt 

beroende till sin kund och att detta första samarbete var mycket viktigt för vidare arbete i 

nätverket. Ett lyckat första steg var nödvändigt för att skapa sig en identitet i nätverket och 

därigenom få ökad tillgång till detsamma. Initialt i positionsarbetet kan vi även se att 

innovation var nyckelresurs i samarbetet och att innovation ledde till starka resursbindningar 

mot kunden och nätverket.  

Ford et.al (2002) påvisar att en utveckling av sin nätverksposition handlar om samarbete 

med företagen i sin omgivning. Detta är något som är tydligt hos fallföretagen då samtliga 

stärk sin position genom just samarbeten i innovation. En intressant aspekt här är att 

samtliga fallföretag anser att positionsarbetet mycket skedde per automatik mot kund. Detta 

genom att den tidigare nämnda förenklingen av inträdet genom kund hjälpte även i 

positionsarbetet. Detta då företagen upplevde att de snabbt etablerades i nätverket hos 

kunden genom den efterfrågan som fanns. Det unika här var att kunden agerade mycket 
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aktivt i sitt arbete mot företagen, detta framförallt mot i Elitkomposit och Totech. Dessa små 

bolag behövde således initialt inte lägga större resurser på sin positionering, utan 

resursbindningar i form av innovation och aktivitetslänkningar i utvecklingsarbetet kom 

automatiskt. Återigen kan vi se hur nätverkets behov av innovation underlättar för företagen 

att positionera i nätverket. I de tre studerade fallen kan vi se att alla var starkt hjälpta av sin 

initiala kunds behov av innovation och att denna hjälpte till att i ett tidigt stadium placera 

fallföretagen inom nätverket och starkt bidrog till att stärka deras position.        

Mattson och Johanson (1992) visar i sin forskning att även små bolag kan bidra med 

förändring till sitt nätverk genom att aktivt visa nytänkande, nya produkter, innovation etc. I 

enlighet med denna teori kan vi här se hur fallföretagen utnyttjat sin innovationskraft för att 

stärka sin position inom nätverket. Alla tre företagen gör detta genom att skapa lösningar 

vilka blir i det närmaste oumbärliga för marknaden då dess potential uppdagas. För Totech 

och Elitkomposit innebär detta en stark produktutveckling vilken effektiviserar den 

operationella verksamheten hos kunder. I UW-Elasts fall är detta synligt i att man genom 

materialkunskap kan presentera produkter med en kraftigt ökad livslängd och prestation i 

nya tuffare miljöer.  

Mattson (1989) hävdar här att en förändring av nätverkspositioner ofta är resurskrävande. 

Detta är dock något som fallföretagen inte tillfullo upplevt, alla tre företagen påpekar 

visserligen att mycket resurser lagt på utveckling i samarbete med kunden, men samtidigt 

upplever de att detta samarbete betalar av sig snabbt. Dessutom upplever företagen inte att 

de hittills tvingats arbeta aktivt eller lagt större resurser för att hitta nya kunder inom 

nätverket. Kunder upplevs istället komma till företagen när deras position stärks. 

Detta går emot teorier av Håkansson och Ford (2002) vilka talar om att företag inom 

nätverket ofta väljer att av kostnadsskäl inte söka nya eller byta relationer inom nätverket. 

Inom denna studie kan vi dock se att företag inom nätverket sökt upp fallföretagen för att de 

aktivt söker nya lösningar. Detta tordes framförallt bero på just innovationskraften hos 

fallföretagen. När förutsättningarna på marknaden kräver innovation och mer 

högpresterande produkter samtidigt som lönsamheten är mycket god, kan vi se hur företag 

aktivt söker nya lösningar. Här kan vi se hur innovation återigen ger fallföretagen en 

snabbare och enklare positionering inom nätverket.  

Ytterligare en intressant aspekt är att samtliga fallföretag upplever att de efter den initiala 

etableringen skyddats av nätverket i enlighet med Johansson och Elg (2002). Fallföretagen 
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upplever att konkurrensen inom nätverket är låg. Framförallt Totech och Elitkomposit 

relaterar detta till situationen på andra marknader än den här diskuterade, där de aldrig efter 

etablering upplevt den typ av beskydd som de gjort i detta nätverk. Båda företagen relaterar 

detta till att de genom sin innovativa produkt uppfyllt ett behov hos marknaden, när detta är 

uppfyllt slutar marknaden söka. Detta kan härledas till de unika egenskaper fallföretagen 

besitter där både Elitkomposit och UW-Elast är ledande i norden inom sina fält, kanske till 

och med världsledande. Därmed kan de bidra med en lösning vilken mycket få andra företag 

kan producera.  

Denna intressanta aspekt bekräftar att ett nätverk kan besitta tuffa inträdesbarriärer.  Men 

inom fallföretagen i denna studie har dessa snabbt kunnat övervinnas genom innovation. 

Innovationskapaciteten får här dubbel effekt då den inte bara underlättar inträde utan även i 

senare steg efter etablering bidrar till att skydda företagen mot konkurrens i enlighet med 

Johansson och Elg (2002). Detta visar på att deras teorier bör kunna appliceras även på små 

företag. (deras studie syftar främst mot större företag) 

Möller och Halinen (1999) menar att genom nära samarbeten med sitt nätverk kan nya 

möjligheter uppdagas. Detta genom att samarbetena öppnar upp för ökad insikt i nätverket. 

Något som fallföretagen till stor utsträckning kan bekräfta. Fallföretagen säger sig i linje 

med detta inte kunnat inse det enorma innovationsbehov vilket marknaden besitter. Totech 

uttrycker detta som att marknadens innovationsbehov är i stort sett oändligt, Elitkomposit är 

inne på samma linje då de inte ser någon ände på allt som kan tänkas behövas uppdateras 

inom marknaden. Detta var något som företagen inte upptäckte förrän de fick tillgång till 

marknaden. Fallföretagen hävdar att de såg på marknaden som välutvecklad tekniskt, men 

att de efter inträdet fått revidera denna syn. Med etableringen följde således en ökad insyn i 

nätverket och nya möjligheter uppdagades för fallföretagen. I detta innovationsbehov vilket 

uppdagades har alla företagen insett att det finns mycket stor potential för vidare 

affärsmöjligheter då deras positioner stärks inom marknaden. 

Möller och Hallinen (1999) hävdar vidare att nätverket ger kunskap, speciellt från större 

samarbetspartners. Här kan vi se att dessa större företag framförallt bidragit med kunskap 

om marknaden och dess krav till fallföretagen i enligt med ovan förd diskussion. Detta 

medan fallföretagen besitter den tekniska kunskapen som större samarbetspartners saknar. 

Detta är en annorlunda uppdelning som skapar ett starkt beroende hos dessa större företag 

gentemot fallföretagen. Detta beror framförallt på det faktum att marknadens nya krav helt 
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förändrat förutsättningarna för de större bolagen och de kan inte ensamma kan möta dessa 

förändringar. Detta har skapat ett beroende till den innovationskraft vilken fallföretagen 

besitter och har därigenom skapat en situation där de tillåts spela en viktig roll inom 

nätverket. Resurser binds här samman med grund i innovation, och fallföretagens position 

stärks inom nätverket. 
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6. SLUTSATS 

 

Detta kapitel redogör för uppsatsens slutsats genom att besvara studiens huvudproblem, som 

tar sin utgångspunkt i empirin och analysen. Avslutningsvis redogörs för studiens 

begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Besvarande av huvudproblem 
Vi har i denna studie valt att utgå ifrån att besvara våra delproblem (1) Hur arbetar 

innovativa SMF med innovation som resurs? (2) Hur kan innovation förklara den initiala 

etableringen för innovativa SMF inom globala affärsnätverk? (3) Hur arbetar innovativa 

SMF med innovation för att positionerar sig inom nätverket? Genom detta tillvägagångssätt 

anser vi huvudproblemet, Hur kan innovation som strategisk resurs förklara innovativa 

SMF etablering och expansion inom globala affärsnätverk? besvaras. 

 

(1) Hur arbetar innovativa SMF med innovation som resurs? 
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Vi har genom denna studie påvisat både styrkor och begränsande faktorer för SMF vid 

arbete med innovation. Vi har även funnit likheter mellan SMF oavsett om det är innovation 

i form av produktutformning eller materialsammansättning som driver företaget.  

Studien har funnit att det framförallt är kunskap hos anställda och specifika arbetsgrupper 

som är kärnresursen för innovation hos SMF. Varför detta är den innovativa kärnan har vi 

funnit i vad som driver produktutveckling. Detta har bland annat varit en gedigen 

problemlösningsförmåga där innovation uppstått genom anställdas förmåga att finna 

alternativa utformningar på existerade produkter. I andra fall har vi funnit att det är de 

anställdas materialkunskap och hur detta kan anpassas efter marknadens behov som drivit 

innovation.  

Ytterligare har vi kunnat identifiera ett flertal stödjande faktorer som tillåter dessa former av 

innovationsarbete. T.ex. har produktionsutrustning framförts som en avgörande resurs för att 

stödja innovation. Det har i respektive fall funnits en flexibel produktionsutrustning som 

möjliggör en stor produktionsfrihet. Denna produktionsfrihet har för alla de undersökta 

företagen inneburit att begränsningarna för hur produktutveckling inom deras arbetsområde 

kan bedrivas är få.  

Fler stödfunktioner vi kunnat finna grundar sig företagens strukturella kontext. Att företag är 

mindre till storleken har i studien påvisat flera fördelar. Korta kommunikationsvägar och ett 

nära samarbete mellan företagets olika funktioner har visats bidra till ett mer effektivt 

innovationsarbete. En effektivitet som innebär att alla företagets enheter, såväl ledning som 

produktion, snabbt och effektivt kan understödja det innovativa arbetet. Denna dynamik 

kombinerad med en produktionsutrustning som påvisar stor frihet hävdar vi vara de 

huvudsakliga orsakerna till att företagen kan bemöta krävande kundspecifika uppdrag.  

De begränsningar företagen påvisat i sin förmåga att utveckla innovativa produkter grundar 

sig i den tillgängliga informationen. Då marknaden inte tillåter SMF att själva på ett 

effektivt sätt insamla information om produkters funktion eller hur ytterligare 

produktutveckling skall bedrivas, blir detta en begränsande faktor. Företagen utvecklar 

därför ett starkt beroende till antingen en kund eller samarbetspartner som blir den 

huvudsakliga källan för information. För att bedriva ett effektivt innovationsarbete har vi 

därför identifierat företagens egen förståelse för dess teknologiska omgivning som en 

betydelsefull faktor.  
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Vi hävdar att det är genom sin närhet mellan olika funktioner i företaget, flexibilitet och 

kunskap SMF kan bemöta även de mest krävande kunder. Det är även dessa faktorer vi ser 

som huvudorsaken till varför SMF har förmågan att konkurrera med betydligt större företag 

med en större mängd resurser. De tre faktorerna tillåter SMF att identifiera teknologiska 

möjligheter av relevans, fokusera företaget som helhet mot dessa och realisera dem. Den 

situation där utveckling i stor grad är kundstyrd ser vi även med positiva aspekter trots den 

begränsade informationen, då detta driver företagen mot ytterligare specialisering och rätt 

utveckling. Detta hävdar vi är egenskaper som driver SMF mot ett teknologiskt ledarskap i 

denna typ av marknadssituationer. 

(2) Hur kan innovation förklara den initiala etableringen för innovativa SMF inom globala 

affärsnätverk? 

Vi kan utifrån denna studie påvisa att innovation är elementärt i den initiala etableringen i 

nätverk för de studerade företagen. Vi kan genomgående i studien se att företagen litar till 

innovation som sin absoluta nyckelresurs mot nätverket. De söker att etableras genom sina 

unika egenskaper inom innovation och det behov som finns hos nätverket.  

Studien påvisar att fallföretagen genom sin innovativa förmåga i utveckling av produkter 

och material tillfredställt det behov av innovation vilket nätverket uppvisar. Detta innebär att 

deras egenskaper matchar det behov vilket finns hos nätverket. Genomgående kan vi se hur 

fallföretagen aktivt hittar lösningar på produkter till nätverket och hur dessa accepterat. 

Detta leder till att fallföretagen snabbt bygger upp en viktig resursbindning mot initialt sin 

närmaste kund, och därigenom kopplas in i nätverket. Denna process är enligt oss unik, där 

små företag tillåts leverera vitala delar av den operationella verksamheten till globala 

företag. Detta kan enligt studien enbart härledas till innovation som resurs och det faktum att 

nätverket uppvisar ett starkt behov av innovation. Företagen i studien kan fylla detta behov 

genom avancerade lösningar, vilka kunderna inte tidigare sett. Detta gör att produkterna och 

lösningarna snabbt accepteras inom nätverket och fler lösningar efterfrågas. Vi kan här 

således se att den initiala etableringen i nätverket helt kan förklaras av innovation, studien 

påvisar att det inte finns någon annan förklaring till denna etablering. 

Genom att uppfylla innovationsbehovet hos nätverket har företagen inom denna studie 

etablerats i en miljö där de är mycket små mot sitt omgivande nätverk. En vital del i detta är 

att stora kunder upptäckt deras innovationsförmåga inom olika områden och snabbt 

intresserat sig för deras produkter. Vi anser det här inom studien identifierat att 
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specialiserade SMF genom sina resurser kan etableras i nätverk. Detta då resurser matchas 

mot det behov marknaden uppvisar.   

Något som dock varit svårare att bevisa är hur SMF aktivt kan skapa den initiala kontakten 

med kunder i nätverket. I samtliga fallföretag har den initiala kontakten tagits av kunder 

inom nätverket med behov av specifik innovation. Detta utan att fallföretagen egentligen 

varit medvetna om marknadens situation. Det kan även med hänvisning till detta konstateras 

att nätverket är svårt att få insikt i som utomstående. Studien kan dock bevisa att genom 

specifika resurser kan möjligheter till etablering skapas, detta eftersom samtliga fallföretag 

upptäckts genom sin innovativa förmåga. Detta bevisar att SMF genom resurser kan 

etableras i nätverk av global skala, om nätverket uppvisar tydliga behov. Att övervinna 

storleksmässiga etableringshinder utan att erbjuda rätt resurser gentemot nätverkets bör 

däremot vara mycket problematiskt enligt vår studie. Detta innebär att SMF måste uppvisa 

de specifika egenskaper vilka nätverket efterfrågar, annars skapas ingen möjlighet till 

etablering genom resurser.    

Studien visar även på att den initiala etableringen starkt kan underlättas av att företagen 

uppfyller en stark efterfrågan hos nätverket och initial kund. Det vi i studien finner unikt är 

att de studerade företagens storlek lämnas obeaktat hos kunderna och nätverket. Genom att 

de levererar vad som efterfrågas tas  de snabbt in i nätverket via sina närmaste kunder, och 

etableringen kan bevisligen underlättas genom denna process. En etablering utan kontakt 

med initial stor kund är enligt studien i det närmaste omöjlig, just på grund av 

storleksskillnader. 

Vi kan här konkludera att innovation som resurs varit helt avgörande för etableringen inom 

nätverket för de studerade företagen. Detta innebär att SMF genom en stark medvetenhet om 

ett nätverks efterfrågan bör kunna matcha specifika resurser mot detta och därigenom väcka 

nätverkets intresse. Det vi här ser som en förutsättning är att mycket specifika resurser 

efterfrågas av nätverket. Detta eftersom specifikt efterfrågade resurser lättare kan utnyttjas 

av SMF samt att det ger en ökad koncentration i resurser. Härigenom anser vi att denna 

koncentration i resurser bör kunna vara en konkurrensfördel för SMF mot nätverk, då dess 

behov snabbt kan fyllas. Inom denna studie anser vi det identifierat att detta tordes vara 

fallet, studiens resultat pekar mot att små specialiserade företag genom sina resurser kan nå 

komplexa nätverksmarknader då stark efterfrågan hos nätverket finns.  
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 (3) Hur kan innovation förklara positioneringen av innovativa SMF inom globala 

affärsnätverk? 

Vi kan i vår studie visa på det nära samband vilket tidigare påtalats mellan etablering och ett 

positionsarbete inom nätverk. Teorierna ligger nära varandra och vi kan i denna studie 

fastslå att processen med att skapa en position inom nätverket är något som ständigt fortgår 

hos fallföretagen. Den nära kopplingen till etablering återfinns i det faktum att den initiala 

kunden fortsätter vara en viktig del av positionsarbetet. Detta genom starka resursbindningar 

inom innovation och utveckling, vilket även efter den initiala etablering är det som 

efterfrågas inom nätverket. Vi kan här konstatera att innovationsarbetet gentemot nätverket 

fortsätter kontinuerligt under många år och att innovation fortsätter att vara den mest vitala 

resursen. Återigen vill vi påtala att vi här behandlar positionering i termer av att förändra 

positioner inom nätverk och ingenting annat. 

Studien visar på att det är viktigt för fallföretagen att utvecklas med sin initiala kund, detta 

eftersom denna hjälper till att stärka företagens positioner i nätverket. Genom detta 

samarbete skapas en nätverksidentitet och de studerade företagens positioner stärks. Vi kan 

här således se hur företagens positionsarbete förenklas genom kunden, precis som i fallet 

med den initiala etableringen. Positionsarbetet är i samtliga fallföretag vitalt då de alla vill 

synas inom nätverket genom sina innovationer. Samtidigt kan vi se att just kontakten med en 

initialt stor kund verkar vara det viktigaste för fortsatt positionering. Detta eftersom 

nätverket kräver att företagens kompetens bekräftas. Att stärka sina initiala kopplingar mot 

stora kunder ser vi därför som en vital del i innovativa SMF positionsarbete inom nätverket. 

Detta eftersom detta tordes ge en starkare position utan större resursåtgång.  

Vi kan även fastslå att fallföretagen allt eftersom de får en starkare position inom nätverket 

upplever sig skyddade inom detsamma. Detta eftersom de genom sin innovationsförmåga 

skapar starka resursbindningar till nätverket. De levererar något som ingen annan kan, och 

därför skapas en stark ställning inom nätverket. Detta innebär även att innovation leder till 

att nya kunder kommer till företagen. De studerade företagen behöver således inte aktivt 

söka efter kunder utan detta kommer som en följd av en stärkt position driven av innovations 

kapacitet. De studerade företagen skapar sig härmed en mycket stark position i nätverket 

genom innovation som resurs. Detta är unikt då de skapar förutsättningar för fallföretagen 

inom nätverket och ger tillgång till nya kunder utan större konkurrens. Specialiseringen i 

innovation leder här till att företagen relativt ostört kan stärka sin position inom nätverket, 
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då resursbindningar mot nätverket hela tiden stärks och de skapar ett starkt beroende för sina 

produkter och material. Denna situation anser vi är unik och innebär att SMF i liknande 

situationer genom en hög grad av specialisering inom resurser med en god matchning mot 

nätverket kan skapa sig en mycket stark position, trots sin ringa storlek. Detta förutsätter en 

hög grad av specialiserade behov i nätverket. 

Slutsatsen är att innovation som resurs gentemot nätverket, verkar för att stärka företagens 

position. Genom att fortsatt leverera innovativa lösningar stärks de studerade företagens 

position och de får nya kunder inom nätverket. Det verkar här vara vitalt för SMF att 

bibehålla fokus på just innovation inom organisationen. Detta eftersom studien kan slå fast 

att resurser väl matchade mot initial kund och nätverket verkar stärka positionen för företag 

automatiskt. Arbetet med sin position sker således mer automatiskt genom att nya kunder 

kommer till företagen, än genom aktivt arbete för att söka kunder, återigen kopplas detta till 

företagens specialiserade resurser. Detta innebär sammanfattningsvis att vi anser att studien 

och ovanstående slutsats visar att SMF efter en etablering bör fortsätta, eller till och med 

utvidga sina satsningar inom resurser för att stärka sina positioner. Vi kan här se att ökade 

satsningar i de resurser vilka efterfrågas verkar ge den önskvärda positioneringen. SMF i 

liknande situationer bör därmed fortsätta satsa på de resurser vilka skapade möjligheten i 

nätverket. Denna koncentration verkar vara det viktigaste i arbetet med att stärka sin 

position och innebär minst resursåtgång.    

(4) Besvarande av huvudproblemet; Hur kan innovation som strategisk resurs förklara 

innovativa SMF etablering och expansion inom globala affärsnätverk? 

Med hänvisning till ovanstående slutsatser avser vi här enbart snabbt sammanfatta vad vi 

kommit fram till. Slutsatsen är att innovation som resurs kan förklara etableringen och 

positioneringen för företagen inom denna studie. Studien visar på att de har en hög 

specialisering inom innovation och att de aktivt jobbar med denna specialisering inom sina 

resurser. Vidare kan vi se att nätverket idag efterfrågar just denna typ av resurser vilket lett 

till att fallföretagen kunnat etableras i nätverket. Denna efterfrågan leder för fallföretagen till 

att de inte enbart accepteras i nätverket utan att de faktiskt upplever sig starkt hjälpta av sina 

kunder och därmed får en mycket snabb etableringsprocess. Dessutom kan vi i studien se att 

den stora efterfrågan leder till att fallföretagen snabbt skapar sig en stark position, initialt 

nära sin första kund. Kunden agerar här som en hjälpande hand och fallföretagen tas in i 

nätverket genom denna kontakt. Vidare kan vi i studien se att fallföretagen snabbt utvecklas 
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inom nätverket och att de finner nya kunder genom att dessa kommer till företagen. 

Fallföretagen behöver därmed ej söka efter nya kunder, nätverkets behov ser istället till att 

dessa kommer till företagen. Ytterligare en unik aspekt i det hela är att fallföretagen känner 

sig skyddade av sitt nätverk allt eftersom deras position stärks. Detta har tidigare 

argumenterats härröra till deras mycket unika kompetenser. Svaret på huvudproblemet är 

således att ett starkt resursbehov hos nätverk och starkt matchade resurser hos SMF mot 

detta behov ser ut att kunna ge tillgång till globala affärsnätverk. Detta trotts att företagen är 

mycket små i förhållande till sin närmaste omgivning.  

Detta innebär om vi ser tillbaka till problemdiskussionen att den specialisering vilken 

Terziovski (2010) talar om faktiskt kan innebära en etablering inom nätverk för SMF. Detta 

innebär även att Parker (2011) och hans reslutat där SMF kan ha fördelar gentemot 

multinationella företag även verkar stämma. Företagen inom denna studie har alla unika 

egenskaper vilka utvecklats genom mycket hög kompetens inom ett smalt område och denna 

specialisering ser ut att ge en konkurrensfördel gentemot större företag. Vi kan även se att 

Ruzzier et.al (2006) i sin argumentation om RBV och nätverk verkar ha rätt, dessa två passar 

mycket bra in i varandra och inom vår studie kan vi se tydliga kopplingar mellan 

fallföretagens resurser och nätverket och dess unika behov. 

Studien visar således att företag vilka vill etableras i nätverk med stark efterfrågan bör satsa 

i unika resurser matchade mot nätverket. Detta även i senare stadium när de avser stärka sin 

position. Att starkt specialisera sig i sina största kompetenser inom resurser ser enligt 

studien ut att vara det mest vägvinnande både i etablering och i positionering inom 

nätverket. 

Praktiska implikationer och avslutande policy förslag 

Vad gäller de praktiska implikationerna från denna studie kan vi se att en ökad förståelse för 

ett nätverks efterfrågan och en ökad matchning av resurser bör kunna leda till nya 

möjligheter för många SMF. Detta gäller inte enbart det här studerade nätverket, utan 

nätverk i ett bredare spektrum. Vad gäller de praktiska implikationerna specifika för det 

studerade nätverket anser vi som författare att mer borde göras för att öka förståelsen för den 

möjlighet vilken svenska SMF här besitter. Ingången till ett av de mest lukrativa 

affärsnätverken globalt ligger runt vårt hörn och det efterfrågar högteknologisk kompetens 

och innovationskraft av yttersta kvalitet, vilket många svenska SMF bör besitta. Vidare kan 

vi även se att företag vilka vill etableras i det här studerade nätverket bör försöka förstå den 
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unika efterfrågan vilket nätverket uppvisar inom innovation. Detta har bevisats vara svårare 

än vad som först förutsågs, dock bör det kunna göras. Här ser vi ytterligare en praktisk 

implikation då vi anser att större satsningar mot att skapa nätverk för innovation mellan 

svenska SMF, aktiva och sökande mot nätverket skulle vara att föredra. Detta då en sådan 

satsning dels påtalats vara attraktiv av fallföretagen, men även då det skulle skapa insikt för 

fler företag och öka möjligheterna till att utveckla än mer avancerade produkter i ett utbyte 

av tekniska kompetenser mellan företag. Att etableras genom innovation i det studerade 

nätverket är bevisligen möjligt, vi anser härmed att det borde skapas förutsättningar för att 

förstå denna unika möjlighet och hjälpa företag att nå nätverket. Detta både regionalt och 

nationellt då vi anser att många svenska företag idag bör kunna utnyttja denna möjlighet om 

de får stöd och ges möjligheten. Svensk och västsvensk industri bör ta denna chans, vi har 

definitivt möjligheten med större satsningar då vi idag besitter hög kompetens inom 

tillverkningsindustri och god kompetens för att skapa innovativa högteknologiska lösningar 

inom många fält. Förslagen till policy implikationer är många men framförallt handlar det 

om att skapa förståelse för nätverket och marknaden och hjälpa och underlätta för svenska 

företag att nå marknaden genom exempelvis satsningar på innovationsnätverk där fler kan 

utnyttja befintliga kontakter hos andra företag för att nå marknaden och synas. 

6.2 Studiens begränsningar 

Vi vill till en början påpeka att vi här bör beakta den typ av situation vilken gäller inom 

nätverket. Detta gällande den speciella form av högteknologisk efterfrågan vilken råder 

inom nätverket. Detta bör enligt oss skapa en situation där SMF har större fördelar i resurser, 

relaterat mot exempelvis behov inom lågkostnadsproduktion. Studien förutsätter således att 

denna typ av situation existerar för att den tillfullo skall kunna appliceras på SMF. Om 

situationen återskapas där nätverket upplever denna typ av speciella efterfrågan anser vi att 

studien är applicerbar, i en sådan situation kommer företagen enligt oss att kunna agera i 

likhet med företagen inom studien.  

Studiens omfattning där enbart tre företag studerats är naturligtvis en begränsning. En vidare 

studie där fler företag undersöks är nödvändig för att slå fast och bevisa resultaten. Vi anser 

dock att det finns en viss generaliserbarhet då företagen uppvisar mycket stora likheter och 

är verksamma inom ett avgränsat fält. Vi vill dock återigen påminna om att vi enbart gör 

försiktiga generaliseringar och att dessa framförallt är riktade till resultatet enbart inom 

denna studie. En vidare studie bör göras och skulle vara intressant. 
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Ytterliggare en begränsing kan vara det faktum att vi studerat relativt små bolag med få 

anställda vilket innebär att vi inte har några större SMF med i studien. Vi är medvetna om 

detta men anser ändå att detta inte kan anses vara en större begränsing då storleksskillnaden 

mellan ett större SMF och det studerade nätverket fortfarande skulle vara så pass stor att vi 

inte anser att detta skulle utgöra en signifikant skillnad. Storleksskillnaderna är så stora att 

även ett lite större SMF fortfarande är gigantiska. Dessutom visar slutsatserna att 

storleksskillnader inte spelar större roll. Vi vill härmed påpeka att vi är medvetna om 

begränsingen även om vi inte anser att den utgör något större hinder i vår studie. 

Vi är även medvetna om att framförallt delproblem två och tre öppnar upp till diskussion. Vi 

har medvetet valt att formulera dessa på detta vis eftersom det delvis saknas teori på 

området. Detta framförallt i etableringsfasen i nätverk - hur resurser kan skapa denna 

etablering. Genom att utförligt diskutera problemen i analysen har vi haft för avsikt att 

överbrygga detta problem och visa på att resurser kan användas för etablering i större 

utsträckning än vad teorin medgör.  

Vi vill som avslutning påpeka att studien kan ha ytterligare begränsningar. I vår uppfattning 

kommer en studie alltid att dras med begränsningar, enda sättet att komma förbi dessa och 

skapa perfekta slutsatser är genom fullständig informationstillgång. Vilket naturligt är 

omöjligt, det viktiga här är istället att vara medveten om begränsningarna. Något vi arbetat 

med genomgående i studien. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I slutet av vår studie kan vi se hur våra slutsatser kan fungera som en grund mot ytterligare 

forskning i ämnet. Här ges några förslag på intressanta aspekter för fortsatt forskning. 

(1) Kvantitativ tillvägagångssätt. En liknande studie med kvantitativ forskningsmetod skulle 

ge underlag för ytterligare generaliseringar. Därmed kunna bevisa hur resurser kan leda till 

etablering och expansion inom nätverk.   

(2) Andra resurser, fler resurser. En kvalitativ studie av nätverksmarknader och resursers 

inverkan på etableringsmöjligheter skulle kunna utföras med inriktning på andra resurser 

och andra behov i nätverket. Vi argumenterade tidigare för att just innovationsbehovet 

passar SMF men säkerligen kan andra resurser även skapa etableringsmöjligheter, då de 

anpassas till behovet på marknaden. Att undersöka fler resurser skulle även vara av intresse. 
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(3) Snabb utveckling av nätverk leder till större möjligheter för SMF? Genom kvalitativ 

studie undersöka den tendens vi kan se där en snabb utveckling och ändrade förutsättningar 

hos nätverket leder till att nätverksetablering underlättas för SMF. Undersöka hur nätverkets 

snabbt förändrade behov gör att det accepterar och söker efter företag vilka kan erbjuda 

snabb utveckling. Detta tordes vara en intressant aspekt för SMF mot globala 

nätverksmarknader.  

(4) Nordsjöns innovationsbehov och hur det västsvenska klustret av företag i branschen kan 

utvecklas.  På förslag från fallföretagen vidare undersöka marknadens behov av innovation 

och hur svenska företag bättre kan samverka i nätverkskluster för att skapa nya samarbeten 

mot marknaden. Detta är något fallföretagen anser saknas i nuläget.   
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BILAGA 2 | OFFSHOREMARKNAD 

Marknader som nätverk (Marknadsbeskrivning) 

Global offshoremarknad för olja och gas 

För att kunna förstå resonemanget i följande 

delar av empirin måste vi först studera och 

presentera den mycket speciella struktur vilken 

denna marknad uppvisar. Utan grundläggande 

förståelse i marknadens uppbyggnad blir det 

annars svårt att följa resterande resonemang. 

Nedan följer så en kort genomgång av den 

globala offshore marknaden. 

Den grundläggande strukturen på marknaden är 

relativt lätt att uppfatta, det mer komplexa följer 

senare i dess många kopplingar inom 

marknaden. Den grundläggande strukturen kan 

vi se i figur 1 och grundas i Exportrådet (2011) utvärdering av marknaden med 

lite egen modifikation och anpassning. Pyramiden visar på antalet bolag i de 

olika segmenten.   

Det vi kan se är att vi har ett litet antal oljebolag i toppen på pyramiden, här finner vi globala 

företag som Statoil, British Petroleum, Gazprom, Shell etc, dessa äger rätten att utvinna olja 

ur fyndigheter. I nästa steg får vi så huvudkontraktörer för utvinning av oljan ur dessa fält. 

Oljebolagen sköter alltså inte utvinningsprocessen själva utan anlitar istället specialiserade 

företag inom området på långvariga kontrakt. Här återfinns ett större antal operatörer 

fortfarande mycket stora globala företag (Aker solutions, KCA Deutag etc). I nästa steg 

återfinns sedan huvudkontraktörer för borrning. De bolag vilka specialiserats sig på att borra 

efter nya fyndigheter, dessa är kontrakterade till oljebolagen i toppen av pyramiden. De är 

fler till antalet men fortfarande företag med omsättningar i multimiljardklassen. Här 

återfinns bolag som Seadrill, Transocean, KCA Deutag, COSL etc. (Exportrådet, 2011; 

Tveter, Totech) 

I steget för offshoreleverantörer gör vi nu i många fall ett stort hopp i storleksordning när vi 

ser till företagen. Här återfinns tusentals olika företag alla med specialiserade produkter mot 

Figur 1 
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Oljebolag 

 Kontraktör 

Borrning 

Leverantörer 

specialiserade 

Konstruktörer 

riggar och 

plattformar 

Kontraktör 

Utvinning 

offshore, allt från stora globala företag som ABB till små företag som Totech, UW- Elast 

och Elitkomposit inom denna studie. I steget efter väljer vi sedan att sortera in alla övriga 

bolag  

 

vilka levererar standardiserade produkter vilka används offshore men ej är specialtillverkade 

för ändamålet.. (Exportrådet, 2011) 

För bolagen inom denna studie och övriga leverantörer från Sverige är de två nedersta 

segmenten i pyramiden av störst intresse och det är här de absolut flesta företagen på 

marknaden finns placerade. Egentligen för att ge en mer rättvisande bild borde basen på 

pyramiden vara extremt bred då det här återfinns tusentals leverantörer och 

underleverantörer, medan det i toppen idag anses finnas max femtio globala oljebolag. 

(Exportrådet, 2011). Det intressanta med denna modell är de många komplexa kopplingar 

vilka skapas inom marknaden där små företag har enorma kunder högre upp i pyramiden. 

Här måste vi dock minnas att detta är en mycket förenklad bild av marknaden där ett flertal 

parter utelämnats, här placeras bland annat konstruktörer av oljeriggar under 

Offshoreleverantörer trots att dessa utgörs av globala bolag. 

Struktur i ett nätverksperspektiv 

Här presenteras marknaden utifrån ett nätverksperspektiv, detta grundas i den upplevda 

marknadssituationen hos framförallt det studerade förtaget Totech och dess representant, 

Tommy Tveter. Totech 

presenteras senare men de har 

idag en mycket god insikt i 

marknaden genom nära 

samarbeten med en mycket 

stor leverantör på marknaden, 

verksam inom flera segment.  

Huvudstrukturen på 

marknaden i en förenklad 

form beskrivs av Tveter enligt 

figur (lägg till), många företag 

finns naturligtvis i alla delar 
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men har i en förenkling sorterats bort. Storlek på ringarna syftar visar på företagens relativa 

storlek i en förenkling. 

Vi ser här att vi har ett nätverk i likhet med de olika nivåer  

 

tidigare presenterade fast vi kan nu se de mer invecklade kopplingar vilka finns mellan 

företagen. Här flyttas även konstruktörer av riggar och plattformar ut eftersom de utgör en 

stor del av nätverksfunktionen för mindre bolag. 

Det vi här ser i enlighet med Tveters beskrivning r att vi får en situation där små leverantörer 

i den övergripande strukturen kan sälja till konstruktörer av riggar, kontraktörer borrning 

samt kontraktörer dessutom finns det kopplingar mellan i stort sett alla aktörer på 

marknaden, förutom oljebolagen vilka ofta opererar lite mer ensamma. Här kan vi således se 

hur små leverantörer kopplas ihop med större företag och hur ett inträde skapar tillgång till 

ett stort nätverk. Enligt Tveter är strukturen oftast sådan att en initialkontakt öppnar upp för 

att nya möjligheter hos många andra kunder.  Vi kan även se hur alla bolag har många 

kopplingar och hur en koppling oftast ger tillgång till större delen av hela nätverket genom 

det stora antal kopplingar vilka finns mellan bolagen (Tveter). Vi ska även komma ihåg här 

att denna modell syftar till att rita upp nätverket i förenklad form och pilarna mellan de olika 

parterna består således av förenklade relationer, dessa skulle enligt teorin kunna bestå i 

resursbindningar, aktivitetslänkar eller aktörsbindningar. Tveter syftar dock i sin beskrivning 

främst till affärsrelationer med resursbindningar och aktivitetslänkningar, vilket enligt han är 

det som man oftast stöter på inom nätverket i alla fall som litet bolag.  

När vi sedan utvecklar nätverket och plockar ner det en nivå till (figur 3), då vi får även 

underleverantörer till leverantörerna kan vi se hur nätverket nu utvecklat ett stort antal 

kopplingar med komplexa relationer mellan många företag. Vi skalar här bort oljebolagen, 

deras relation till nätverket kopplas enligt föregående figur.  

Tveter påpekar att vi ska komma ihåg att detta fortfarande är en förenklad bild av 

verkligheten där delar av påverkan utelämnats. Tilläggas bör även att uthyrare av utrustning 

och riggar samt rena serviceföretag förenklats bort då dessa ibland utgör flera olika segment 

i nätverket inom samma företag. Bortskalat i denna modell är även de kopplingar Tveter ser 

mellan företag inom samma segment. Företagen i denna studie återfinns inom leverantörer 

specialiserade. Inom segmenten för Leverantörer specialiserade och underleverantörer 
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återfinns tusentals bolag, något som är värt att tänka på. Inom Borrning finns idag ungefär 

150 olika bolag, konstruktörerna är ca 15 till antalet och kontraktörerna för utvinning är mer 

obestämda enligt Exportrådet (2011). Alla pilar visar bindningar inom nätverket, rent  

 

 

försäljningsmässigt är vissa pilar istället enbart riktade åt ett håll framförallt från 

leverantörer och underleverantörer mot större kunder. 

För den intresserade finns på nästa sida (figur 4) en fullständig utritning av nätverket för 

offshore baserad på den information Totech bidragit med samt våra egna tankar på området. 

Där finns även mer att läsa om marknaden och dess speciella förutsättningar och dess 

upplevda särdrag från fallföretagen i, detta för att i denna sektion öka läsbarhet

Kontraktörer 

Utvinning 

Konstruktörer 

Riggar 

Plattformar 

Kontraktörer 

Borrning 

Underleverantörer 

Leverantörer 

specialiserade 
Figur 3 
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Nordsjöns speciella krav  

För att ytterligare förstå vikten av innovation inom Nordsjöregionen vilken produkterna från 

företagen i denna studie riktas mot följer här en kort sammanfattning av dess viktigaste 

egenskaper och vad som gör regionen unik.  

Nordsjön ställer nya krav på teknologi både när det kommer till miljö/utsläppsaspekter och 

när det kommer till svårigheter i den dagliga verksamheten.  Regionen ställer helt nya krav 

på utrustning beroende på framförallt havsdjup, klimat och miljöregler enligt Tveter något 

som understöds av Pinder (2001),  Managia, Opaluchb, Jinc & Grigalunasb (2004) påvisar i 

sin studie att utvecklingsbehovet för att effektivt kunna utnyttja Nordsjöregionen har gjort 

denna ledande inom området och teknik som idag används i Nordsjön sätter standarden för 

utveckling över hela världen. Något vilket vi kommer se att de studerade företagen 

understryker.  

Oljeprisets inverkan på marknaden 

En viktig faktor till den stadiga tillväxttakten inom offshoreindustrin är oljepriset. Detta kan 

vara viktigt att bära med sig i följande resonemang. Enligt BP Statistical Review of World 

Energy, (2009; 2012) drivs marknaden just nu på av ett oljepris på rekordnivåer. Detta har 

enligt rapporten lett till att utvinning och borrning idag är lönsamt på platser där detta 

tidigare var oförsvarbart i vinstsyfte. I enlighet med denna rapport är behovet av olja och gas 

i världen under kommande år enormt och en stabil höjning av oljepriset väntas under en 

överskådlig framtid. Detta leder till att regioner som Nordsjön och Arktis kommer fortsätta 

exploateras och rapporten visar på att just dessa regioner idag har de största ej utvunna 

reserverna i världen (BP Statistical Review of World Energy, 2012). Denna utveckling 

främjar således innovationsbehovet hos marknaden, då regionerna ställer helt nya krav på 

industrin i alla avseenden. Detta främjar bolagen i denna studie då Nordsjöregionen ligger 

praktiskt taget i deras bakgård och dessutom sätter standarden för den globala marknaden. 
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Upplevda karaktärsdrag hos marknaden 

Totech 

Totech anser ha upplevt följande karaktärsdrag hos marknaden: 

 Konservativ genom historien, har lett till att innovationsbehoven under senare år 

blivit enormt. 

 

 Svårt att ta sig in på marknaden, svårt att få insikt när man står utanför. 

 

 Ingen klassisk struktur, länder sätter inte gränser. Samtidigt har vi en enorm 

storleksspridning av bolagen på marknaden.  

 

 Innovation skapas från rötterna, små bolag står för all kreativitet 

 

 Låg konkurrensutsättning när man väl etablerats på marknaden, beskyddande för 

företag. 

 

 Marknadspotentialen och marknadsvärdet kan inte jämföras med något annat. 

Marknadsvärdet är surrealistiskt.  

 

 Priset är ingen viktig faktor på marknaden, produkter vilka presterar får kosta vad de 

kosta vill. Högpresterande produkter föredras framför alla andra, inga kopior tillåts 

på marknaden.  

 

UW-Elast 

UW-Elast anser ha upplevt följande karaktärsdrag hos marknaden: 

 

 Svårförståelig struktur, inga landsgränser. Mycket stora skillnader storleksmässigt 

inom marknaden. 

 

 Marknadspotentialen och marknadsvärdet är enormt, i stort sett obeskrivligt. 

 

 Kvalitetskraven på marknaden är de högsta i världen, allt från miljöcertifikat till 

stålkvalitet måste vara av högsta grad. Ingenting tillåts vilket inte kan anses vara av 

högsta möjliga kvalitet. Något vilket saknar motsvarighet på någon annan marknad. 

 

 Få konkurrenter på marknaden när man väl etablerats. 
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Elitkomposit AB 

Elitkomposit  påpekar att företaget inte har någon större erfarenhet av att sälja till mer 

standardiserade marknader då alla deras produkter idag levereras till högteknologiska 

marknader. Elitkomposit anser att offshoremarknaden ställer relativt  relativt låga krav om 

man jämför med exempelvis rymd- och medicinteknik.  

Elitkomposit påpekar dock några punkter vilka han ser som karaktäristiska för marknaden: 

 Högsta kvalitet i alla produkter och tjänster, allt från minsta lilla detalj till enorma 

konstruktioner måste alltid innehålla material av högsta möjliga standard.  

 

 Mycket fokus på tester och funktionsbevis. Alla produkter vilka levereras måste 

genomgå omfattande tester och deras funktion måste alltid bevisas, ibland 

överbevisas. Fokuset på deras funktion kommer naturligtvis från de enorma 

kostnader ett driftstopp medför i dessa fall. 

 

 Marknaden innehåller väldigt få konkurrenter när du väl etablerats, väldigt få andra 

gör vad Elitkomposit kan göra på marknaden.  

 

 ”Kosta vad det kosta vill”, Abelsson upplever att marknaden aldrig diskuterar priser, 

har man en produkt vilken efterfrågas och behövs kommer marknaden att betala det 

man begär för denna. I stort sett aldrig någon diskussion om priser, har man lösning 

på ett problem får man betalt därefter enligt Abelsson. 
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BILAGA 3 | KOPPLA IN I NÄTVERK 

Koppla in i nätverk – hur gjordes det initialt. 

När vi ser till den initiala etableringen i nätverket utifrån de modeller vi ritat upp för 

marknaden kan vi se tydliga kopplingar mellan de tre företagen. Illustrationer återfinns i 

bilaga lägg till, detta för ökad läsbarhet i nedanstående delar. (Kom här ihåg att 

storleksskillnaden mellan bolagen är enormt mycket större än vad figuren tillåter rita.) 

 

Den tydligaste är att de alla fallföretagen etablerats genom initiala kontakter med en stor 

kund redan etablerad inom nätverket och att de initialt sökt få andra kunder. I figur 1 kan vi 

se hur Totech etableras i nätverket genom initial kontakt med en kund inom 

borrningssegmentet av marknaden, vilket tidigare nämnts har denna kund långtgående 

direkta kontakter via försäljning in i nätverket (tjocka pilar). Därmed kan kunden använda 

produkten för eget bruk men även genom försäljning till andra sprida den i nätverket. 

UW-Elast kopplar in på liknande sätt via en stor kund (figur 2), denna gång inom samma 

segment av specialiserade leverantörer. Genom kunden kopplar man initialt in i nätverket på 

utvinnings sidan vilket syns i figuren.   

Elitkomposit uppvisar en något annorlunda första etablering då deras initiala kontakt kom 

via ett tjänsteproducerande företag gentemot utvinning och borrnings segment av nätverket. 

(figur 3) 

Således har alla företagen i studien kommit i kontakt med marknaden på liknande sätt, 

genom stora leverantörer redan etablerade. Detta har vilket tidigare beskrivits sets som en 

fördel av alla företagen om inte till och med en nödvändighet. Detta är framförallt viktigt i 

ett rent praktiskt syfte där vi nu kan se att företagen initialt använde liknande metoder för att 

nå nätverket vilket blir viktigt att bära med sig när vi pratar positionering.
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Figur 1 Totech etablering nätverk 
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Figur 2, UW-Elast etablering nätverk 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för 

utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. 

Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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