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Abstrakt

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur förhållandet ser ut mellan ett företag och dess 
affärsrelationer utifrån fallföretagets perspektiv. En kartläggning görs av företagets affärsrelationer, 
fyra kunder och en kontraktstillverkare, ur ett nätverksperspektiv. Den empiriska delen av 
uppsatsen grundar sig i semistrukturerade intervjuer med fem anställda ur fallföretaget som har 
betydande kundkontakt.

Det  märks tydliga fördelar, utifrån fallföretagets perspektiv, att  ingå i affärsrelationer. Resurser är 
väsentliga för fallföretaget  på grund av bolagets mindre storlek och ekonomiska situation (nyligen 
uppnått  ‘break even’). Fallföretaget  besparar resurser och därmed kapital genom att förvärva andra 
aktörers resurser och få aktiviteter att gå på rutin i affärsrelationer.

Med bakgrunden att stora resurser investeras i affärsrelationer fokuserar fallföretaget enbart på ett 
fåtal relationer. Utifrån identifierade affärsrelationer kan vi tydligt se att  relationerna skiljer sig 
markant från varandra i fråga om aktivitetslänkar, resursband och aktörsförbindelser.

Nyckelord: Affärsrelation, nätverksperspektiv, aktivitetslänk, resursband, aktörsförbindelse, 
interaktionsprocessen, högteknologiska företag, ICT
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1 Inledning

1.1 Introduktion
Affärsrelationer är av yttersta vikt för ett företags framgång, då såväl marknadsandel som vinst  och 
tillväxt beror på hur ett  företag hanterar sina externa relationer. Av ett företags alla affärsrelationer 
står ett  begränsat antal för de största inkomsterna och kostnaderna. Hanteringen av dessa relationer 
är således kritiskt (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 1-23).

Utvecklingen av affärsrelationer mellan företag sker genom sammanflätningar av interaktioner över 
tid. De äger rum på grund av att det  finns en struktur av beroendeförhållanden som omsluter 
företagens aktiviteter (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 1-23). Ett  effektivt sätt  att  hantera 
interaktioner är att  utveckla kontinuerliga och nära affärsrelationer, vilket underlättar för företag på 
den komplexa marknaden. 

I denna studie analyseras ett teknikspecialiserat  företags affärsrelationer inom informations- och 
kommunikationsteknologiindustrin (ICT). Företaget  är komponenttillverkare i förädling av 
kommunikationssystem. Produkterna utvecklas och tillverkas för användning inom fiberoptisk 
kommunikation och är billigare, energisnålare samt  har fler funktioner än konkurrenternas 
produkter (Fallföretaget, 2011). Företaget grundades 2003 och har för närvarande 55 anställda, 
varav 25 är lokaliserade i Kista Science City och resterande på ett dotterbolag i Sollentuna. Sedan 
2009 har fallföretaget ägts av ett norskt holdingbolag (VD, 2011).

Fiberoptiska kommunikationsbranschen innebär höga initiala utvecklingskostnader, skräddarsydda 
lösningar och kvalitetskontroller; vilket  kräver omfattande resurser och nära samarbeten med 
leverantörer och kunder. Ända sedan starten har fallföretaget successivt  expanderat  och gick 
nyligen in i en ny utvecklingsfas, när de för första gången uppnådde ‘break even’ under tredje 
kvartalet av 2010 (VD, 2011).

1.2 Problemdiskussion
Forskning om affärsrelationer med fokus på interaktioner och ömsesidigt beroende, uppkom i 
motsättning till en traditionell skola som förespråkar självständighet och rivalitet  mellan företag på 
marknaden (Håkansson et  al., 2009, sid. 1-26). Teoribildningen om affärsrelationer har även skiftat 
fokus från interaktioner baserade på enstaka transaktioner, till interaktioner som utgörs av ett  mer 
komplext och långtgående samspel mellan aktörer (Holmlund & Törnroos, 1997). Dessa 
interaktioner initieras och utlöses av omständigheter ofta bortom kontroll för företag. De är 
emellertid aldrig helt  godtyckliga utan bildar mönster (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 1-23). 
Detta paradigmskifte har bidragit till att  relationer numera erkänns som interaktionsprocesser 
mellan aktörer som tenderar att  bli mer ömsesidigt  beroende av varandra efter en tid av samverkan 
(Holmlund & Törnroos, 1997). Teorier om affärsrelationer tar sin utgångspunkt  i att företag 
betraktas som aktörer, som genom att söka sig till andra organisationer önskar utveckla 
konkurrensfördelar (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 25-36). Även studier inom internationellt 
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företagande stödjer teoribildningen. Andersson, Forsgren och Holm (2002) visar i en empirisk 
studie, där intervjuer genomfördes på 97 dotterbolag i Europa och Nordamerika, att ökad extern 
affärsintegration leder till att teknisk kunskap integreras, som i sin tur bidrar till utvecklingen av 
unika kompetenser.

Genom affärsrelationer skapar aktörer effektivitetsfördelar som är större än de kostnader 
relationerna innebär. Både fördelarna och kostnaderna kan vara svåra, om ens möjliga, att 
identifiera i detalj; då det sker ett ständigt  flöde av insatsvaror mellan aktörer. Trots svårigheter är 
det väsentligt för aktörer att i så stor utsträckning som möjligt  identifiera resultatet  av en 
affärsrelation. På så sätt kan de på ett  effektivt  sätt utveckla produkter och tjänster, samtidigt  som 
de anpassar information, logistik och intellektuella tillgångar till varandra (Håkansson et  al., 2009, 
sid. 1-26).

Det  ökade ömsesidiga beroendet  som kan uppstå vid långsiktiga relationer, bland annat på grund av 
att  anpassningar görs till varandra, gynnar bägge parter. I sådana situationer ligger det  i bådas 
intresse att  påverka motpartens utveckling positivt  (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 6-12). Vid ett 
asymmetriskt beroendeförhållande mellan aktörer, där ena parten har möjlighet  att utöva makt och 
agera kortsiktigt, kan det å andra sidan uppstå grava hinder för att  förverkliga långsiktiga relationer. 
Med tanke på att  beroendeförhållanden är vanligt förekommande är själva hanteringen av relationer 
ett kritiskt moment för många företag (Rokkan & Haugland, 2002).

Håkansson och Johanson (1992) beskriver ett konceptuellt  ramverk som innefattar 
interaktionsprocessen och affärsrelationens effekter. Modellen förklarar att innehållet i en 
affärsrelation kan beskrivas i termer av tre skikt mellan motparterna; aktivitetslänkar, resursband 
och aktörsförbindelser. När aktiviteter kopplas samman bildas aktivitetslänkar, vilka fungerar som 
en form av samordning och uppnås genom ömsesidig anpassning av parternas aktiviteter. När 
resurser anpassas och blir mer ömsesidigt bundna till varandra utvecklas resursband. 
Aktörsförbindelser existerar när aktörer har kontakt  med varandra och uppstår under 
interaktionsprocessen. Skikten överlappar varandra genom att  de påverkar och påverkas av 
konstellationen av resurser, aktivitetsmönster och nätverk av aktörer. Detta kan exempelvis 
förklaras med att aktivitetslänkar kan begränsa eller underlätta resursanpassningen, resursband kan 
begränsa eller främja samordningen av verksamheterna, och aktörsförbindelser kan öppna upp för 
möjligheter att utveckla aktivitetslänkar och resursband.

Resurser hos ICT-företag är övervägande av kunskapsintensiv och teknologisk art, varmed 
företagens aktiviteter till stor del består av att lära upp en motpart om sina teknologier. Stor emfas 
läggs av den anledningen på kundrelationer genom fokus på frekvent  och djuplodande 
kommunikation (Zhao, Zhou & Huesig, 2010). ICT-företagens kompetensutveckling och resultat 
påvisas vara baserade på hur affärsrelationerna hanteras (Podolny, 2001).

Det  är dock nödvändigt att se utöver den enskilda affärsrelationen för att öka förståelsen för 
relationer och deras inverkan på företag. Affärsrelationer bör främst beskrivas ur ett 
nätverksperspektiv, där flera aktörer är inblandade (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 1-18). 
Emellertid är dessa relationer svårhanterliga. De är heterogena till sin natur och måste behandlas 
enskilt då individuella anpassningar åt  motparterna är en nödvändighet i varje relation. Samtidigt 
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fungerar relationer som en grund för att skapa nya möjligheter (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 
1-23).

Med hänsyn till att  affärsrelationer är komplexa och svårhanterliga, finns det  behov av insyn i hur 
de ser ut  och förhåller sig till varandra. Givet  affärsrelationernas betydelse för företag i allmänhet 
och högteknologiska företag i synnerhet, genererar diskussionen i följande forskningsfråga; 

Hur ser förhållandet ut mellan ett företag och dess affärsrelationer inom skikten aktivitetslänkar, 
resursband och aktörsförbindelser ur fallföretagets perspektiv?

1.3 Syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva hur förhållandet  ser ut  mellan ett  företag och dess affärsrelationer 
utifrån fallföretagets perspektiv. Mer specifikt ämnar vi kartlägga hur företaget  förbinder sig med 
fyra kunder och en kontraktstillverkare. Kartläggningen genomförs ur ett nätverksperspektiv, 
varmed relationerna beskrivs genom faktorerna aktivitetslänkar, resursband och aktörsförbindelser.

Affärsrelationer definieras här som förbindelser mellan företag som i någon grad innefattar 
aktivitetslänkar, resursband och aktörsförbindelser; är regelbundna samt  direktrelaterade till 
företagets kärnkompetens.

Studien avser bidra till teoribildning om affärsrelationer, specifikt för att  utveckla nätverksteorin. 
Detta genom att  utöka den empiriska basen i form av kvalitativ studie av ett högteknologiskt 
företag. Därutöver ser vi att  uppsatsen kan bidra till praktisk nytta, genom att  öka förståelsen för 
affärsrelationer och på så sätt  bidra med förslag på hur de ska hanteras mest fördelaktigt. 
Högteknologiska företag kan ha särskild användning av studiens resultat  för skapande och 
tillämpning av strategier rörande externa relationer, men även företag i allmänhet som har stort 
fokus på externa relationer.
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2 Teori
Relationer mellan företagsparter kan i sin enklaste form förklaras som ömsesidiga interaktioner 
mellan två eller flera aktörer (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 25-36). Affärsrelationer uppstår 
från interaktionsprocesser som blir så pass betydelsefulla för involverade aktörer att de förvärvar en 
kvasiorganisationsliknande struktur (Blois, 1972). Dessa fortlöper under en längre tid och aktörerna 
upplever interaktionsprocessen under sådana omständigheter som affärsrelationer (Håkansson & 
Snehota, 1995, sid. 25-36).

2.1 Interaktionsprocessen
Interaktioner är utbyten med substans, vilka lämnar spår efter sig i form av inverkan på resurser 
och individer som involveras, samt på de aktiviteter som utförs (Håkansson et  al., 2009, sid. 
27-45). Därtill är interaktioner heterogena i sin sammansättning och sträcker sig ofta över olika 
teknologier, branscher, kunskapsområden och geografiska områden (Ford, 1982). I verkligheten är 
det sällsynt  att enbart en aktör interagerar med en annan, snarare interagerar flera aktörer med 
varandra samtidigt i en parallell och kontinuerlig process (Håkansson et al., 2009, sid. 13-26). 
Interaktionsprocessen i en långsiktig relation kan delas upp i mindre episoder av enskilda utbyten, 
som i sin tur påverkar relationen i sin helhet (Ford, 1982).

I ett  varu- eller tjänsteutbyte är varan eller tjänsten kärnan i utbytet och har signifikant inverkan på 
hela interaktionsprocessen. Det  förekommer av den orsaken en osäkerhet  om hur utbytesprocessen 
kommer arta sig - om produkten kan uppfylla kundens behov och hur pass enkelt  behovet  är att 
identifiera. Via individer och i text sker informationsutbyten; där teknologiskt, ekonomiskt eller 
organisatoriskt innehåll karaktäriserar utbytet. Hur pass formell informationen är har betydelse för 
utbytets inverkan på affärsrelationen, vilket även kan ha sin grund i organisationens karaktär. 
Därutöver fungerar finansiella utbyten  som indikatorer på det  ekonomiska värdet  av relationen och 
beskrivs med kvantiteten av kapitalflödena (Ford, 1982). Sociala utbyten är även kritiska för 
utvecklingen av långsiktiga relationer och har en viktig funktion att  minska osäkerheten mellan 
aktörerna (Håkansson & Östberg 1975, Dwyer, Shur & Oh 1983). 

Kommunikation och utbyten av information bygger successivt  upp interorganisatoriska 
kontaktmönster - av individer som uppfyller olika roller, är verksamma inom olika områden och 
framför olika slags meddelanden. Kontaktmönster låser samman parter och leder till att  relationen 
inte är formaliserad eller har legala bindningar, utan istället  är baserad på ömsesidig tillit  (Ford, 
1982).

Ford (1982) beskriver transaktionskostnadsteorin av Williamson (1975), vilken förklarar att 
transaktionskostnader minskar när företag utvecklar kontaktmönster i interaktionsprocessen. Som 
deltagare i affärsrelationer får företag möjlighet  att  effektivisera sina verksamheter inom 
exempelvis distribution, förhandling och administrativt arbete. Ytterligare ekonomiska fördelar 
som kan uppnås genom effektivisering är sänkta produktionskostnader och optimal uppdelning av 
produktionsprocessen mellan kund och leverantör. En nära affärsrelation kan även sänka den 
osäkerhet som existerar i en relation genom kontroll av sin motpart (Ford, 1982).
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2.2 Nätverksmodellen
Affärsrelationer uppstår först när anslutningar upprättas inom och mellan elementen aktiviteter, 
resurser och aktörer; vilket beskrivs i nätverksmodellen (se figur 1). Elementen är 
sammankopplade i en smältdegel och verkar inte oberoende av varandra, då själva samspelet 
mellan dem är drivkraften i relationernas utveckling. Aktörer utför aktiviteter och aktiverar 
resurser. Aktiviteter konsumerar i sin tur resurser och uppstår när aktörerna utvecklar förmågor. 
Resurser begränsar samtidigt omfattningen av de aktiviteter som utövas. Även om varje element 
vanligtvis förekommer i någon grad i en relation, påträffas de i olika andel då varje relation är unik 
i sin sammansättning (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 41-50).

En enskild relation kan påverka samtliga relationer i ett  företags nätverk beroende på graden av 
samhörighet mellan dem (Holmlund & Törnroos, 1997). Sammanlänkade aktörer i ett nätverk 
anpassar sina aktiviteter, resurser och förbindelser mellan varandra för att uppnå ny och unik 
kapacitet. Elementen i sig utvecklar inte affärsrelationer - hur de är sammankopplade är det  centrala 
i affärsrelationer (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 25-36). Detta sker huvudsakligen genom 
skikten aktivitetslänkar, resursband och aktörsförbindelser.

Figur 1. Nätverksmodellen med dess tre skikt och förhållandena mellan dem. Egenkonstruerad bild utifrån 
modell av Håkansson och Snehota (1995).
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2.2.1 Aktivitetslänkar
Affärsrelationer sammanbinder aktivitetsstrukturer mellan aktörer och påverkar dem kontinuerligt. 
De aktiviteter som inbegrips här är framför allt  av teknisk, administrativ och kommersiell art. När 
aktiviteter kopplas samman bildas aktivitetslänkar, vilka fungerar som en form av samordning och 
uppnås genom ömsesidig anpassning av parternas aktiviteter (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 
52-56).

När ett  flertal aktörer länkar ihop sina aktiviteter i en gemensam förädlingsprocess, bildar de en 
sekventiell aktivitetskedja. Att länka samman verksamheter skapar gemensam struktur mellan 
företagen och möjligheten att  uppnå ny unik kapacitet  och kompetens. Efter anpassningar och 
koordination skapar dessa aktivitetslänkar också förutsättning för etableringar av nya relationer 
genom kontakter i nätverket (Holmlund & Törnroos, 1997).

För att interaktioner mellan aktörer ska fungera effektivt  krävs ett  långsiktigt synsätt  på de 
aktiviteter som utövas. Tiden har en betydande effekt på relationen, då både det förgångna och 
förväntningar på framtiden påverkar den nuvarande situationen (Holmlund & Törnroos, 1997). 
Kontinuitet karaktäriserar därmed affärsrelationer (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 6-12), även 
om det  för den sakens skull inte innebär att relationer är stabila och kommer existera för alltid. 
Relationer är ett resultat av interaktioner mellan två eller flera aktörer och varar så länge parterna 
anser att  det  är givande att  göra affärer med varandra (Forsgren, Holm & Johanson, 2005, sid. 
15-21).

Efter en viss tid tenderar affärsrelationer att institutionaliseras trots att  de ofta är dynamiska och 
komplexa till sin art. Rutiner, ritualer samt  explicita och underförstådda regler uppstår i 
affärsrelationer som är av relativt  stort värde för företag. Rutiner underlättar koordinationen av 
pågående och framtida aktiviteter, och är även ett  potentiellt verktyg för att  lösa konflikter mellan 
aktörer (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 6-12). Aktiviteter som går på rutin leder till klara 
förväntningar av inblandade aktörer och institutionaliseras så småningom i organisationerna (Ford, 
1982; 1984).

I en affärsrelation är åtminstone två personer från olika organisationer involverade, ofta en köpare 
och en säljare som deltar gemensamt i gränsöverskridande aktiviteter (Ford, 1982). Det  är dock 
vanligare att  flera individer från olika funktionsavdelningar och hierarkiska nivåer medverkar i 
olika roller. På så sätt kombineras företagets förmågor för att maximera aktiviteternas bidrag i en 
affärsrelation.

Om aktörerna i en affärsrelation har olika slags kunskaper kan aktiviteterna även förväntas se 
annorlunda ut  jämfört med när aktörerna har likartade kunskaper (Ford, 1982). Tekniska frågor är 
ofta kritiska i en köp- säljinteraktion på en industriell marknad. Villkor skapas där utbytet  äger rum 
och influerar interaktionsprocessen; bland annat  det  krav som finns på anpassning, ömsesidig tillit 
och kontaktmönster. 

10



2.2.2 Resursband
Aktörer behöver resurser för att  kunna genomföra aktiviteter som de företar sig. De flesta aktörer 
saknar resurser som måste förvärvas av andra (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 132-138). Största 
delen av resurserna förvärvas genom företagens affärsrelationer, då endast  en mindre del normalt 
vis skapas inom företagens gränser. Exempel på viktiga resurser för företag att förvärva är 
personalresurser, teknologiska resurser och finansiella resurser. Kombinationen av kompletterande 
resurser påvisas vara en av affärsnätverkens styrkor (Holmlund & Törnroos, 1997).

För att  förvärva nya resurser måste aktörer lägga ner stora befintliga resurser, speciellt  initialt  i 
affärsrelationer i form av investeringar (Holmlund & Törnroos, 1997). Investeringar är inte 
begränsade till endast  finansiella medel, utan inbegriper även resurser av teknisk och 
marknadsorienterad natur - till och med överenskommelser av tillit  och engagemang. När mer 
engagemang investeras i en aktivitet  ökar relationen i styrka, samtidigt  som investeringarna bidrar 
till högre omställningskostnader.

Det  engagemang som investeras kan bero på vardera företags resurser eller deras positioner i 
förhållande till varandra. Ett  stort  företag med stora resurser har i regel större chans att påverka sina 
köpare och säljare än ett  mindre företag. Organisationsstrukturen samt hur pass ett företag är 
specialiserat påverkar interaktionsprocessen. På kort sikt  kan organisationsstrukturen ses som ett 
ramverk till interaktionen, men på lång sikt är det möjligt att  strukturen påverkas av 
interaktionerna. (Ford, 1982)

När resurser anpassas och blir mer ömsesidigt  bundna till varandra utvecklas resursband. De 
kopplar samman teknologiska, materiella och kunskapsintensiva resurser - men även immateriella 
resurser. Ömsesidigt beroende förekommer i alla affärsrelationer och påverkas av det engagemang 
som läggs ner i relationerna och förtroendet som uppstår mellan aktörerna. Ju mer aktörer anpassar 
sin verksamhet till varandra, desto starkare blir beroendet  mellan dem (Håkansson & Snehota, 
1995, sid. 136-138). 

Beroendet har även en nära koppling till maktbalans. I en affärsrelation kan de inblandade 
aktörernas beroende av varandra antingen vara i balans, eller så kan relationen domineras av den 
ena parten. Således är det kritiskt  att  hantera företagets ömsesidiga beroende och maktförhållandet 
som det  innebär. Samtidigt  kan ingen av parterna antas ha full kontroll att  påverka relationen 
(Håkansson & Snehota, 1995, sid. 12-17).

Resursband kan även upprättas genom rättsliga förbindelser, i form av ägarstyrning eller olika 
former av avtal. Framtida förväntningar säkerställs med hjälp av avtal genom att mer formella band 
skapas, vilket kan minska osäkerheten hos motparter i affärsrelationer (Håkansson & Snehota, sid. 
29).
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2.2.3 Aktörsförbindelser
I samband med aktörsförbindelser redogörs det för hur en relation är länkad till andra relationer 
inom nätverket, oberoende av om aktivitetslänkar eller resursband existerar. Förbindelserna uppstår 
under interaktionsprocessen, vilken även förklaras vara produktiv med avseende att aktörerna 
förvärvar kunskaper och utvecklar förmågor att  anpassa sig till varandra. Exempel på en situation 
där aktörsförbindelser överväger i förhållande till aktivitetslänkar och resursband, kan förklaras 
med en kund som har kontakt med en leverantör enbart  för att  uppdatera sig, utan att  vare sig 
omfattande volymutbyte eller koordination sker (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 197-199).

Vad som är centralt vid utveckling av aktörsförbindelser är bland annat  sociala relationer, som 
karaktäriseras av två sammanflätade processer - utvecklingen av identitet  och utvecklingen av 
förtroende och engagemang mellan aktörer (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 197 - 199). 
Granovetter (1985) beskriver vidare att  företag ingår i nätverk av personliga ömsesidiga relationer i 
större sociala strukturer. Dessa sociala relationer formar strukturer med unika historier om hur de 
skapades. Företag och de nätverk som formas är därmed både socialt  och historiskt konstruerade. 
Den sociala aspekten är även nära förknippad med gruppers homogenitet. Desto mer homogen en 
grupp är ju mer förtroende finns i gruppen, vilket  underlättar för att upprätthålla nätverk 
(Håkansson & Snehota, 1995, sid. 17-18). När aktörer skiljer sig åt  minskar förtroendet och 
följaktligen viljan att  ingå långsiktiga samarbeten. Samarbetsattityder ersätts då av beräknande 
attityder.

Då affärsrelationer är del av större strukturer av nätverk i vilka de är förbundna med andra 
relationer, är de i stor utsträckning vidare beroende av sin omgivning (Holmlund & Törnroos, 
1997). Hur de enskilda aktörsförbindelserna är sammansatta, och i hur hög grad de inblandade 
aktörerna är anpassade till varandra, refereras till som ‘embeddedness’. Konsekvensen av är att ett 
skeende i en enskild affärsrelation, i likhet med aktiviteskedja, kan påverka hela affärsnätverket. 

Företagets erfarenhet  med sin omgivning är en annan viktig faktor, inte bara inom interaktionerna 
utan även utanför dess gränser. I hanteringen av nya relationer och inom interaktioner kan tidigare 
erfarenheter med liknande företag bidra med användbar kunskap. Därmed kan värdet av en relation 
och således företagets engagemang till just  den relationen påverkas (Ford, 1982). Mest 
förekommande är att utvärdera en potentiell partner utifrån företagets tidigare samarbetspartners, 
speciellt  om de involverade har en gemensam aktör i form av en redan etablerad relation. Denna 
referensverksamhet ligger till grund för att en nödvändig nivå av tillförlit ska uppstå och göra en 
relation möjlig. (Håkansson & Snehota, 1995, sid. 17-18)

I ett  större perspektiv beskrivs en affärsrelation som en relation bland flera likartade inom en 
gemensam marknad. Utbudet  och koncentrationen av köp-sälj-interaktioner avgör antal tillgängliga 
alternativ för ett företag. Detta har tydlig inverkan på den press som existerar att  interagera med en 
viss motpart på marknaden (Ford, 1982)
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2.3 Teorimodell för den empiriska studien

Figur 2. Teorimodellen illustrerar en schematisk bild av fallföretagets affärsrelationer genom de tre skikten från 
nätverksmodellen - aktivitetslänkar, resursband och aktörsförbindelser. Blockens färger beskriver typ av aktör 

och punktade streck förekommer där förbindelser har uppstått mellan aktörer. Pilarnas riktningar förklarar 
utbyten som har utvecklats till aktivitetslänkar och resursband. 
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3 Metod

3.1 Forskningstrategi
Vi har valt  att  göra en kvalitativ undersökning i form av en fallstudie, vilket lämpar sig på grund av 
frågeställningens beskrivande art och att fokus ligger på affärsrelationers aktuella skeenden. Valet 
styrks av Yin (2007, sid. 22-60) som beskriver villkoren och utformningen av en sådan 
forskningsstrategi.

Fyra semistrukturerade intervjuer utfördes - tre intervjuer med anställda ur ledningen och två 
intervjuer med anställda. Som grund och komplement har kvalitativ data av tryckt  form 
(årsrapporter, etc.) inhämtats, vilket även verifierade intervjuerna.

3.1.1 Urval fallföretag
Valet  av fallföretag baserades på att  hitta ett  representativt fall, då studiens syfte inbegriper att 
beskriva omständigheter som är relativt vardagliga och typiska för företag. Detta beskriver Yin 
(2007, sid. 62) som motivering för en enfallstudie.

Vi avgränsade oss till Kista Science City norr om Stockholm vid val av ett representativt 
fallföretag. Regionen är ett av världens ledande högteknologiska kluster och Europas ledande 
företagsregion för innovation och tillväxt inom ICT. En majoritet  av Sveriges ICT-företag, över 
1000 företag, är lokaliserade i regionen (Kista Science City, 2011).

För val av företag inom Kista Science City kontaktades Kista Science City AB, en ideell 
organisation som utvecklar olika nätverk i regionen. Organisationens fokus på nätverk talade för att 
det var en bra utgångspunkt för kontakt. Vi hänvisades till Business Executive Network, 
organisationens enda nätverk för personer i beslutsfattande positioner på ICT-företag. Nätverket 
lämpade sig för val av fallföretag, dels för att få förslag på ett representativt fallföretag som deltar 
aktivt i nätverk från en sakkunnig person och dels för att  få kredibilitet  vid kontakt med ledningen i 
det potentiella fallföretaget. Förslag på ett  fallföretag erhölls av nätverkets samordnare efter att 
denne informerats om studiens syfte.

Företagets hemsida kontrollerades för att ytterligare säkerställa lämpligheten för studiens syfte, 
varefter det  rekommenderade företaget  valdes som studieobjekt. Fallföretaget  behövde framför allt 
vara hanterbart  storleksmässigt för att skapa förutsättning för en fullständig kartläggning av 
företagets affärsrelationer enligt syftet.

3.1.2 Urval respondenter
För att  besvara vår frågeställning krävdes individer som genom sina företagspositioner har god 
inblick i företagets verksamhet och affärsrelationer. Vi valde därför att intervjua verkställande 
direktör (VD), vice VD för den operativa verksamheten/ produktionsansvarig (PA) samt 
kundansvarig (KA). Initialt fick vi kontakt med fallföretagets VD med stöd från 
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nätverksorganisationen, som i sin tur refererade oss vidare till de övriga två. Valda intervjuobjekt 
har störst ansvar för kontakten med affärsrelationerna av företagets anställda. Utifrån dessa 
intervjuer upptäckte vi att data från anställda med kundkontakt skulle bidra till att  besvara 
frågeställningen, och sökte därmed kontakt med ytterligare två anställda, mjukvaruingenjör (MI) 
och produktionsingenjör (PI).

3.2 Datainsamling

3.2.1 Intervju
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket  möjliggjorde att  vi fick djup förståelse för 
fallföretagets affärsrelationer samtidigt som vi kunde säkerställa att studiens analysramar 
behandlades i intervjun. Intervjuerna utformades utifrån den teoretiska referensramen för 
uppsatsen, samt  med bakgrund av den information som inhämtats om fallföretaget från företagets 
hemsida, affärstidningar och aktuella årsredovisning.

Inledningsvis genomfördes två separata face-to-face-intervjuer med PA respektive VD som pågick i 
en timme vardera. Intervjuformen lade grund för förtroende med fallföretagets högsta ledning. 
Efterföljande två telefonintervjuer med MA och PI pågick i drygt två timmar respektive 45 minuter. 
Intervjun med MA genomfördes för att  klargöra information från tidigare intervjuer och inhämta 
information på en djupare nivå om kundrelationerna från kundansvariges perspektiv. Intervjun med 
PI bidrog med information om affärsrelationerna ur en anställds perspektiv. E-postintervjun med 
MI var framför allt en bekräftelse av insamlad data från övriga intervjuer, genom ytterligare en 
anställds perspektiv.

Innan varje intervju presenterade vi studiens syfte för respondenterna och erbjöd anonymitet. 
Intervjuerna hölls separat från varandra, dels för att undvika att  respondenterna påverkades av 
varandras svar och dels för att  skapa möjlighet  till fokuserade frågor. Under intervjun med VD 
fokuserade vi på övergripande frågor om företagets strategi och struktur, medan större fokus låg på 
leverantörs- respektive kundkontakter under intervjutillfällena med PA och KA. Vi ställde medvetet 
öppna frågor i början av intervjuerna för att få respondenterna att  tala fritt  och få förståelse för 
deras individuella perspektiv, för att senare komma till mer precisa och sakliga frågor. 

För att minimera tolkningssvårigheter spelades samtliga intervjuer in. Delar av intervjuerna som 
inte innehåller känsligt material, med tanke på fallföretagets anonymitet, finns transkriberade. 
Materialet från intervjuerna skickades tillsammans med företagsbeskrivningen tillbaka till 
respondenterna efter att  de sammanställts, för kontroll om uppgifterna stämmer och för att  hålla 
god etik i förhållande till företagets anonymitet.

För exempelfrågor från intervjuerna, se bilaga 1.  
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3.2.2 Sekundärdata
Skriftligt  material om fallföretaget  inhämtades från flera källor. Utifrån fallföretagets 
årsredovisning har vi fått data kring allokering av fallföretagets resurser, information gällande 
avtalsformer samt  grunddata om skuldförhållanden. Ytterligare data om fallföretags produkt och 
organisationsstrategier, samt  information om kunder och leverantörer inhämtades från respektive 
företags hemsida och webbaserade branschtidningar.

3.3 Operationalisering av teori
Aktivitetslänkar klassade vi alla aktiviteter som länkar samman fallföretagets aktiviteter med 
externa aktörer inom relationer. En aktivitet  innebär att  det  involverar en annan aktör, samt att  ett 
ömsesidigt  utbyte tar plats. Aktiviteten har även en given start- och slutpunkt och är således 
tidsbunden. Vi gör ingen skillnad på interna eller externa aktiviteter.

Resursband klassade vi hur fallföretagets kärnkompetenser är sammankopplade med andra aktörers 
resurser, oberoende av företagets aktiveter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till; anpassning 
av verksamheten och avtal. Dessa kan vara tekniska eller finansiella resursband.

Aktörsförbindelse klassade vi alla regelbundna kontakter som fallföretagets respondenter har till 
andra aktörer, oavsett  kontaktens natur. Aktörsförbindelser innebär också hur de externa aktörerna 
är förbundna till varandra. 

3.4 Kritik mot forskningsstrategi
Det finns brister i studien som vi vill klargöra, för att en medvetenhet  kan öka förståelsen för på 
vilket sätt  resultatet kan användas. En brist  som inte tål att  ignoreras utgår från faktumet att 
forskningsstrategin kräver att  författarna tolkar det intervjupersonerna säger. Författarnas 
individuella förkunskaper och erfarenheter bidrar till en viss förvrängd bild av hur verkligheten ser 
ut. För att minimera bristen deltog alla av författarna under båda face-to-face-intervjuer och det 
som sades spelades in från alla intervjutillfällen. Medan vi avlyssnade det inspelade materialet 
diskuterade vi hur intervjun ska tolkas på ett  så korrekt och objektivt sätt  som möjligt. Bristen kan 
inte elimineras, utan enbart  minimeras. Författarnas ofrånkomliga subjektiva tolkningar bör därför 
finnas i åtanke vid fortsatt läsning.

En annan brist  i studien är att  totalt  fem intervjuer genomfördes, medan det optimala självfallet 
vore att intervjua alla anställda. Begränsningar från både fallföretagets och vår sida gjorde en sådan 
intervjuprocess omöjlig. Fallföretagets begränsade resurser och vår tidsram hindrade detta. 
Uttalanden i intervjuerna kan som en ytterligare brist antas ha förvrängt eller dolt den studerade 
verkligheten. Intervjupersonerna kan ha svarat  på ett  sätt som de tror att författarna vill höra. Med 
öppna frågor och inga antaganden har vi försökt få en klarare bild. Intervjupersonerna kan även 
medvetet ha undanhållit  relevant information för att skydda företaget. Även om bristen kvarstår bör 
mer information ha delgivits än annars, av den anledningen att fallföretaget inledningsvis har 
bekräftat att de önskar att behandlas anonymt.
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4 Empiri

4.1 Presentation av respondenter

Verkställande Direktör (VD)
Tjänst: VD:n i fallföretaget är involverad i alla kund- och leverantörsrelationer, och ansvarar ytterst 
inför styrelsen.
Tid i företaget: 6 år

Vice VD för den operativa verksamheten/ Produktionsansvarig (PA)
Tjänst: PA hanterar den operativa verksamheten för fallföretaget  efter VD:n. Ansvaret innebär 
främst fallföretagets produktion i alla led, från grundkomponenter till färdig produkt ut  till kund. 
Detta innefattar kontakt med kontraktstillverkare, leverantörer och kunder. PA är ytterst ansvarig 
för produktionsgruppen.
Tid i företaget: 4 år

Kundansvarig (KA)
Tjänst:  KA ansvarar för att hålla bra relationer med företagets kunder. Arbetsuppgifterna inkluderar 
utveckling av kravspecifikationer, orderhantering och att föra teknisk dialog mot  kund. KA är 
ytterst ansvarig för marknadsgruppen.
Tid i företaget: 8 år

Produktionsingenjör (PI)
Tjänst: PI medverkar i styrning av produktionen från färdig produkt till kundleverans. 
Arbetsuppgifterna innefattar all planering ut till kund, bland annat analys av tester från 
produktionen och hantering av ordrar. PI ingår i produktionsgruppen.
Tid i företaget: 4 år 

Mjukvaruingenjör (MI)
Tjänst: MI hanterar utformande och användande av produktens mjukvara samt IT-relaterade frågor. 
Utbildning och support, både internt  och externt, är ett  ytterligare ansvarsområde. MI ingår i 
testutvecklingsgruppen.
Tid i företaget: 5 år
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4.2 Presentation av fallföretaget
Fallföretaget har varit  verksam inom fiberoptisk kommunikation sedan år 1998. Därefter blev 
företaget uppköpt  av ett amerikanskt  företag som gick i konkurs år 2001 på grund av IT-bubblan. 
Detta möjliggjorde att fallföretaget kunde köpa tillbaka utrustning och lokaler år 2003 och 
fallföretaget  grundandes så som det  ser ut  idag (VD, 2011). Vid nystarten implementerades en ny 
affärsmodell. Inledningsvis utgick fallföretaget  från att inte längre vara vertikalt  integrerade, utan 
produktionen lades ut  för att  reducera kostnaderna. Detta innebar att  produkten omkonstruerades 
när företaget endast fick tillgång till industrins standardkomponenter (Fallföretaget, 2011).

Affärsmodellen ledde till att  fallföretaget  i hög grad blev beroende av extern verksamhet, vilket 
avspeglade sig i nyrekryteringarna. Det ansågs viktigt att anställda individer med goda kontaktnät 
och hög kredibilitet inom industrin. År 2007 blev fallföretaget  tvungen att köpa upp sin största 
leverantör som var hotad av konkurs. Numera ingår företaget som ett helägt dotterbolag i 
fallföretaget (KA, 2011; PA, 2011). 

Företagets produkt
Fallföretagets produkt  ingår som del av ett  subsystem inom fiberoptisk kommunikation. Produkten 
erbjuds av fallföretaget  inom två huvudsakliga produktfamiljer - kärn-optik och paket-optik. 
Uppdelningen utgår från två faser i förädlingsprocessen, där den första fasen är en produkt  som är 
öppen för konfigureringar och prestandaspecificeringar, medan den andra fasen resulterar i 
färdigutvecklade och låsta produkter (KA, 2011; PA, 2011). Kärn-optik är mindre krävande att  ta 
fram och kan därmed produceras i större volymer än paket-optik (PI, 2011). Inom varje 
produktfamilj ingår produkter även i olika generationer som är olika svåra att ta fram åt kunderna.

På grund av att  produkten är högteknologisk måste en omfattande och kontinuerlig dialog föras 
tillsammans med kunder i nya projekt, redan innan första ordern, genom så kallad ‘product  line 
management’. Processen tar minst  ett  år och innefattar att  företagen gemensamt sätter upp 
kravspecifikationer för produkten och tar fram produkten gemensamt. Även om vissa 
kundspecifika produktanpassningar genomförs gentemot alla kunder, ser fallföretaget  till att det 
åtminstone är sannolikt att  en anpassning åt  en specifik kund kan lösa flera kunders behov (KA, 
2011). I säljprocessen ingår även kunskapsöverföring till kunden om hur produkten ska användas. 
Omfattande kvalificeringsprocesser krävs avslutningsvis för att  säkerställa produktens kvalitet. 
Expertis kring konstruktion, utveckling och testning av produkten är företagets kärnkompetens (PA, 
2011). 

Organisationsstruktur
Fallföretaget är ett  medelstort företag med 55 anställda, inberäknat dotterbolaget som är lokaliserat 
på annan ort  (VD, 2011). Organisationen är horisontellt uppbyggd med sex ledningsgrupper under 
VD med följande gruppchefer: Dotterbolagsansvarig (DA) testutvecklingsansvarig (TU), 
produktionsansvarig (PA), produktutvecklingsansvarig (PU), kundansvarig (KA) och 
ekonomiansvarig (EA). Se figur 3.
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Figur 3. Egenkonstruerad modell utifrån intervjuerna. Punkterna representerar antal anställda i varje 
ledningsgrupp.

Även då de anställda är uppdelade inom specialiserade områden arbetar grupperna inte helt 
självständigt  från varandra. Arbetssättet  är för det mesta dynamiskt och karaktäriseras av ett  nära 
samarbete mellan grupperna i den dagliga verksamheten, speciellt under uppstartsfasen av nya 
relationer eller under samarbetsprojekt  (PA, 2011). Den dynamiska strukturen innebär att de 
anställda kan ha olika chefer vid olika tillfällen beroende på uppgift. Arbetsmiljön beskrivs 
generellt som mycket  öppen och informell. Alla anställda, förutom PA, har dessutom tidigare 
erfarenhet  inom den fiberoptiska industrin. Under de senaste fyra åren har produktionsansvarig 
erfarit att endast två personer i gruppen sagt upp sig. 

Marknaden
Fallföretagets marknad är relativt  liten - totalt 15 potentiella kunder är i behov av företagets 
produkter och sammanlagt har fallföretaget  tre konkurrenter (VD, 2011). Följaktligen känner alla 
varandra; varav det  till stor del handlar om att  hålla potentiella kunder uppdaterade, att  vara först 
med att  ta fram en ny högteknologisk produktlösning och att  visa upp produkten på marknaden (PI, 
2011). I den fiberoptiska industrin är det inte ovanligt  att  vertikalt integrerade företag befinner sig i 
konkurrent- och leverantörsförhållanden samtidigt  (KA, 2011). Exempelvis kan två företag vara 
direkta konkurrenter med produkt A, och samtidigt vara leverantörer åt  varandra av produkt  B och 
C. Prissättningen i förhandlingssituationer är mindre gynnsam för företag som agerar både som 
kund och konkurrent, jämfört med företag som inte konkurrerar med sin leverantör. Det är speciellt 
riskfyllt  vid produktionsförhinder, då leverantörsföretaget  tvingas prioritera interna 
företagsleveranser framför externa. Enligt  KA (2011) är fallföretagets oberoende situation attraktivt 
för kunder, då de inte behöver stödja en konkurrent och undviker leverans- och 
förhandlingskomplikationer.
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4.3 Presentation av aktörer i affärsrelationerna

Tabell 1. Egenkonstruerad tabell utifrån intervjuer och information på företagens hemsidor. 

4.4 Beskrivning av affärsrelationerna
Fallföretagets tidigare erfarenheter av affärsrelationer har skapat grundkriterier för hur de hanterar 
sin verksamhet gentemot kunder. Fallföretaget granskar inledningsvis alla sina kunder efter 
respektive kunds ‘track record’, till exempel om det  skett fördröjningar av leveranser eller om de på 
något sätt svikit en överenskommelse sedan tidigare. Efter uppstarten skapades kontakt med ett 
tyskt fiberoptikföretag, vars köpkrav innebar en omfattande hårdvaruanpassning av produkten. 
Fallföretaget lade stora resurser i form av tid och kapital för att  tillgodose den potentiella kunden. 
Emellertid var det  tyska företaget inte avtalsbundet och drog sig ur affären, vilket resulterade i 
förluster för fallföretaget. Nu resonerar fallföretaget  annorlunda, eller som respondenten uttrycker 
sig:

“Vi gjorde ändringen för att försöka komma in där som leverantör, men det blev inget av det så det var surt [...] När det 
gäller ‘sådana hära’ anpassningar ställer vi högre krav i dagsläget. Antingen får de stå för en stor del av kostnaderna för 

att göra anpassningen, eller så måste de på något sätt ‘committa’, att de får köpa produkten i hyfsad volym” / (KA, 2011)

I fallföretagets kundrelationer förekommer alltid mjukvaruanpassningar av produkten, och dess 
egenskaper skräddarsys till varje enskild kund (KA, 2011). I industrin finns det kvalitetskrav som 
måste uppnås men därefter är det unika lösningar. Enligt PA (2011) har en ren konflikt  aldrig 
uppstått, utan de ser det mer som en nödvändighet  att  lyssna på kunden och dess behov. VD (2011) 
beskrev att det  är viktigt  i branschen att  hålla ‘dead lines’ eftersom det är ett  av få sätt  att  utvärdera 
en kund. När en kund kontaktar företaget ses produktens egenskaper över ifall den kan nå 
efterfrågad prestanda (VD, 2010).  
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Fallföretaget har förvärvat  finansiella medel vid ett flertal tillfällen. År 2004 investerade två 
riskkapitalbolag och ett flertal privata aktörer över 30 miljoner kronor i företaget (Fallföretaget, 
2011). Fallföretaget har även tecknat lån från samma utländska bank vid olika tidpunkter, senast  år 
2009 då företaget tog ytterligare lån på drygt  två miljoner kronor. Sammanlagt  är fallföretagets 
skuld till banken drygt  40 miljoner kronor (Årsrapporten, 2009). Kontakten med investerarna, som 
mestadels är av kontrollerande natur, har minskat under åren till att ske relativt sällan (VD, 2011). 

4.4.1 Storkunder
Fallföretagets affärsrelation med Washington karaktäriseras enligt  KA (2011) både som en 
kundrelation och ett samarbetsprojekt. Företagen är bundna av ett  kompanjonavtal som sträcker sig 
över 5 år. Stora investeringar i kapital och engagemang läggs ner från bägge parter, speciellt  från 
fallföretaget  som alltid försöker anpassa sig till kundens önskemål. I samarbetet  har även en 
specialanpassning i produktens hårdvara genomförts i enlighet  med Washingtons begäran. 
Fallföretaget levererar produkter en gång i veckan enligt kundens order. Washington köper då in 
stora kvantiteter av fallföretagets kärn-optik och står för den största andelen av fallföretagets 
försäljningsvolym. För Washington står inköpen från fallföretaget  för cirka 90% av företagets totala 
behov av produkttypen. Efter en tidigare erfarenhet, som beskrivits ovan, såg fallföretaget till att 
Washington står för en stor del av kostnaderna. Utöver kärn-optik säljs även paket-optik i mindre 
skala (KA, 2011).

Fallföretaget använder sig av en ny affärsmodell i samarbetet med Washington, där kärn-optik för 
första gången levereras till en kund som därmed själv får utveckla produkten från fas ett till fas två, 
det vill säga montera den till paket-optik (KA, 2011). Testprocessen, utvecklad av fallföretaget 
(Årsrapporten, 2009), är krävande och måste bland annat  bevisa att produkten kommer att hålla i 
minst 20 år (KA, 2011). Den nya affärsmodellen inbegriper att  produkttestet  genomförs av 
Washington på egen hand, vilket  innebär att  fallföretaget måste överföra omfattande kunskap om 
testet till Washington. Av den anledningen har en testutrustning levererats till Washington och 
fallföretaget  bidrar med hjälp av installation och all nödvändig support, för att kunden ska klara av 
att  sköta utvecklingen till fas två på egen hand i fortsättningen. Båda parter har i stor utsträckning 
anpassat verksamheterna till varandra, för att använda och effektivisera resurser i samarbetet. Det 
innebär bland annat att arbetsgrupperna för testutveckling, produktion och marknad har daglig 
kontakt med Washington (PA; MI; KA, 2011). Testutvecklingsgruppens arbete gentemot kunderna 
utgörs främst utav anpassning av produkten, där support  av mjukvaru- och 
produktutvecklingsarbete ingår (MI, 2011). Den dagliga kontakten är viktig för affärsrelationen av 
två anledningar - dels för att tillgodose kundspecifika behov och dels på grund av att kunskaper om 
produkten ska överföras till Washington. Tokyo är en leverantör till Washington (KA, 2011).

Fallföretagets affärsrelation till Tokyo är, i likhet  med Washington, både en kundrelation och ett 
samarbetsprojekt (KA, 2011). Tokyo är snarare en distributör i mindre storlek för fallföretaget, men 
klassificeras som en storkund på grund av företagets nära kundrelation med en stor tillverkare inom 
fiberoptik i Japan. Storkunden initierade samarbetet mellan Tokyo och fallföretaget. Tokyo köper 
kärnoptik av fallföretaget i mindre skala än Washington, med leverans en gång i veckan (PI, 2011). 
Relationens fokus är dock utveckling av en ny fiberoptisk produkt  (KA, 2011). Till en början 
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bidrog fallföretaget med mycket  större investeringar än Tokyo, men efter att 
produktutvecklingsprocessen pågått utan tecken på resultat engagerade sig Tokyo alltmer i 
samarbetet  (PI, 2011). Tiden sågs som ett  stressmoment och Tokyo är medveten om att  det  är större 
chans att  projektet når i mål om kunskaper och idéer från bägge parter kombineras. Tokyo delar 
numera med sig av omfattande expertis för att lösa de många kvarstående tekniska problem innan 
produkten är fullt färdigutvecklad. Företagets anställda reser med jämna mellanrum från Japan till 
Kista för att stödja fallföretaget i utvecklingsarbetet. Fallföretagets anställda reser också till Japan 
vid behov. Kontakten sker främst  av VD, produktionsgrupp och produktutvecklingsgrupp (KA, 
2011). Från produktutvecklingsgruppen har fyra till fem anställda daglig kontakt  per telefon eller 
via e-mailkorrespondens (PA, VD, 2011). Från fallföretagets perspektiv handlar kontakten i 
dagsläget främst om att överföra och jämka produktspecifika kunskaper till varandra, för att  föra 
utvecklingen av produkten vidare.

Tokyo har anpassat  sin verksamhet till fallföretaget  då de har förhoppningar om att  produkten 
kommer bära företaget i framtiden. Produkten förväntas ha stor marknadspotential och fallföretaget 
är ett  av få företag som konstruerar produkten om projektet når sitt  mål. Samarbetet  beskrivs i 
generella termer som mycket  lyckat. Ett avtal är under utarbetande i skrivande stund. Vid 
diskussion om utformning av avtal prioriteras frågor om kvalitet och pris. Det  viktigaste för 
kunden, enligt KA (2011), är leveranssäkerhet. Avtal till storkunder sträcker sig från tre till fem år 
och öppnas för omförhandling av detaljer var sjätte månad (KA, 2011). 

4.4.2 Småkunder
Fallföretagets affärsrelationer med Jersey och Boston är kund-leverantörsrelationer för försäljning 
av paket-optik. Jersey är subsystemtillverkare inom fiberoptik (Kundhemsida, 2011) och Boston är 
ett  vertikalt integrerat  byggföretag (Kundhemsida, 2011). Arbetssättet  mot  dessa kunder går till stor 
del på rutin, då produkterna som efterfrågas redan är färdigutvecklade enligt kundernas 
kravspecifikationer. Aktiviteterna innebär för det mesta att ta emot  ordrar, leverera produkter och 
hantera betalningar. Till stor del sköter två av fallföretagets anställda all kundkontakt  - KA och en 
underställd applikationsingenjör. Det förekommer att  fallföretaget  tar emot  reklamationer och 
tekniska frågor från kunderna. Tekniska frågor trillar även ner från kunderna till fallföretagets 
kunder. Applikationsingenjören under KA hanterar oftast dessa frågor på egen hand (KA, 2011). 

Jersey och Boston har alternativ till leverantörer som kan ersätta fallföretagets paket-optik (KA, 
2011). Ifall problem skulle uppstå i affärsrelationerna har företagen därmed möjlighet att byta 
leverantör. Enligt PA (2011) är processen att byta leverantör dock både tids- och resurskrävande, då 
industrin ställer krav på certifieringar och kvalitetssäkringar av slutprodukten och dess 
komponenter. För Boston är fallföretaget  en viktig leverantör då de har stora ordrar och 
fallföretaget  är en av ett fåtal företag som tillverkar den sorten av optiska enheter (KA, 2011). 
Fallföretaget har orderbaserade avtal med både Boston och Jersey som sträcker sig cirka tre 
månader, beroende på inkommande ordrar från respektive företags kunder. I avtalen har framför allt 
leveransvolym och specifika mjukvaruanpassningar av paket-optik specificerats. Bostons avtal 
innefattar normalt större volymer av paket-optik än avtalen med Jersey (KA, 2011).
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Redan innan affärsrelationen inleddes med Boston existerade en relation mellan ingenjörer därifrån 
och ingenjörer på fallföretaget. Förtroende från ingenjör till ingenjör är extremt  viktigt  för att 
kunderna ska lita på att  paket-optik håller, förklarade VD (2011) som därefter beskrev att relationer 
måste finns på alla nivåer oavsett  kund. Chefer har en viktig roll i affärsrelationerna efter att 
ingenjörer uppnått visst förtroende, för att genom överenskommelser se till att  bägge parter 
engagerar sig tillräckligt i relationen för att samarbetet ska bli lönsamt i längden.

4.4.3 Kontraktstillverkare
Chicago är fallföretagets enda kontraktstillverkare (PA; VD; KA, 2011). Fallföretagets avtal med 
kontraktstillverkaren arbetades fram år 2009, genom att  ett  kompanjonavtal förändrades till ett 
kontraktstillverkaravtal (Årsrapporten, 2009). Parterna har kontakt i början av förädlingsprocessen 
när fallföretagets kärnprodukt, tillverkat av dotterbolaget, skickas till kontraktstillverkaren (PA, 
2011). Produkten monteras ihop av kontraktstillverkaren, tillsammans med inköpta komponenter, 
för tillverkning av paket-optik efter fallföretagets specifikation. Kontraktstillverkaren sköter även 
en stor del av produkttesten som har utarbetats av fallföretaget, för att  undersöka om produkten 
uppnår rätt kvalitet  och efterfrågad prestanda. Både fallföretaget och kontraktstillverkaren kan 
sköta testning och mätning eftersom utrustning står hos båda företag. Utifrån test  och mätningar 
sorteras produkterna efter kundbehov och prioriteringar för att senare skickas ut till kunderna Var 
testning och mätning utförs beror bland annat på lagerkapaciteten hos företagen (PI, 2011). Det är 
oftast mest  fördelaktigt att  produkterna testas  hos kontraktstillverkaren eftersom de har mer 
personal och större lokal. Det är bra om en del av produkterna testas av fallföretaget för att  “hålla 
igång maskinerna” och ge produktutvecklingsgruppen tillfälle att ta stickprover. 

Fem till sex anställda på fallföretaget har daglig kontakt  med kontraktstillverkaren och den 
samordning som behövs mellan dotterbolaget och kontraktstillverkaren hanteras av PA (PA, 2011). 
Det  sker även regelbunden kontakt med två av Chicagos underleverantörer. Detta för att  beställa 
komponenter till Chicago och/ eller försäkra att  produktionen inte kommer få förhinder (PA, 2011). 
Under tsunamikatastrofen i Japan år 2011 upplevde fallföretaget  att  produktionen försenades på 
grund av att  en underleverantör inte kunde leverera komponenter till pågående produktion. 
Fallföretaget lyckades snabbt  hitta alternativa leverantörer som tillfälligt  ersatte den befintliga (PA, 
2011).
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5 Analys
Fördelarna att ingå i en affärsrelation, utifrån fallföretagets perspektiv, kan tydligt märkas. 
Fallföretaget besparar resurser, och därmed kapital, genom att få en del aktiviteter att gå på rutin. 
Gemensamma fördelar skapas när aktörerna utnyttjar varandras resurser. Genom att ‘binda’ sig till 
någon aktör och göra anpassningar till varandra, försäkras en regelbunden inkomst och sänker 
osäkerheten på en marknad. Relationerna är extremt viktiga för fallföretaget på grund av bolagets 
storlek och ekonomiska situation (nyligen uppnått  ‘break even’). Om en relation skulle falla, finns 
det risk för att bolaget får ekonomoiska svårigheter.

5.1 Aktivitetslänkar
Fallföretagets aktiviteter gentemot kunderna varierar beroende på aktörernas egenskaper och 
relationernas sammansättning. Aktiviteterna som genomförs av ledningsgrupperna anpassas till 
andra aktiviteter, och länkar samman fallföretaget  med respektive aktör. Dessa aktiviteter är främst 
av teknisk art. De går på rutin eller är dynamiska i olika hög grad beroende på kund. Administrativa 
aktiviteter är begränsat i antal och omfattning, vilket grundar sig i den dynamiska verksamheten 
och organisationsstrukturen. Samtliga av fallföretagets aktiviteter utförs i ett långsiktigt perspektiv 
med tanke på att produkten ska hålla i 20 år.

Vi har identifierat en aktivitetskedja mellan fallföretaget och aktörerna i dess affärsnätverk. 
Aktivitetskedjan tar sin början i dotterbolaget  där konstruktion av kärn-optik är den huvudsakliga 
aktiviteten, efter att  råvaror och grundkomponenter har köpts in. I nästa steg samordnar 
produktutvecklingsgruppen dotterbolagets och kontraktstillverkarens aktiviteter, så att 
dotterbolagets slutprodukt  levereras i rätt  antal för att integreras i kontraktstillverkarens 
produktionsflöde. I samordningen integreras flera personer, då kundansvarig överför kunskap om 
antal ordrar från kunderna till produktionsgruppen, så att  kontraktstillverkaren kan köpa in rätt 
antal komponenter och planera tillverkning och montering. Vidare köper kontraktstillverkaren in 
resterande komponenter och applicerar dessa tillsammans med dotterbolagets slutprodukt, för att 
montera ihop slutprodukten enligt fallföretagets specifikationer. Därnäst planerar 
produktionsgruppen produkternas färd - antingen testas och mäts produkterna direkt  av 
kontraktstillverkaren eller så skickas de till fallföretaget  för samma aktivitet. Om produkterna 
stannar kvar hos kontraktstillverkaren skeppas de direkt  till kund vid avslutade aktiviteter. De 
produkter som fallföretaget  tar emot testas, mäts och modifieras av testutvecklingsgruppen. 
Arbetsgruppen måste även samordna med kunder för att  klargöra vilka krav som ställs för 
modifiering av mjukvaran. Testprocessen för Washington görs numera även i deras anläggningar 
för att  lära upp Washington, då testningen håller på att  integreras i deras produktionsflöde. 
Kundansvarig uppdaterar sig om förloppet  i aktivitetskedjan och ser till att  kunderna får sina behov 
tillfredställda. Genom att bruka andra aktörers resurser under varje steg i förädlingsprocessen, kan 
vi se att fallföretaget får tillgång till ny kompetens (som faller utanför deras kärnkompetens) och en 
annars ouppnåelig kapacitet.
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Produktens högteknologiska natur speglar av sig i utformningen av hela aktivitetskedjan. 
Fallföretagets teknologi är givetvis grunden till att en kontakt etableras från första början. Om inte 
kunden efterfrågade produkten eller om leverantörer inte hade kompletterande kunskaper och 
resurser för tillverkning av produkten skulle en affärsrelation inte äga rum. Vi märker hur en 
gemensam kunskap om industrins spelregler och den avancerade teknologin skapar förutsättningar 
för affärsrelationerna, och i senare skeden påverkar relationerna. Exempel på gemensam kunskap 
kan ses i relationen med Tokyo, där produktutveckling är i fokus. Det skulle vara omöjligt  att 
utveckla en produkt tillsammans, om företagen inte sitter på gemensam kunskap i någon grad. 
Relationen med Washington är ett  annat  exempel som innefattar en omfattande kunskapsöverföring 
kring fallföretagets egenkonstruerade testmetod. Om tillräckligt med gemensam kunskap inte hade 
existerat hos företagen, skulle en sådan process vara extremt  resurskrävande och troligtvis inte 
eftersträvansvärt av parterna. 

På liknande sätt  kan vi urskilja hur kunskap om teknologin möjligen dikterar huruvida aktiviteterna 
är rutinartade eller inte. I kundrelationerna med Washington och Tokyo är det  omöjligt att 
aktiviteterna huvudsakligen går på rutin, med tanke på att relationerna innefattar utbildning och 
problemlösning i stor omfattning. Kundrelationerna med Boston och Jersey är å andra sidan relativt 
rutinartade och består numera främst  av aktiviteter som reklamationer och orderhantering. Att 
kundkontakten i flera fall går på rutin kan till viss del förklaras med två av fallföretagets 
ledningsgrupper, TU och KA, vars aktiviteter mot  kund i hög grad innefattar support och 
felsökning. Ledningsgrupperna kan utåt  tolkas som ett  sätt  att  porträttera tillit  och visa engagemang 
gentemot kunderna. Fallföretagets teknologi skapar även grunden för ett  koncentrerat 
kontaktmönster. Respondenterna PI, MI, KA och PA svarade att  de dagligen eller flera gånger i 
veckan har kontakt med Washington, Tokyo och Chicago. Kontaktfrekvensen beror på de 
invecklade aktiviteter som måste utföras inom respektive affärsrelation.

Även om kundansvarig är ytterst ansvarig för all kontakt  med företagets kundrelationer behövs 
särskild kompetens från andra ledningsgrupper i de flesta kundrelaterade aktiviteter som utförs. I 
vissa fall är det  även nödvändigt  med befogenhet  från en högre hierarkisk nivå. Även på 
leverantörssidan finns det  behov av support  från andra ledningsgrupper till produktionsansvarig 
som är ytterst ansvarig mot kontraktstillverkaren. Individernas ingenjörsutbildningar och 
erfarenheter från industrin har säkerligen positiv effekt  på kredibiliteten i relationerna, vilket 
tillsammans med individernas personligheter kan ha inverkan på relationernas långsiktiga natur.

Vi identifierar en asymmetri i teknologisk kunskap mellan aktörerna som har inverkan på 
affärsrelationernas aktiviteter. Asymmetrin, som främst  inbegriper att  kunderna saknar nödvändig 
kunskap om fallföretagets teknologier, har bidragit  till att  fallföretaget  har anpassat sina aktiviteter 
mot kunderna. När det förekommer omfattande kunskapsasymmetri inom företagens aktiviteter, har 
fallföretaget  till en början lagt  emfas på upplärning och support  för att  minimera kunskapsgapet. 
Efter en viss tid har fallföretaget genomfört aktiviteter mer på rutin mot  kunderna genom 
marknadsgruppen, vilket exempelvis har varit fallet i relationerna med Boston och Jersey. 
Marknadsgruppen har i dagsläget hand om i stort  sätt  all hantering av relationerna på grund av de 
rutiner, och medföljande effektivisering, som har uppstått.
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5.2 Resursband
Ett  fåtal strategiska resurser finns inom fallföretaget, men den största delen av resurserna förvärvar 
företaget av utomstående aktörer. Kärnan i fallföretagets produkt  är företagets viktigaste tekniska 
resurs och tillverkas internt. Majoriteten av de tekniska resurser som behövs för montering av 
fallföretagets slutprodukt, det vill säga kompletterande delkomponenter utöver ‘kärnan’, förvärvas 
indirekt av kontraktstillverkaren från utomstående aktörer.

Personalresursernas roll i fallföretaget  kan förklaras utifrån verksamhetens kunskapsintensitet. 
Personalen har teknisk kunskap om produkten för att ha möjlighet  att  hantera de tekniska problem 
som kan tänkas uppstå hos företagets kunder. Faktumet att  i stort sätt alla anställda är ingenjörer 
med erfarenhet  från den fiberoptiska industrin, tyder på att  personalresurser med hög teknisk 
kunskapsnivå är betydande för verksamheten. Kompletterande personalresurser som besitter 
kunskap för att  montera och testa produkten, vilket även kräver stora tekniska resurser som 
beskrivet ovan, finns utanför företagets gränser hos kontraktstillverkaren. Företagets begränsade 
personalresurser, 55 anställda, påverkar affärsrelationerna då företaget bara har resurser att  hantera 
ett  visst antal aktörsaktiviteter samtidigt, vilket bidrar till eller till och med nödvändiggör ‘pressen’ 
att begränsa företagets affärsrelationer.

Sammanlagt har företaget skulder till samma bank på över 40 miljoner kronor. Dessa finansiella 
resursband har en viktig roll i fallföretagets verksamhet, utan vilka företagets överlevnad skulle 
vara hotad. Att  kontakten med riskkapitalbolagen minskat och inte längre är en stor del av det 
dagliga kontaktnätet, tyder på att  företaget har etablerat  sig väl och oron bland investerarna har 
sjunkit.

För att  kunna förvärva finansiella resurser tvingas fallföretaget göra stora investeringar i 
affärsrelationer, speciellt  i de inledande faserna. Stora investeringar är en förutsättning i den 
fiberoptiska industrin, bland annat  på grund av de höga kraven om kvalitetscertifieringar och 
avancerade produkttester. Investeringarna innebär utgifter i form av finansiella resurser men inte 
uteslutande. I stor utsträckning inbegrips det engagemang som investeras i form av 
personalresurser, som har som syfte att  visa motparten intresse av ett  långsiktigt samarbete. 
Ömsesidigt engagemang visas inledningsvis genom informella samtal mellan ingenjörer i 
företagen, men överenskommelser av engagemang genomförs på ledningsnivå. Först  bekräftas 
engagemanget efter att beslut  fattas av aktörernas ledningar gemensamt, varefter besluten 
säkerställs i detalj genom upprättande av avtal. Efter en tydlig överenskommelse ökar 
engagemanget ytterligare och affärsrelationen kan följaktligen antas öka i styrka. 

Fallföretaget har bundit upp tekniska resurser främst hos två aktörer i sitt affärsnätverk, Chicago 
och Washington. Materiella resurser i form av testutrustning står hos Chicago. Detta innebär också 
att  Chicagos resurser anpassas till fallföretaget  genom det  ömsesidiga engagemang som investeras. 
Även om resursbandet  inte omöjliggör att  bryta sig loss från kontraktstillverkaren om problem 
skulle uppstå, tyder det på en längre och mer resurskrävande process att avveckla relationen. 
Därmed kan vi konstatera att resursbandet bidrar till ett större beroende av kontraktstillverkaren.
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På grund av den kunskapsöverföring som utförs från fallföretaget  till Washington finns delar av 
fallföretagets testutrustning placerade hos mottagaren, varmed liknande resursband och följaktligen 
ett  beroende har utvecklats. Att kompanjonavtalet  med Washington sträcker sig relativt lång 
tidsperiod visar att parterna bundit  sig till varandra, varmed vi kan tolka som anledning till att 
bägge parter vågar investera så pass stort engagemang i relationen. Med tanke på att  kunden är 
bunden att köpa, kan fallföretaget  vara säker på att  få fortsätta sälja och att få tillbaka investerat 
kapital med vinst. Med bakgrund att  fallföretaget integreras allt mer i relationen med Washington, 
talar för att  fallföretaget kan få indirekt  tillgång till Washingtons nätverk av kunder och till 
nödvändiga resurser att  hantera nätverket. Faktumet att  Washington är en världsledande tillverkare 
av fiberoptiska komponenter bidrar till att relationen är en värdefull resurs i sig för fallföretaget.

Det  är rimligt  att  tro att beroendet  är större hos fallföretaget på grund av nämnda anledningar, men 
det betyder för den delen inte att fallföretaget behöver vara dominerad av Washington. Av de 
resterande, Jersey och Boston, härrör beroendet främst från att arbetet  mellan dem och fallföretaget 
är på rutin och färdiganpassat. Det är med andra ord resurssparande att  stanna kvar i relationen. 
Produkten de beställer, paket-optik, är det fler som kan leverera, dock inte utan de initiala 
startkostnaderna. Småkunderna har å andra sidan valt  att inte sätta sig i en alltför stor 
beroendeställning. Genom kortsiktiga avtal efter varje order håller de viss distans i sin relation till 
fallföretaget, sannolikt  för att behålla flexibilitet  när de inte har behov av att fallföretaget engagerar 
sig i högre grad i relationerna. Med tanke på att  småföretagen har mindre makt i förhållande till 
sina respektive kunder, är det för riskfyllt för dem att binda upp sina resurser till fallföretaget.

Fallföretaget har även bundit  upp sina resurser genom att ingå avtal i alla kundrelationer, vilket  kan 
ses som ett verktyg för att kontrollera aktörerna och hantera relationerna. Avtalen kan beskrivas 
som ett sätt  att  belägga framtida engagemang till motparten och samtidigt för fallföretaget  att  få 
motpartens förtroende för sitt framtida engagemang. 

De förhållandevis omfattande resurser som krävs initialt  i varje relation, talar för ett stort  behov av 
tillit och baseras ursprungligen på den begränsning som finns på antal aktörer. Detta förklarar 
fallföretagets praxis att  granska kunders tidigare ‘track record’. Den förhållandevis lilla markanden 
med få aktörer och där många är i någon form av affärsrelations sinsemellan, gör det lätt att  få 
information om varandra. Detta avspeglar sig även i fallföretagets vikt vid att hålla ‘dead lines’ och 
leverera efterfrågade produktkrav till kunderna, och att fokusera resurserna till få aktörer.

Produkten innebär ständig utveckling, anpassning och support till fallföretagets kunder och dess 
högteknologiska natur kräver expertis från flera olika specialiserade företagsområden parallellt. 
Detta tolkar vi vara anledningen till att  företagsstrukturen är mycket  informell och dynamisk. Vi 
märker också att  interaktionsprocessen har format  fallföretagets struktur, då efter ett  längre 
samarbete har omplacerat delar av verksamheten hos Washington. 
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5.3 Aktörsförbindelser
Utöver sekventiella förlopp i aktivitetskedjor ser vi hur aktörerna förbinder sig till varandra, utan 
att  fallföretaget  är involverad. Vi märkte exempelvis att  PA har regelbunden kontakt med två av 
Chicago underleverantörer, och att  Washington är en långgående komponentleverantör åt  Tokyo. 
Detta är tydligen typiskt för den fiberoptiska industrin - att  den relativt lilla marknaden är tätt 
sammankopplad. Marknadens koncentration kan även vara en bidragande orsak till att  aktörerna i 
affärsnätverket  har gemensamma relationer. Gemensamma kontakter kan enligt teorin vara ett  sätt 
att  inledningsvis skapa förtroende mellan nya affärspartners, vilket kan vara speciellt viktigt när 
stora investeringar görs. Detta till trots märkte vi att  det  inte förekom, utav de tillfrågade 
respondenterna, några särskilt  betydande sociala band mellan aktörerna. Endast  en av 
respondenterna hade närmare kontakt eller kände till en person på ett  företag, och upplevde sociala 
band till en extern aktör. Det kan bero på att kunskap är en central konkurrensfördel i industrin, och 
således bildas möjligen en försiktighet mot kunder och leverantörer. 

Däremot märks vikten av identitet och engagemang i form av förtroende, då fallföretaget är väldigt 
försiktig att ingå i en affärsrelation utan något bindande avtal eller dylikt. Vi märkte även att 
fallföretagets kunder var från olika branscher och områden. Tokyo är på samma nivå i 
förädlingskejdan, medan Boston är verksam inom byggindustrin. Vi ser dock inte hur förtroendet 
skulle ha påverkats av hur pass homogena fallföretaget  är till respektive kund och hur det, i sin tur, 
skulle få en inverkan på ett  kortsiktigt agerande. Kanske på grund av att  alla fallföretagens 
affärsrelationer är långsiktiga, försvårar ett kortsiktigt opportunistiskt förhållandesätt.         

Det  märks tydligt att  fallföretaget  är beroende av andra aktörer i sitt  affärsnätverk, utöver 
affärsrelationerna som företaget ingår i. Exempel på detta är produktutvecklingsprojektet med 
Tokyo som kanske inte kommer gå i mål utan deras support i utvecklingsarbetet. Samarbetet  beror 
till allra största del på efterfrågan från Tokyo största kund, som Tokyo agerar återförsäljare till. 
Fallföretagets relation med Tokyos storkund är ingen affärsrelation enligt  definition. Det finns 
exempelvis ingen kontinuitet, men relationen har tydlig inverkan på affärsrelationens 
överhuvudtagliga existens. 

På samma sätt påverkas fallföretaget av sina underleverantörer i affärsrelationen med 
kontraktstillverkaren, och efterföljande kundrelationer. Ett  exempel på detta är när montering hos 
kontraktstillverkaren försenades och därmed även kundleveranserna av produktionsstopp hos en 
underleverantör i Japan efter tsunamikatastrofen. På grund av sammanlänkade aktiviteter i 
aktivitetskedjan påverkas alla aktörer i efterföljande led av en underleverantör som inte klassas som 
en affärsrelation till fallföretaget. Därmed kan man i fallföretaget  tydligt se att en aktör påverkar 
många andra aktörer i ett affärsnätverk, på grund av den tydliga strukturen av ‘embeddedness’ som 
sammanbinder aktörerna, även om de i fråga om distans i relation befinner sig långt ifrån varandra. 
Fallföretagets strategi om att  använda standardkomponenter i produkten blir mycket tydlig i detta 
exempel. Det är lätt för fallföretaget  att  hålla distans till underleverantören och därmed att byta 
leverantör ifall något går fel.

Tidigare erfarenheter har även på ett tydligt sätt  haft inverkan på nuvarande affärsrelationer. Ett 
tydligt  exempel på detta är när fallföretaget  anpassade produktens hårdvara till en tysk potentiell 
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kund, för att få tillgång till en ny marknad. När kunden senare valde att inte köpa den 
specialanpassade produkten i stor volym förlorade fallföretaget  på affären. Händelsen har påverkat 
nuvarande affärsrelationer genom att sedan dess skriva avtal på att  kunderna engagerar sig 
långsiktigt till viss grad i affärsrelationen.

Fallföretaget har fyra kundrelationer och en leverantörsrelation (sammanlagt fem aktörer). Vi anser 
att  detta är på grund av flera orsaker. Fallföretaget  har identifierat  på marknaden 15 potentiella 
kunder och tre konkurrenter för företagsprodukten (teknologi). Osäkerheten i ett  relativt få antal 
kunder känner sig företaget  ‘pressat’ (marknad) att  binda sig samman med det  största aktören för att 
inte gå under.
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6 Slutsats
Att fallföretaget  har stort  fokus på affärsrelationer kan påvisas då nästan alla anställda har någon 
form av kund- eller leverantörsansvar. Relationernas centrala roll är färgat  av produktens 
avancerade teknologi och de befintliga krav som finns på produkten (som till exempel lång 
livslängd). Med bakgrund till de stora resurser som investeras i affärsrelationer fokuserar 
fallföretaget  enbart  på ett  fåtal relationer. De externa aktörer som företaget har en affärsrelation 
med har en klar uppdelning - en kontraktstillverkare, två storkunder och två små kunder. 
Fallföretaget utövar likartade aktiviteter och aktiverar resurser av samma art med respektive 
aktörsgrupp, även om det existerar nyanser inom grupperna.

Utifrån identifierade affärsrelationer kan vi tydligt  se att  de skiljer sig markant från varandra i fråga 
om aktivitetslänkar, resursband och aktörsförbindelser (se figur 4). Aktivitetslänkar till aktörerna 
Boston och Jersey kan urskiljas i form av ett  lågfrekvent  kontaktmönster, genom att  de går på rutin 
samt  med orderbaserade aktiviteter. Länkar till aktörerna Washington och Tokyo kan å andra sidan 
beskrivas med ett högfrekvent kontaktmönster, dynamisk natur och involvering av aktiviteter som 
forskning och kunskapsöverföring. Vi har även identifierat tekniska, finansiella och 
legala resursband till aktörerna. Det existerar tekniska resursband till Chicago och Washington, 
finansiella resursband till Riskkapital och Bank, samt legala bindningar i form av avtal i kund- och 
leverantörsrelationerna. De identifierade aktörsförbindelser som fallföretaget har är koncentrerade 
och tätt sammankopplade till produktionen.

Efter beskrivning av fallföretagets affärsrelationer kan vi konstatera att  det finns ett nära samband 
mellan relationernas aktivitetslänkar och produktens teknologi. Teknologisk kunskapsassymetri 
mellan de involverade aktörerna dikterar aktiviteternas utformning och innehåll. Engagemang och 
andra typer av resurser investeras, för att  utveckla och upprätthålla affärsrelationer som har 
produktteknologin i fokus. Investeringarna kräver tillit  mellan fallföretaget  och externa aktörer i 
stor omfattning, vilket oftast uppnås genom att  visa  motparten engagemang och kunskap samt 
genom att  sluta avtal. Mer sällan uppnås tillit genom sociala relationer som därmed kan tolkas vara 
ersatta av avtal och kredibilitet. 

Fallföretaget lägger emfas på produktionsprocessen, vilket bland annat visar sig i antalet  anställda 
specialiserade på produktionsrelaterade uppgifter. Det  syns även i företagets strategi om att  hålla en 
förhållandevis nära relation med kontraktstillverkaren och med bakgrund till att kunderna är 
involverade i produktutvecklingen i hög grad. Slutligen är fallföretagets marknad relativt liten. Att 
få aktörer är verksamma inom samma marknad medför att  aktörerna har insikt i varandras 
organisationer och har mycket  kontakt  sinsemellan. Ett  beroendeförhållande uppstår ofta efter att 
aktörer investerat stora resurser och anpassat  sina aktiviteter till varandra i en affärsrelation, vilket 
placerar aktörerna i olika maktpositioner. 

För vidare forskning om affärsrelationer föreslår vi att studera beroendeförhållanden mellan två 
eller tre aktörer i ICT-industrin ur nätverksperspektivet. Intressanta och givande frågor inom 
området att fokusera på är exempelvis en beskrivning av beroendeförhållandet mellan aktörerna, 
eller förslagvis hur maktbalansen påverkar affärsrelationerna.
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Figur 4. Analysmodellen illustrerar hur förhållandet ser ut mellan fallföretaget och de affärsrelationer som 
företaget deltar i, samt med de aktörer i fallföretagets affärsnätverk som påverkar affärsrelationerna. 

Förhållandena beskrivs utifrån skikten aktivitetslänkar, resursband och aktörsförbindelser som förklaras i 
anknytning till illustrationen. Egenkonstruerad modell.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Respondenter

Respondent 1: Vice VD för den operativa verksamheten/ Produktionsansvarig (PA)
Intervjuform: Face-to-face-intervju, 1 h
Datum: 2011-05-11

Respondent 2: Verkställande Direktör (VD)
Intervjuform: Face-to-face-intervju, 1 h
Datum: 2011-05-11

Respondent 3: Kundansvarig (KA)
Intervjuform: Telefonintervju, 2 h
Datum: 2011-05-19

Respondent 4: Mjukvaruintervju (MI)
Intervjuform: E-mailintervju
Datum: 2011-05-24

Respondent 5: Produktionsingenjör (PI)
Intervjuform: Telefonintervju, 45 min
Datum: 2011-05-30

Information till respondenter innan intervjuerna
●Studiens syfte
● Valet om anonymitet

Exempel på intervjufrågor - inklusive eventuella följdfrågor

Aktivitetslänkar:
● Beskriv hur produktionsprocessen ser ut för fallföretaget. Vilka är de främsta aktiviteter som 
fallföretaget fokuserar på i produktionsprocessen? Varför är de aktiviteterna viktiga för 
fallföretagets verksamhet?
● Beskriv dina arbetsuppgifter i förhållande till varje affärsrelation (efter presentation av 
affärsrelationerna). Hur ser din kontakt ut med respektive företag? Vad bidrar du med i 
affärsrelationerna?
● Bidrar du med någon support till kunderna? Om ja, vad för suppert bidrar du med?
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● Har fallföretaget anpassat sina aktiviteter till sina affärsrelationer? Om ja, på vilket sätt? Ge 
gärna exempel på en större anpassning som genomförts.

Resursband:
● Hur många personer från fallföretaget har kontakt med respektive företag? I hur stor 
omfattning har dessa personer kontakt med företagen? Vad bidrar dessa personer med i 
affärsrelationerna? Till vilken nytta är det för affärsrelationerna?
● Vad för slags avtal har slutits med respektive företag? Vilka punkter var under förhandling av 
avtalen viktiga att få med i avtalen med respektive företag? Varför var dessa punkter speciellt 
viktiga att få med i avtalet?
● Gör fallföretaget specialanpassningar i produkten till olika kunder? Om ja, hur anpassas 
produkten till respektive kund?
● Vilka krav ställer kunderna på produkten? Hur ställer sig fallföretaget till dessa krav? Ge 
gärna exempel på ett stort krav som en kund har ställt. Hur reagerade fallföretaget i den 
situationen?
● Vad för investeringar har fallföretaget genomfört initialt i varje kundrelation? Hur har det 
påverkat fallföretagets föhållningssätt till respektive kund?

Aktörsförbindelser:
● Beskriv vilka företag du har kontakt med. Hur uppstod kontakten med dessa företag?
● Känner du individer i företagen på ett personligt plan?
● Beskriv de respektive företag som fallföretaget har en affärsrelation med. Vilken nivå i 
förädlingskedjan befinner sig respektive företag på.
● Vad för typ av affärsrelation har fallföretaget med respektive företag? Hur har relationerna 
utvecklats sedan de startade?
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