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Abstract 
In order for companies to be able to reach the global market more easily and to meet customers’ 

expectations, strategic alliances have increased. Strategic alliances form when two or more companies 

decide to cooperate to reach a higher strategic purpose, which they cannot do individually. Many alliances 

do not succeed and strategic alliances are often very difficult to manage and requires a competent 

management and leadership.  Previous research claims that leadership plays a major role in the success of 

strategic alliances.  

 

The aim of the study was to contribute to better understanding of what impact leadership have in strategic 

alliance. The method used was based on a qualitative research design with semi structured interviews 

from six companies in different sectors. 

 

The results of the study indicate that leadership has an important impact in a strategic alliance. The results 

also indicate that the four success factors; trust, interdependence, communication and conflict 

management, are important to succeed with the alliance. Leaders strives to create trust by building good 

relationships internally and externally within the alliance. The leaders of the companies experienced 

interdependence which was considered positive. All leaders put a lot of effort to ensure good 

communication, which is done by being transparent, straightforward, open and honest in his 

communication. The few conflicts that arose in the alliances were resolved at one time by being diplomatic 

and creative. 
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Sammanfattning 
För att företagen ska kunna nå den globala marknaden lättare och uppfylla kundernas förväntningar har 

strategiska allianser ökat. Strategiska allianser bildas när två eller flera företag väljer att samarbeta för att 

nå ett högre strategiskt syfte, som de inte kan göra individuellt. Majoriteten av allianser misslyckas och 

strategiska allianser är ofta mycket svåra att hantera och kräver kompetent ledning och ledarskap. Tidigare 

forskning hävdar att ledarskap spelar en viktig roll för framgången med strategiska allianser. 

 

Syftet med studien var därför att bidra till ökad förståelse över vad ledarskapet, med fokus på 

framgångsfaktorer, har för roll inom strategiska allianser. Metoden som forskarna använt sig av bygger 

på en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer med sex företag i olika branscher. 

 

Studien indikerar på att ledaren spelar en stor roll för de fyra framgångsfaktorerna förtroende, ömsesidigt 

beroende, kommunikation och konflikthantering, som är viktiga för att lyckas med en allians. Ledarna 

strävar efter att skapa förtroende genom att skapa goda relationer internt och externt i alliansen. Ledarna 

upplevde ömsesidigt beroende som ansågs vara positivt för företagen. Alla ledare anstränger sig för att 

säkerställa en god kommunikation, vilket görs genom att vara transparent, rak, öppen och ärlig i sin 

kommunikation. De få konflikter som uppstod i allianserna löstes direkt genom att vara diplomatisk och 

kreativ. 

 

Nyckelord 

Strategiska allianser, ledarskap, framgångsfaktorer, förtroende, ömsesidigt beroende, kommunikation, 

konflikthantering  
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1. Inledning 

 
Detta avsnitt avhandlar bakgrund, problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. Detta för att ge 

en bakgrund till ämnet och belysa de problem som studien bygger på. 

 

1.1 Bakgrund 
Ända sedan 70-talet har marknaden blivit mer och mer globaliserad, tekniken har blivit mer avancerad 

och interna relationer har ökat. När marknaden globaliserades etablerades möjligheter att bilda allianser 

där organisationer fick möjligheter att samarbeta (Gulati 1995, s. 85). Gulati (1995, s. 85) menar att det 

finns många studier som visar på att allianser har ökat på marknaden. Allianser bidrar till att fylla gapet 

mellan ett företags resurser idag och framtida efterfrågningar (Hoffmann & Schlosser 2001, s. 357). 

 

En strategisk allians innebär att två eller flera organisationer binds samman av ett avtal för att uppnå ett 

gemensamt strategiskt syfte, som den enskilda organisationen inte klarar av på egen hand (Judge & Ryman 

2001, s. 71). Monczka, Petersen, Handfield och Ragatz (1998, ss. 555–556) definierar strategisk allians 

som följande “Long-term cooperative relationships designed to increase the strategic operating capability 

of two individual firms, with the aim of achieving significant benefits to both parties”.  

 

De organisationer som ingår i en allians har gemensamma mål och strävar efter att gynna varandra, som 

gör att det uppstår ett ömsesidigt beroende (Mohr & Spekman 1994, s. 135). Strategiska allianser kräver 

att organisationerna som ingår i alliansen är självständiga, att framgången delas mellan parterna samt ett 

aktivt deltagande från samtliga parter (Gulati 1995, s. 86; Monczka et al. 1998, s. 555). 

 

Det finns ett flertal anledningar till varför en organisation skulle vilja ingå i en strategisk allians. Den 

främsta anledningen är att organisationen vill addera värde eller reducera kostnader i organisationen (Ian 

Stuart 1997, s. 540). Många organisationer vill, eller har behov av, att samarbeta tillsammans med andra 

för att få tillgång till ny teknologi och dela med sig av sina egna resurser, så att parterna tillsammans kan 

förse varandras behov (Elmuti & Kathawala 2001, s. 206). Allianser motiveras också ofta av att ge 

konkurrensfördelar till parterna då det anses kunna bidra till teknologisk utveckling, ge access till ny 

teknik och nya marknader, ge bättre riskhantering samt uppnå skalfördelar i produktionen (Elmuti & 

Kathawala 2001, s. 206; Mohr & Spekman 1994, s. 135; Ian Stuart 1997, s. 540).  

 

Det finns olika typer av organisationer som ingår i strategiska allianser. Ett exempel på en strategisk 

allians är inom livsmedelsbranschen där de tre företagen Meyn, Cabinplats och Multivac har gått samman 
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för att skapa en gemensam lösning på bland annat fyllning och vägning av produkter (Pettersson, 2017). 

Ett annat exempel från IT-branschen är HP, Esko Artworks och AB Graphics som ingått en strategisk 

allians för att öka försäljningen upp till 44 procent av en specifik produkt (Jönsson, 2007).  

 

Trots att det är en hög risk att Drago (1997, s. 54) och Ian Stuart (1997, s. 539) menar att det är en hög 

risk att misslyckas när en organisation försöker att ingå i en strategisk allians. Trots det har tillväxttakten 

på strategiska allianser ökat i antal sedan 90-talet. Dock är det många av de allianser som skapats som inte 

uppnår de mål som sätts upp för alliansen i stort (Judge & Ryman 2001, s. 71). Inkompatibla mål kan 

utgöra ett hinder för att bilda en stark relation mellan parterna och bör därför upptäckas och redas ut i ett 

tidigt skede för att nå framgång (Drago 1997, s. 54; Judge & Ryman 2001, s. 73). 

  

1.2 Problemformulering 
När en allians är funktionell uppges den kunna ge konkurrensfördelar till alla inblandade parter och då bli 

så framgångsrik som önskat. Enligt forskare påstås en allians kunna lösa en organisations 

konkurrensproblem och ses därför oftast som en universallösning (Ian Stuart 1997, s. 539; Mohr & 

Spekman 1994, s. 136). 

 

År 1999 misslyckades närmare 70 procent med sina strategiska allianser (Elmuti & Kathawala 2001, s. 

206). Judge och Ryman (2001, s. 75) samt Elmuti och Kathawala (2001, s. 206) menar att misslyckandet 

oftast sker när organisationer stressar in i en strategisk allians eller ingår i allianser för att tillsammans 

skapa ett enskilt projekt. Det kan bero på att organisationer är mer intresserade av sin egna vinst, snarare 

än själva partnerskapet i sig. Det innebär oftast att den ena organisationen vill ha mer kontroll över det 

andra (ibid).  

 

Enligt Maak (2007, s. 331) kan ledarskapet ha en viktig roll när det kommer till att upprätthålla goda 

relationer och att ledaren har ett stort ansvar för vad som händer inom sin organisation. I och med hur 

marknaden har globaliserats sedan 70-talet, måste ledaren tänka på hur denne strukturerar upp 

organisationen och skapar avtal till de olika externa intressenterna (Williams, Esper & Ozment 2002, s. 

703). Maak (2007, s. 331) menar att det krävs ett ansvarsfullt ledarskap för att upprätthålla goda relationer, 

både internt och externt. För att kunna upprätthålla goda relationer, vilket är viktigt för varje organisation, 

står ledaren inför många utmaningar (Schweitzer 2014, s. 444).  

 

Dirks (2000, s. 1004) menar att ledarskap är viktigt i många aspekter, då ledaren har det största formella 

ansvaret inom organisationen. Förtroende är bland annat en faktor som har visat sig vara viktigt i 
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situationer där en part är mer dominant än den andra parten (ibid). För en ledare är det viktigt att få 

förtroende från sina medarbetare (ibid, s. 1005).  

 

Emerson (1962, s. 32) menar att det finns ömsesidigt beroende i nästan alla sociala relationer. I 

organisationer där ömsesidigt beroende förekommer, skapas det svårigheter för ledaren i och med att 

sammanhållningen blir svårare (Judge & Ryman 2001, s. 72). Tillquist, King och Woo (2002, s. 94) menar 

att ledaren har som uppgift att upprätthålla goda relationer. 

 

De Vries, Bakker-Pieper och Oostenveld (2010, s. 367) menar att många forskare pekar på att 

kommunikation är en viktig del av ledarens roll. För att kunna stödja och inspirera kommunikationen 

mellan parterna har ledarskapet en central roll (ibid, s. 370). Kommunikationen i en allians bidrar till att 

parterna själva kan medverka till alliansen välmående (Monczka et al. 1998, s. 559). Ledare har även en 

viktig roll gällande konflikter där det krävs att ledaren är engagerad i konflikthantering för att den ska 

lösas effektivt och framgångsrikt (Thomas 1992, s. 271).  

 

Ledaren har en viktig roll att ta itu med olika intressen som kan uppstå i en allians och kan därför vara 

svåra att hantera. Det gäller att varje part hålls nöjda vilket kräver mycket arbete från ledaren (Drago 1997, 

s. 54; Judge & Ryman 2001, s. 73) Ett problem som ledaren har i strategiska allianser är att matcha 

kunskap och intressen till en framgångsrik allians (Judge & Ryman 2001, s. 73).  

 

En bidragande faktor till att allianser misslyckas är bristen på förtroende mellan parterna. Det kan vara att 

parterna haft delade uppfattningar om förväntningar och mål (Drago 1997, s. 53). Monczka et al. (1998, 

s. 557) har identifierat olika faktorer som påverkar framgången i en allians som förtroende, ömsesidigt 

beroende, kommunikation och konflikthantering.  

 

Monczka et al. (1998, s. 558) menar att förtroende gör att organisationerna kommer att samarbeta bättre. 

Genom samarbete kan organisationerna dra gemensamma fördelar, dock om organisationerna inte kan 

uppnå önskat resultat självständigt skapas ömsesidigt beroende (ibid). För att alla organisationer inom 

alliansen ska få tillgång till information, blir informationsdelningen viktig i allianserna (ibid, s. 559). 

Monczka et al. (1998, s. 559) menar att hur konflikthantering hanteras är en viktig del för alliansen 

framgång och kan vara avgörande för framgången. 

 

Trots att det är en hög risk att allianser misslyckas menar Green, Albanese, Cafri och Aarons (2014, s. 

771) att det finns generellt få studier som undersöker vilka egenskaper som gör att en allians kan förbättras. 
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Mohr och Spekman (1994, s. 136) menar att det inte finns så mycket kunskap om hur ledaren kan 

säkerställa framgång i allians. Tidigare forskning har varit mycket begränsad när det gäller att undersöka 

ledningen i alliansen (Rodríguez 2005, s. 68) och hur ledaren kan påverka framgångsfaktorerna 

förtroende, beroende, kommunikation och konflikthantering (Monczka et al. 1998, s. 558).  

 

Green et al. (2014, s. 771) samt Toylan och Semerciöz (2012, s. 240) menar att av de få studier som gjorts, 

pekar forskningen på att ledarskap är en av de bidragande faktorerna som påverkar framgången i alliansen. 

Ledarna inom alliansens måste uppmuntra till utbyte av information, bygga förtroende och samarbeta 

(Toylan & Semerciöz 2012, s. 240). Ledare, och högre uppsatta i ledningsgrupper, har en avgörande roll 

för organisationens prestation och den strategiska alliansens framgång. Tidigare forskning visar på att det 

föreligger ett starkt samband mellan prestationsförmågan i organisationer och ledarstil, då ledare kan 

påverka anställdas beteende och attityder samt inspirera till att uppnå gemensamma mål (Badir, Büchel 

& Tucci 2012, s. 916; Rodríguez 2005, s. 68). Enligt Schweitzer (2014, s. 443) beror kapaciteten inom 

alliansen på beteendet som ledaren har. Judge och Ryman (2001, s. 73) menar att det är nödvändigt att 

undersöka ledarskapet som ett alternativt problem till alliansers misslyckande. 

 

1.3 Syfte 
Studien ämnar bidra till en ökad förståelse över vad ledarskapet har för roll inom strategiska allianser 

genom att införliva litteratur gällande förtroende, beroende, kommunikation och konflikthantering. För 

att göra det ställs följande frågor: 

 

1.4 Frågeställningar 
Vad har ledarskap för roll i strategiska allianser? 

• Vad har ledarskap för roll gällande förtroende? 

• Vad har ledarskap för roll gällande ömsesidigt beroende? 

• Vad har ledarskap för roll gällande kommunikationshantering? 

• Vad har ledarskap för roll gällande konflikthantering? 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till företag som ingår i en strategisk allians. En ytterligare avgränsning gjordes till 

sex olika företag med sju stycken ledare som är ansvariga för respektive företags alliansarbete.  
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2. Teori 

 
Avsnittet presenterar den forskning som är relevant för studiens syfte. Först avhandlas strategiska allianser och 

ledarskapets roll. Vidare berörs ledarskap inom allianser kopplat till framgångsfaktorerna förtroende, ömsesidigt 

beroende, kommunikation och konflikthantering.  

 

2.1 Strategiska allianser 
Burgers, Hill och Kim (1993, s. 420) definierar strategisk allians som ett långsiktigt och explicit avtal om 

utbyte och/eller en kombination av organisations resurser med andra organisationer. Yoshino och Rangan 

(1995 se Monczka et al. 1998, s. 555) menar att strategiska allianser kräver, till skillnad från enkelt avtal 

mellan en köpare och säljare, att parterna är oberoende, att gemensamma fördelar delas mellan parterna 

och aktivt deltagande inom viktiga strategiska områden. Gulati (1995, s. 89) menar för att en allians ska 

vara funktionell krävs det ett antal premisser, bland annat ett kontrakt som skyddar organisationerna mot 

varandras egennytta och riktlinjer om hur alliansen ska samarbeta.  

 

För att en allians även ska vara stabil finns det flertalet faktorer som är avgörande. Det är bland annat val 

av partner, partnerns rykte, delat beslutsfattande, strategiska likheter, ledarskapskaraktärer och vilka 

kontrollmekanismer som används samt hur organisationer löser problem och konflikter (Rodríguez 2005, 

s. 67). Drago (1997, s 53) menar att om en aktör har en starkare marknadsposition än andra aktörer på 

marknaden kan konkurrens uppstå från beroendeförhållandet. Det kan leda till att organisationer drivs till 

att bilda alliansen för att få en starkare position på marknaden. Andra drivkrafter är att allianser kan 

reducera osäkerhet som finns både i den externa och interna miljön. Osäkerheter i den externa miljön är 

orsakat av fluktuerande köpbeteende hos kunder eller osäkerhet på marknaden. Osäkerheterna kan då 

reduceras med ökad informationsdelning som tillkommer med strategiska allianser (ibid).  

 

2.1.1 Framgångsfaktorer för strategiska allianser 
Ett antal studier har visat på att förtroende, ömsesidigt beroende, god kommunikation och 

konflikthantering är faktorer som påverkar framgången i en allians (Monczka et al. 1998, ss 555; 566; 

567). 

 

Monczka et al. (1998, s. 558) presenterar i sin studie den första framgångsfaktorn förtroende, som handlar 

om att parterna ska kunna lita på varandra. Förtroende är en viktig del i relationen för att upprätthålla 

allianser. Brist på förtroende kan vara mycket skadligt för parterna vilket kommer leda till mindre 

effektivitet samt dåligt informationsutbyte. Det är när förtroendet mellan parterna är högt som de kommer 

att vinna på samarbetet (ibid).  



 6 

 

Den andra framgångsfaktorn som är ömsesidigt beroende, innebär att parterna kan erkänna att de är 

ömsesidigt beroende av varandra i alliansen. När en organisation inte själv kan nå det önskade resultaten 

skapas ett ömsesidigt beroende. Beroendeförhållandet kommer ifrån att parterna upplever att de kan dra 

gemensamma fördelar ur samarbetet, där den förlorade självständigheten övervägs av vinsterna (Monczka 

et al. 1998, s. 558). Monczka et al. (ibid) menar att organisationer som är beroende av sin partner kommer 

att vara mindre opportunistiska. Att vara beroende av den andra partens resurser kan komma att sänka 

organisationens leverantörsprestationer (ibid). 

 

Den tredje framgångsfaktorn är kvaliteten på kommunikationen som är viktig vid överföring av 

information (Monczka et al. 1998, s. 559). För att parter ska kunna samordna aktiviteter inom den 

strategiska alliansen är det viktigt att kunna dela information samt att den information som delas är 

punktlig. Kvaliteten bedöms efter trovärdighet, noggrannhet och tillräcklighet. Ju närmare band mellan 

parterna desto mer relevant och viktig är informationsdelningen. Informationsdelning bidrar till att 

parterna självständigt kan bidra till alliansen välmående över tid (ibid). 

 

Den sista framgångsfaktorn är konflikthantering. Monczka et al. (1998, s. 559) menar att konflikter är 

naturliga samt oundvikliga i en intern relation. Sättet konflikterna hanteras på kan vara produktiva eller 

destruktiva, och avgörande för framgången i alliansen. En konstruktiv konfliktlösning, med fokus på att 

konflikten helt ska elimineras, kommer med högsta sannolikhet att leda till positiva utfall då parterna går 

in gemensamt för att hitta lösning. Den destruktiva konfliktlösningen innebär en mer tvångsartad lösning 

som baseras på lagar, löften eller hot (ibid). 

 

2.2 Ledarskapets roll inom allianser 
Maak (2007, s. 331) menar att ledare spelar en stor roll inom samarbetsförhållanden och att de måste 

kunna hantera komplexa situationer med olika intressen från olika aktörer. I alliansen krävs det att både 

de externa och interna intressenternas behov måste beaktas för att organisationen ska lyckas, men även 

för att överleva (Judge & Ryman 2001, s. 72). Det gör att det ställs specifika krav på hur ledaren måste 

agera och besluta (ibid). En ledares roll är att skapa engagemang för intressenterna och göra att de 

samverkar mot ett gemensamt mål. Det krävs ett ansvarsfullt ledarskap för att ha förmågan att upprätthålla 

och bygga tillförlitliga relationer. (ibid).  

 

Judge och Ryman (2001, s. 74) menar att om ledaren har väldigt lite erfarenhet om hur organisationen 

samarbetar inom sin egna bransch, kan det bli svårt när organisationen ska ingå i en strategisk allians. En 
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faktor som leder till misslyckande av en allians kan vara att den ena samarbetspartnern fokuserar på 

fördelarna som uppkommer och inte på den andra partern (ibid). Saxton (1997, s. 446) menar för att nå 

framgång med alliansen krävs ett gemensamt beslutsfattande. Detta leder till att ledaren sitter i en annan 

situation än vad de är vana vid, då de ibland måste underkasta sig ett beslut, för att få igenom ett annat 

beslut (Judge & Ryman 2001, s. 74).  

 

Judge och Ryman (2001, s. 75) menar att olika ledare kan fokusera på olika saker inom organisationen, 

vissa kan vara mer inriktad på kortsiktiga mål och vissa vill skapa mervärde för kunden. Forskning visar 

att om organisationen vill uppnå en framgångsrik allians, måste alla ledare fokusera på värdet för kunden 

(Judge & Ryman (2001, s. 75). Det krävs nya koncept och ramar som ledaren inom allianserna måste 

anpassa sig till, där beteendet hos ledaren står i fokus (ibid, s. 73). Organisationen måste använda ledarens 

olika förmågor och intressen, som måste anpassas för att främja ett framgångsrikt partnerskap. Inom de 

olika organisationerna som ingår i en allians har de sina egna ledare som har en utbredd relativ makt. Inom 

alliansen så begränsas denna makt och auktoriteten och genom att de olika ledare förenar sig med varandra 

uppnår alliansen framgång (ibid).  

 

Enligt Judge och Ryman (2001, s. 72) är organisationerna i en allians löst kopplade till varandra, vilket 

innebär att organisationer har lätt att gå in och ut ur en allians. Detta gör att flexibiliteten hos de enskilda 

organisationerna bevaras, dock skapas det stora svårigheter för ledaren och ledarskapet, genom att 

sammanhållningen är svår i en allians. Däremot skapar organisationerna avtal som ger dem egna ansvar 

och hur styrningen ska se ut inom alliansen (ibid). Ledarskapets ultimata utmaning är att behålla 

relationerna få samman de externa och interna intressenterna att verka mot ett gemensamt mål (Maak 

2007, s. 331).  

 

Enligt Schweitzer (2014, s. 444) kan allianser se olika ut på grund av att ledaren kan ingå i flera allianser 

samtidigt och de möter olika svårigheter. Det kan utvecklas informella ledarskapsstrukurer och 

gemensamma ledarskapsfunktioner inom alliansen. Faktorer kan se olika ut inom allianser och det kan 

exempelvis vara förhållandet mellan parterna, strategiska sammanhanget, avtalen och egenskaperna hos 

de olika organisationerna som kan skilja sig åt. Det innebär att ledaren måste ha olika förmågor att leda 

en grupp. Ledarskapet fungerar effektivt då ledaren ska anpassa sig till den specifika situationen och de 

uppgifter som ska utföras (ibid). Ledarskapsrollen inom alliansen innefattar olika ansvarsområden som 

riskhantering, kontroll och kontrakt och förhandling samt kommunikationshantering (Gomes, Barnes & 

Mahmood 2016, s. 20).  
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Figur 1. Egen figur som visar kopplingen mellan strategiska allianser och de fyra faktorerna förtroende, ömsesidigt 

beroende, kommunikation och konflikthantering. Figuren visar även hur ledarskapet hänger ihop med faktorerna samt med 

strategiska allianser.  
 

2.2.1 Ledarskap och förtroende 
Med förtroende menar Jo och Shim (2005, s. 279) ett psykologiskt samspel eller en ömsesidig påverkan 

mellan två eller flera parter, som båda engagerar sig i att förbättra relationen sinsemellan. Ju mer ledare 

samverkar desto mer förtroende skapas för organisationerna (Mayer, Davis & Schoorman 1995, s. 727). 

Organisationer kan bli beroende av varandra när de samarbetar, men för att samarbetet ska bli effektivt 

krävs förtroende (Mayer, Davis & Schoorman 1995, s. 713; Lewicki, McAllister & Bies 1998, s. 441).  

 

Enligt Mayer, Davis och Schoorman (1995, s. 712) innebär förtroende att en organisation har förtroende 

för att den andra parten ska utföra de förväntningar som byggs upp. Ett samarbete behöver dock inte i sig 

innebära att förtroende skapas. Ledare för organisationer kan samarbeta utan att lita på varandra, men då 

kan det istället behövas kontrollmekanismer för att stabilisera upp relationen (ibid, ss. 712–713). 

 

Enligt Lewicki, McAllister och Bies (1998, s. 438) är förtroende viktigt i många olika sammanhang och 

krävs för ett effektivt och framgångsrikt samarbete. Förtroende har framförallt en viktig roll i en global 

affärsmiljö där det kan uppstå många osäkerheter och det krävs att kunna skapa konkurrens (ibid). 

Förtroende har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa framgång i en allians, så pass 

viktig att en allians inte kan nå önskade mål utan det (Lewicki, McAllister & Bies 1998, s. 454; 

Sambasivan, Siew-Phaik, Mohamed & Leong 2011, s. 550).  

 

För att skapa förtroende för ledare bör de besitta olika faktorer som pålitlighet, kompetens och vänlighet 

(Mayer, Davis & Schoorman 1995, ss. 716–717). Det krävs även att medarbetarnas önskemål och behov 

beaktas, samt att organisationens mål tas till hänsyn (ibid, s. 719). Hassan och Ahmed (2011, s. 165) 
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menar att genom att ledaren uppfyller behoven för organisationens intressenter kommer det att främja 

förtroende för alla inom organisationen. Detta görs med hjälp av ett ledarskap där fokus ligger på integritet 

och att skapa en känsla av mening. Det är viktigt att medarbetarna inom organisationerna har ett förtroende 

för sin ledare, annars kan det bli svårt för alliansen att bli framgångsrik och effektiv på lång sikt (ibid). 

Medarbetarna tenderar även att samarbeta mer om ett ömsesidigt beroende föreligger till ledare 

(Sambasivan et al. 2011, s. 554). Om ledare bygger upp självstyrande grupper kan det leda till att 

ledningen får mer förtroende för sina medarbetare (Mayer, Davis & Schoorman 1995, s. 710). Det gör att 

sammanhållningen inom organisationen stärks (ibid).  

 

När organisationer ingår i samarbeten med ömsesidigt beroende är det extra viktigt att det finns ett 

förtroende för ledaren (Hassan & Ahmed 2011, s. 165). Lewicki, McAllister och Bies (1998, s. 451) menar 

att organisationer som har jämna intressen finns en önskan om att förtroende ska finnas ömsesidigt, men 

trots det kan misstroende förekomma. Det kan finnas många skäl till misstroende även om förtroende 

överlag föreligger (ibid, s. 438). Det är framförallt vid uppstartandet av en allians som misstankar kan 

förekomma om andra ledares intentioner (ibid, s. 454). Vid riskfyllda situationer behövs förtroende i en 

större omfattning (Sambasivan et al. 2011, s. 554). Mayer, Davis och Schoorman (1995, s. 711) menar att 

i en allians mellan två organisationer ska den ena parten inge förtroende och den andra ska tilldelas 

förtroende.  

 

2.2.2 Ledarskap och ömsesidigt beroende 
Organisationer kan bli beroende av olika samarbeten som kräver att de behöver arbeta ihop för att kunna 

uppnå sina mål. Det skapas ett så kallat ömsesidigt beroende (Mayer, Davis & Schoorman 1995, s. 710). 

Ett ömsesidigt beroende är då en part är beroende av en annan part för att kunna uppfylla sina önskade 

mål (Emerson 1962, s. 32). Ett sådant förhållande reducerar risken för att en enskild organisation i 

alliansen agerar enbart i eget intresse (Sambasivan et al. 2011, s. 552). Ömsesidigt beroende är en viktig 

dimension för att en allians ska bli framgångsrik (Hoffmann & Schlosser 2001, s. 362). Att lita på varandra 

är viktigt för de aktiviteter som genomförs ska leda till framgång (Sambasivan et al. 2011, s. 552).  

 

Organisationer som har starka motiv till att ingå i en allians tenderar att ha högre ömsesidiga beroenden. 

Det kan motivera organisationerna i alliansen då det skapar en “win-win”-situation (Sambasivan, Siew-

Phaik, Mohamed & Leong 2013, s. 342). I vissa organisatoriska interaktioner där samordningsprocesser 

krävs, kan det finnas en struktur som gör att beroende kan bli ett problem (Tillquist, King & Woo 2002, 

s. 92). Att parterna har förtroende för varandra är viktigt för att undvika att bli för beroende (Mayer, Davis 
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& Schoorman 1995, s. 710). Emerson (1962, s. 32) menar att det därför är viktigt att ledarna kan 

kontrollera varandra.  

 

För att inte beroendet ska bli allt för stort är det vanligt att organisationer delar upp sin verksamhet i 

mindre delar. Då delas det ömsesidiga beroendet upp mellan flera aktörer och aktiviteter (Tillquist, King 

& Woo 2002, ss. 93–94). Om en part är mer beroende av alliansen än den andra, leder det till en obalans 

som innebär att maktstrukturen är ojämn (Hoffmann & Schlosser 2001, s. 362; Tillquist, King & Woo 

2002, ss. 93–94). Rai, Borah och Ramaprasad (1996, ss. 144;152) menar att en för stor asymmetri i 

alliansen kan göra att parterna tappar intresse. Det är att säkerställa ett misslyckande (ibid). Maktbalansen 

i en allians kan dock förändras över tid (Hoffmann & Schlosser 2001, s. 362; Koza & Lewin 2000, s. 146), 

och därför bör inte storleken på skillnaden på asymmetrin ses som ett kvitto på misslyckande, men bör då 

förväntas av parterna (Koza & Lewin 2000, s. 146). 

 

En framgångsrik allians är beroende av att varje organisation gör sin del i vad som avtalats. Ledaren 

hamnar i en utsatt situation om medarbetarna inte gör sina arbetsuppgifter eller anpassar sig väl efter 

omständigheterna (Judge & Ryman 2001, s. 73). Judge och Ryman (ibid) menar att en sådan situation blir 

svår för ledaren då de i enskilda organisationer är lättare att ha kontroll. Tillquist, King och Woo (2002, 

s. 94) menar att det är ledarens roll att upprätthålla organisatoriska relationer, men även att utvärdera och 

förhandla om dem. Vidare menar forskarna att ledaren kan kontrollera organisatoriska relationer genom 

att de kan manipulera beroenderelationer (ibid).   

 

2.2.3 Ledarskap och kommunikation 
Sambasivan et al. (2011, s. 551) menar att förtroende och kommunikation är två viktiga 

huvudkomponenter när det kommer till att bygga en strategisk allians. Jo och Shim (2005, ss. 177–178) 

menar att förtroende är positivt relaterat till kommunikation, en medarbetare som får positiv 

kommunikation av ledaren kommer med större sannolikhet skapa ett förtroendeförhållande till ledningen. 

Att ha ett högt förtroende för parternas ledare kommer det att uppmuntra till en mer öppen kommunikation 

(Sambasivan et al. 2011, s. 551). Hur bra ledarna kommunicerar med varandra är beroende på motivet de 

har för den strategiska alliansen (Sambasivan et al. 2013, s. 342). En effektiv kommunikation har en stor 

betydelse för en organisations framgång (Badir, Büchel & Tucci 2012, s. 914; Jo & Shim 2005, s. 277). 

Sambasivan et al. (2011, s 551) menar att kommunikation är, precis som för alla typer av relationer, även 

viktig för relationerna inom en allians. Kommunikation utgör ett funktionellt informationsutbyte mellan 

alla parter (ibid).  
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Kommunikation är en väldigt viktig del av ledarskapet (De Vries, Bakker-Pieper & Oostenveld 2010, s. 

367). Ledaren använder kommunikation för att medarbetaren ska förstå varför verksamheten bedrivs på 

ett visst sätt (Neufeld, Wan & Fang 2010, s. 230). Sambasivan et al. (2011, s. 552) menar att kommunicera 

med en personlig kontakt har en stor påverkan på en allians framgång. Inom en allians kan en personlig 

interaktion bidra till att parterna kan lita på och uppskatta varandra (ibid). 

 

För att kunna stödja och inspirera kunskapsutbytet har ledarskapet en central roll (De Vries, Bakker-Pieper 

& Oostenveld 2010, s. 370). Organisatoriska relationer påverkas av både kommunikationen, men även 

informationsutbytet både internt och externt. För att ledaren ska utföra ett effektivt ledarskap krävs det att 

kommunikationskanalerna är öppna. Ju mer organisationen sprider ut sig globalt, desto mer handlar 

ledarskapet om att kommunicera för att nå fram till alla medarbetare (Neufeld, Wan & Fang 2010, s. 228). 

Ledarskapets effektivitet är starkt korrelerat med kommunikationens effektivitet. Genom att kommunicera 

med hjälp av övertygande argument, bildspråk, symboler och metaforer blir ledarskapet mer effektivt 

(ibid, s. 230). 

 

För att ledaren ska nå ut till medarbetarna inom organisationen krävs det att ledaren kan kommunicera på 

ett effektivt sätt (De Vries, Bakker-Pieper & Oostenveld 2010, s. 368). En stödjande och muntlig 

kommunikation påverkar den anställdes inställning och uppfattning om ledningen positivt. En ledare som 

ses som stödjande kommer att inge förtroende om att de kommer att fullgöra sina skyldigheter samt belöna 

de anställda (Jo & Shim 2005, s. 277). För medarbetare är en personlig kontakt med ledaren viktigt när 

det kommer till kommunikation (ibid, s. 278). Jo och Shim (2005, s. 279) menar att medarbetarna upplever 

förtroende mer när ledaren kommunicerar ut personligen. Den typen av kommunikation är viktigare än 

via att kommunicera via andra medier, när det kommer till information och organisering (ibid). 

Kommunikation kan dock leda till svårigheter inom en allians om parterna är från olika länder (Rai, Borah 

& Ramaprasad 1996, s. 142). Framförallt kan det finnas kulturella skillnader som påverkar varandras 

förväntningar. Att ha olika förväntningar på viktiga problem kan skada samarbetet och förvärra konflikter 

(ibid, ss. 143–144). 

 

För att minska osäkerheten och tvetydigheten inom en organisation krävs en effektiv kommunikation av 

ledaren (Neufeld, Wan & Fang 2010, s. 231). Kommunikationen är effektiv när den leder till en gemensam 

förståelse. För att främja ett ömsesidigt förtroende mellan ledaren och medarbetarna behöver de samverka. 

Genom att ledarna kommunicerar ut sitt inflytande motiverar de medarbetarna och får dem att samarbeta 

mot gemensamma mål. Vid en snabb, regelbunden och detaljerad kommunikation leder det till att 

ledarskapet blir effektivt (ibid, s. 232). Neufeld, Wan och Fang (2010, s. 253) menar att kvaliteten på 
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interaktionen mellan ledare och medarbetare påverkas av effektiviteten på kommunikationen. De ledare 

som kommunicerar engagerat till sina medarbetare kommer troligast att upprätthålla en funktionell 

relation (Jo & Shim 2005, s. 279). En bilateral kommunikation kan även påverka framgången i alliansen. 

Det handlar om att den informationen som delas mellan parterna både bör vara djup och bred. 

Informationsdelning hör även ihop med konflikthantering (Monczka et al. 1998, s. 570). 

 

2.2.4 Ledarskap och konflikthantering 
Tjosvold (2008, s. 20) menar att det är oundvikligt att hamna i konflikter och det är orealistiskt att en 

arbetsplats ska vara helt konfliktfri. Konflikthantering kan vara en ledares bästa handling eller en ledares 

värsta som kan leda till misslyckande för alliansen. För organisationer kan dålig konflikthantering kosta 

mycket, både i tid och kostnader eller genom våld och sabotage. En bra konflikthantering kan istället leda 

till effektivitet och kreativitet i alliansen (Runde & Flanagan 2008, s. 46). Tjosvold (2008, s. 19) menar 

att trots att konflikter anses vara påfrestande och något som bör undvikas, kan det leda till ett effektivare 

samarbete mellan parterna. Konflikthantering kan därför vara avgörande för organisationens överlevnad 

och det blir då naturligt att ledaren ska kunna lösa konflikter väl (Runde & Flanagan 2008, s. 46). Trots 

det, menar Runde och Flanagan (ibid) att det finns många ledare som inte har fått utbildning inom detta 

område, utan att de förlitar sig på erfarenheter eller instinkter vilket är varför organisationen kan hamna i 

blåsväder. 

 

Att undvika konflikter är det vanligaste tillvägagångssättet och är sällan effektivt (Tjosvold 2008, s. 23). 

Tjosvold (ibid) menar att fältstudier har gjorts som visar på att konflikter som undviks urholkar relationen 

i partnerskap och i värdekedjor. Att inte ta hand om uppstådda problem kan äventyra hela funktionen i 

alliansen (Rai, Borah & Ramaprasad 1996, s. 143). Enligt Judge och Ryman (2001, s. 73) har ledaren för 

alliansen som åtagande att ta itu med de olika intressena som finns inom alliansen och måste tillgodose 

mål som finns inom alliansen. Dessa mål kanske inte alltid överensstämmer med mål som de olika 

organisationerna har satt upp (ibid). Eftersom det finns medarbetare med olika typer av kunskaper, idéer 

och energier är det viktigt att ständigt arbeta med en konflikthantering och förstå att den som ingår i en 

organisation också ingår en i pågående konflikt. Organisationer bör ställa sig till att vara positiva till 

konflikter (Tjosvold 2008, s. 19). En konflikthantering kan hjälpa till att stärka upp organisationens 

nätverk så att verksamheten kan utvecklas ytterligare (ibid, s. 22). 

 

Vissa konflikter leder till öppna diskussioner, som kan ge organisationen kreativitet eller andra positiva 

konsekvenser (Runge & Flanagan 2008, s. 47). Runde och Flanagan (2008, s. 46) menar att en ledare som 

bemöter en konflikt konstruktivt, med inställningen att konflikten är en “möjlighet” eller en “energi” 
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tenderar att lösa konflikten bättre än de som ser konflikten destruktivt, som en “frustration” eller en “ilska” 

och något som bör undvikas.  

 

Det är viktigt att ledaren låter anställda visa sin frustration för att kunna uppnå ett förhållande av kvalitet 

och sedan hantera den konflikten (Tjosvold 2008, s. 21). Det är fördelaktigt om ledarna inom alliansen 

löser konflikter tillsammans istället för att undvika konflikter som kan bli destruktiva (Monczka et al. 

1998, s. 570). Enligt Runde och Flanagan (2008, s. 47) bör ledare lösa konflikter genom olika stadier. Den 

första är se till att inte instinkter eller känslor tar över. Det andra är att söka efter lösningar och inte vara 

ute efter att beskylla någon (ibid). Enligt Tjosvold (2008, s. 21) bör konflikter inte lösas av den enskilda 

ledaren, utan bör uppmuntra till diskussion eller annan öppen dialog av åsikter som är motsatta. Vid öppna 

dialoger för de anställda så kan kvaliteten förbättras och kostnaderna kan minska (ibid, s. 22). 

 

2.3 Kort sammanfattning av teori 
Tabell 1. Sammanställning av teorin. 

Ledarskapets roll Maak (2007) menar att ledare måste kunna hantera komplexa situationer och ska kunna skapa en 

gemensam vision som är meningsfull för alla parter. Ledarskapets ultimata utmaning är att få 

samman externa och interna intressenter att verka mot samma mål.  
Judge och Ryman (2001) menar att en avgörande faktor är att ledaren har erfarenhet av branschen 

vid uppstartande av alliansen. Sammanhållningen i en allians kan vara svår att få ihop, vilket blir 

en utmanande roll för ledaren. Om en organisation ska uppnå en framgångsrik allians krävs det att 

ledaren fokuserar på kundvärdet. Ledarna inom alliansen måste ibland underkasta sig beslut för 

att få igenom andra beslut.  
Saxton (1997) menar att det krävs ett gemensamt beslutsfattande för att uppnå framgång. Gomes, 

Barnes och Mahmoodn (2016) menar på att ledarskapsrollen inom alliansen kan innefatta olika 

ansvarsområden.  

Förtroende Hassan och Ahmed (2011) anser att ledaren har en viktig roll för att skapa förtroende. Mayer, 

Davis och Schoorman (1995) antyder att ju mer ledare samverkar desto mer förtroende skapas för 

organisationer. Ledningen kan få mer förtroende om ledaren bygger upp självständiga grupper, då 

sammanhållningen inom organisationen stärks. Ju mer sårbarhet ledaren visar upp desto mer 

förtroende kommer medarbetarna att få. Ledare ska ha pålitlighet, vänlighet och kompetens för att 

få förtroende i organisationen. Lewicki, McAllister och Bies (1998) menar det är viktigt att 

ledaren säkerställer att medarbetarna inom alliansen kan lita på varandra.  

Ömsesidigt 

beroende 
Hoffmann och Schlosser (2001) och Sambasivan et al. (2011) menar att ömsesidigt beroende är 

viktig för framgången i allianser. Tillquist, King och Woo (2002) ledarens roll är att upprätthålla 

organisatoriska relationer, vilket gör att ledarna kan kontrollera andra ledare genom att 

manipulera. Hoffman och Schlosser (2001) om en part är mer beroende av alliansen leder det till 

att maktstrukturen blir ojämn, vilket skapar en obalans. För att undvika att bli för beroende menar 

Emerson (1962) att det krävs det att ledarna kan kontrollera varandra. Judge och Ryman (2001) en 

framgångsrik allians är beroende av att varje part gör sitt, vilket gör att ledaren hamnar i en utsatt 

situation, då ledaren har mindre kontroll i en allians.  

Kommunikation De Vries, Bakker-Pieper och Oostenveld (2010) menar på att kommunikation är en viktig del av 

ledarskapet. Sambasivan et al. (2011) anser att ett högt förtroende inom alliansen kommer att 

uppmuntra till en öppen kommunikation. Hur bra ledare kommunicerar med varandra är beroende 

på motivet med alliansen. Kommunikation är viktigt för relationerna inom en allians. Neufeld, 

Wan och Fang (2010) menar på att effektiviteten i ledarskapet är kopplat till effektiviteten i 

kommunikationen. Genom att ledare kommunicerar ut sitt inflytande motiverar de medarbetarna 
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och får dem att samverka mot gemensamma mål. Detta kräver att kommunikationen är snabb, 

regelbunden och detaljerad. Jo och Shim (2005) menar att ledaren kommunicerar med en 

personlig kontakt har en stor påverkan på framgången av alliansen. Om medarbetaren får en 

positiv kommunikation av ledningen skapas det mer förtroende för ledningen.  

Konflikthantering Tjosvold (2008) menar att det är oundvikligt att hamna i konflikter, det kan påverka om alliansen 

lyckas eller inte. Det är vanligt att ledare undviker konflikter, dock är det sällan en effektiv metod. 

Ledare bör ställa sig positiva till konflikter då konflikter kan utveckla verksamheten ytterligare. 

Judge och Ryman (2001) menar att det är ledarens ansvar att ta itu med konflikter. Monczka et al. 

(1998) det är fördelaktigt om ledarna inom alliansen löser konflikterna direkt. Runde och 

Flanagan (2008) anser att de ledare som ser konflikten som en möjlighet tenderar till att lösa den 

bättre.  
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3. Metod  

 
I detta avsnitt redogörs vilka metodval som använts i studien för att få fram data. Det inkluderar hur 

datainsamlingen har skett samt beskrivning om genomförande. Vidare diskuteras begrepp som urval, äkthet och 

trovärdighet.  

 

3.1 Deduktiv forskningsansats 
Det finns två synsätt att beakta teori på: induktiv teori och deduktiv teori. Deduktiv teori är den vanligaste 

uppfattningen på hur teori och praktik förhåller sig till varandra. Forskaren härleder, deducerar, då 

hypoteser utifrån kunskap och teorier inom ett specifikt område som senare undgår empirisk granskning 

(Bryman & Bell 2017, s. 42–43). Därför användes ett deduktivt synsätt i studien då tidigare forskning låg 

till grund för studien samt empirin bestod av kvalitativa data.  

 

3.2 Kvalitativ forskningsdesign 
Det finns olika forskningsmetoder att tillämpa, en av de är kvalitativ forskningsdesign som innebär 

process där forskaren försöker förstå ett mänskligt eller ett socialt problem. Frågor som kvalitativ 

forskningsdesign försöker besvara är ”varför”, ”hur” och ”vad” (Yilmaz 2013, s. 317). Det var dessa 

frågor som studien avser att studera, vilket gjorde att valet landade på den forskningsdesignen. Sogunro 

(2002, s. 3) och Yilmaz (2013, s. 312) försöker bygga upp en verklig bild som genomförs i en naturlig 

miljö, med hjälp av ord och detaljerade synpunkter utifrån informanter. En kvalitativ forskningsdesign 

användes i studien för att få fram data från en så naturlig miljö som möjligt. En styrka som kvalitativa 

studier har är att de visar en helhetsbild som tar med sociala processer i beaktning (Holme & Solvang 

1996, s. 80). Studien avsåg att undersöka ett specifikt fall för att öka förståelsen vad ledarskapet har för 

roll i en strategisk allians. 

 

3.2.1 Tvärsnittsstudie 
Enligt Levin (2006, s. 24) används en tvärsnittsdesign när undersökningen sker över en kortare period och 

är beskrivande. Val av design blev därför en tvärsnittsdesign eftersom studien både var tidsbegränsad och 

beskrivande, då den syftar till att beskriva ledarskapets roll. Enligt Bryman och Bell (2013, ss. 76; 81) 

kan designen vara användbar i kvalitativa studier med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Tvärsnittsdesignen motiveras även av att beskriva ledarskapets roll på sex olika företag och inte på ett 

enda fall. Bryman och Bell (2013, ss. 76; 81; 89) menar att om syftet är att kunna dra generella slutsatser 

om fallet, snarare än jämföra fallen, är tvärsnittsdesign att föredra vid val av flera fall.  
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3.2.2 Studiens kvalitet 
Yilmaz (2013, ss. 319–320) menar att för att bedöma den kvalitativa forskningen används ord som 

trovärdighet och äkthet. Med trovärdighet vill forskarna säkerställa att studien ska vara pålitlig och att den 

data som erhålls är korrekt ur flera perspektiv. Trovärdighet är uppdelat på bland annat tillförlitlighet och 

överförbarhet (ibid). Inom äkthet används begrepp som rättvis bild, för att skapa en så rättvis bild för 

studien (Bryman & Bell 2017, s 38). 

  

Det första begreppet inom trovärdighet är tillförlitlighet (Yilmaz 2013, s. 319). Enligt Yilmaz (ibid) 

handlar tillförlitlighet om att den data som beskrivs är grundläggande, detaljerad och kontextrik. Det 

innebär också att den teori som presenterats är kopplat till den data som erhållits samt att informanterna 

får bedöma om bearbetningen av data är korrekt och trovärdig (ibid, ss. 319–320). Därför skickades 

genomarbetningen av resultatet från intervjuerna till informanterna för godkännande av hur tolkningen 

har gjorts. 

 

Det andra begreppet inom trovärdighet är överförbarhet (Yilmaz 2013, s. 319). Överförbarhet uppnås då 

resultaten kan överföras till liknande studier beroende på valda fallet (Flyvbjerg 2006, s. 227; Yilmaz 

2013, s. 321). Dock kan en generalisering vara överskattad samtidigt som exemplen i studien inte bör 

underskattas (Yilmaz 2013, s. 321). Då flera företag användes för samma fall, har forskarna dragit 

generella slutsatser för studien efter de sex olika företagen. Om en generalisering görs, krävs det en 

detaljerad beskrivning av det som har studerats såsom informanternas inställning och aktiviteter (Yilmaz 

2013, s. 321). Forskarna har redogjort informanternas inställningar och aktiviteter som rör det studerade 

ämnet och tillvägagångssättet är noga, vilket gjorde att en generalisering av resultatet från de olika 

företagen kan göras, men ska med försiktighet.  

 

Ett begrepp inom äkthet är rättvis bild, som innebär att undersökningen ska ge en rättvis bild av de åsikter 

och uppfattningar som fanns inom den grupp som studerats (Bryman & Bell 2017, s 383). Forskaren måste 

vara neutral för att få en så rättvis bild som möjligt av det som studeras (Yilmaz 2013, s. 315). Studien 

gav en rättvis och bred bild genom att olika perspektiv undersöktes, då ledare från olika företag 

intervjuades för att besvara studiens syfte. 

 

3.3 Datainsamling 
Yilmaz (2013, s. 313) menar att den kvalitativa forskningsdesignen försöker förstå informanternas 

personliga och individuella erfarenheter och de metoder som kan användas för datainsamling och analys 

är bland annat djupintervjuer. Forskarna använde intervjuer för att få så mycket information som möjligt. 
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Hays (2004, s. 229) menar att intervjuer är en mycket viktig källa för att den oftast ger bred information. 

En stor fördel gällande kvalitativa intervjuer är att intervjumiljön liknar den vardagliga miljön för 

informanten, vilket gör att forskarna påverkar informanten minimalt (Holme & Solvang 1996, s. 99). 

Informanterna har fått avgöra hur, när och vart intervjuerna ska hållas för att skapa en så naturlig miljö 

som möjligt för informanten. Tre av informanterna valde att träffas personligen, två informanter valde 

intervju via telefon och två informanter valde intervju via mail. Det är viktigt för forskaren att inte lägga 

någon egen tolkning i det informanten säger (Yilmaz 2013, s. 315). Vidare har forskarna inte heller lagt 

någon värdering i svaren som gavs. 

 

3.3.1 Operationalisering 
Forskarna påbörjade studien med att söka efter relevant teori och tidigare forskning kring ämnet 

strategiska allianser och ledarskap. Sökorden forskarna använde sig av var bland annat “strategic 

alliances”, “leadership” och “success factors” i olika kombinationer. Då det inte fanns överdrivet mycket 

träffar på sökorden i de kombinationerna, breddades sökorden till “partnership”. Forskarna sökte även 

fram teori kring framgångsfaktorerna, då ledarskapets roll var dåligt undersökt i förhållande till en 

strategisk allians framgång. Forskarna har valt bort faktorer som “commitment” då denna fokuserade mest 

på pengar och inte på ledarskapsrollen (Monczka et al. 1998, s. 558). Vidare har forskarna valt bort 

“coordination” som var en del av förtroende men påverkade mest kooperativa relationer snarare än 

strategiska allianser (ibid). 

 

När teorin var sammanställd lyfte forskarna fram viktiga påståenden, som utgör grunden i teorin, för varje 

begrepp. Forskningsfrågor har därefter utformats efter teorin och fokuserat på fyra framgångsfaktorer och 

det gap som redogjorts för i problemformuleringen. Utefter detta formades intervjufrågor som på bästa 

sätt skulle kunna motsvara teorin. Hays (2004, s.226) menar att forskningsfrågorna som utformats för 

studien hjälper forskaren att hålla sig på rätt spår och att endast ta med det relevanta och inte bli för bred 

i undersökningen. För att empirin inte ska ligga med stort avstånd från den teoretiska uppfattningen i 

operationaliseringen (se bilaga 1), gjordes intervjufrågor utefter den uppställda teorin (se bilaga 2). Holme 

och Solvang (1996, ss. 159–160) menar att operationalisering är ett verktyg för att göra en abstrakt teori 

mätbar för att kunna uppnå studiens syfte. Det handlar om att göra en länk mellan det som forskare har 

uppfattat och det som informanten uppfattar (ibid).  

 

För rubriken “Ledarskapets roll i alliansen” lyftes påståendet “Om ledaren har väldigt lite erfarenhet om 

hur organisationen samarbetar inom sin egna bransch, kan det bli svårt när organisationen ska ingå i en 

strategisk allians. Det är en avgörande faktor för framgången i alliansen” (Judge & Ryman 2001, s. 74) 
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fram. Utifrån detta gjordes frågan: “Hur förberedde ni er inför er anslutning/uppstartandet till alliansen”? 

Utifrån den frågan framgick det från svaret hur väl förberedda företagen varit och/eller om ledaren tidigare 

har erfarenhet från samarbete.  

 

För rubriken “Förtroende och ledarskap” togs bland annat “Förtroende krävs för att kunna förvalta och 

skapa allianser och partnerskap” (Lewicki, McAllister & Bies 1998, s. 438), “Det är viktigt att ledaren 

säkerställer att medarbetarna inom alliansen kan lita på varandra” (ibid, s. 454) samt “...har ledaren en 

viktig roll att skapa förtroende” (Hassan & Ahmed 2011, s. 165). Dessa påståenden styrker ledarens roll 

i att bygga förtroende, därför ställdes bland annat frågorna: “Hur ser förtroendet för de andra ledarna ut?” 

samt “Hur arbetar ni (företaget) för att få/ge förtroende - Internt och Externt?” Samma process gjordes för 

alla påståenden för varje rubrik. På liknande sätt gjordes för de övriga rubrikerna i studien, såsom 

beroende, kommunikation och konflikthantering.  

 

3.3.2 Semistrukturerad intervju 
För att få en större inblick och djupgående bild av ämnet som studerades användes djupgående 

semistrukturerade intervjuer. Genom att använda sig av de djupgående semistrukturerade intervjuer kan 

forskaren demaskera en mer grundlig bild av hur det berörda ämnet ter sig (DiCicco‐Bloom & Crabtree 

2006, s. 315). I en semistrukturerad intervju använder forskaren en lista med specifika teman och öppna 

frågor som berörs under intervjun och informanten får sedan formulera svaren som den önskar (ibid, s. 

454). De semistrukturerade intervjuerna ansågs vara lämpliga för studien så informanterna skulle få svara 

fritt.  

 

3.3.3 Personlig intervju 
Personliga intervjuer eftersträvades i första hand för studien då forskarna får ut mest av den typen av 

intervju och för att få en personlig kontakt med informanterna. Personliga intervjuer genomfördes med 

tre av informanterna. Sturges och Hanrahan (2004, s. 108) menar att det t vanligaste formen av intervjuer 

inom den kvalitativa forskningen då forskaren möter informanten personligen och få ett gott intryck.  

 

3.3.4 Telefonintervju 
En telefonintervju anses användas främst vid kortare intervjuer eller vid specifika situationer (Sturges & 

Hanrahan 2004, s. 115). Däremot menar Sturges och Hanrahan (2004, s. 115) att telefonintervjuer 

användas framgångsrikt. Det finns däremot ingen skillnad på kvaliteten på datainsamlingen via personliga 

intervjuer och telefonintervjuer (ibid, s. 108). Sturges och Hanrahan (2004, s. 109) menar att antalet 

informanter som vill ställa upp öka vid förfrågan om en telefonintervju istället för en personlig intervju. 
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Informant A2 och Informant B kände att tiden inte räckte till för en personlig intervju, så istället för att 

tappa informanterna kunde de ställa upp på telefonintervju istället.  

 

3.3.5 Mailintervju 
Två av intervjuerna genomfördes via mail. Informant C har sitt säte utanför Sverige och valde därför att 

svara på intervjufrågorna via mail. Informant D valde också att svara via mail, då personen ifråga inte 

sitter på tjänsten idag. Merriam (2009, s. 158) menar att en mailintervju kan innehålla samma typ av data 

som en personintervju, men att det saknas tillgång att se informantens reaktion på frågorna som ställts. 

Vidare kan forskarna missa möjligheter till att ställa följdfrågor till informanten. Dock ger en mailintervju 

informanten tid att tänka över frågorna på ett helt annat sätt än vid personliga intervjuer (ibid). 

 

3.3.6 Anonymitet 
Då första informanten valde att vara anonym, har alla kommande informanter och företag anonymiserats 

i studien för en genomgående helhet i studien. Genom att vara anonym kan informanterna känna att 

positionen inte äventyras inom organisationen eller utsätter organisationen för onödiga risker (DiCicco‐

Bloom & Crabtree 2006, s. 319).  

 

3.4 Urval 

3.4.1 Urval företag 
Enligt Tansey (2007, s. 769) innebär icke-sannolikhets urval att forskarna väljer företag som är 

lättillgängliga oberoende av egenskaper och storlek där det inte krävs regler för urvalet. Forskarna 

använde sig av icke-sannolikhetsval för val av företag, vilket innebär att valet av företag skedde slumpvis 

då en sökning gjordes på internet om företag som ingår i en strategisk allians i olika branscher. Sedan 

valde forskarna de företag som kändes mest relevanta utifrån storleken på alliansen, hur väl forskarna 

kände till företagen sedan innan, hur väl etablerade allianserna varit med mera. Det var inte alla företag 

som gav respons på förfrågan, därför fortsatte sökningen tills datan var mättad. Valet landade därför på 

sex stycken företag. 

 

Första icke-slumpmässiga valet landade på Företag 1 som ingår i en strategisk allians. Den alliansen är 

den första och största i deras bransch (Informant A 2018-04-11). Det andra icke-slumpmässiga valet 

landade på Företag 2 då dessa har stor erfarenhet av strategiska allianser (Informant B 2018-05-05). Det 

tredje företaget landade på Företag 3, som har en relativt ny strategisk allians (Informant C 2018-04-29). 

Det fjärde företaget landade på Företag 4, som har en ny strategisk allians (Informant D 2018-05-05). Det 

femte företaget landade på Företag 5 och företaget har en stor erfarenhet om olika typer av partnerskap 
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(Informant E 2018-05-09). Det sjätte företaget landade på Företag 6, som har stor erfarenhet av strategiska 

allianser (Informant F 2018-05-22). Alla företag gav en bredare bild och viktiga perspektiv till för studien, 

då alla allianser såg olika ut och ledarna hade olika erfarenheter av alliansarbete.  

 

3.4.2 Urval informanter 
Ett snöbollsurval användes i studien för att komma i kontakt med informanter att intervjua. Noy (2008, s. 

330) definierar snöbollsurval som en kontakt som för forskaren till nästa informant, vilket kan pågå i flera 

led. Forskarna fick på detta sätt kontakt med personer som via mellanhänder skickade forskarna vidare 

till informanter som var relevanta för studien. Vidare menar Noy (2008, s. 330) att snöbollsurval används 

för att få tag på informanter som är okända för forskarna. Vilket det var för forskarna i detta fall då de var 

okänt för forskarna vem som var ytterst ansvarig för alliansen. Bryman och Bell (2017, s. 412) beskriver 

att ett snöbollsurval gör det lättare för forskarna att hitta informanter som har en koppling till varandra 

inom ett nätverk. Forskarna fick kontakt med de informanter som hade störst anknytning till det studerade 

ämnet och därför var snöbollsurval en lämplig strategi. 

 

Första informanten som kontaktades till studien var Informant A1 från Företag 1. Personen har en ledande 

position i företaget och hanterar företagets alliansfrågor. Informant A2 var också från Företag 1 och var 

ett intervjuförslag från Informant A1, då personen haft rollen tidigare men nu gått i pension. Informant B 

kontaktades via en tidigare ansvarig för alliansen, då personen ifråga hanterar alliansfrågor på Företag 2. 

Informant C kontaktades då personen ifråga är chef över kommunikation samt statliga affärer för Företag 

3. Det är även personen som hanterar frågor som rör den strategiska alliansen. Informant D kontaktades 

då personen ifråga stod som kontaktperson över den strategiska alliansen. Informant D var vice direktör 

(VD) på Företag 4 vid inträdet till den strategiska alliansen, men sitter idag inte på den positionen. Företag 

4 är ett litet företag med få poster och därför blev VD’n den mest relevanta personen för studien. Informant 

E kontaktades då personen ifråga är partneransvarig för Företag 5. Det är den personen som har det 

övergripande ansvaret över alliansen i Företag 5. Informant F kontaktades då personen är partneransvarig 

i Företag 6.  

 

3.5 Genomförande 

3.5.1 Genomförande av studien 
För att hitta intressanta företag som ingår i en strategisk allians gjordes efterforskningar på internet som 

tillslut hamnade på sex stycken företag. Företag 1 kontaktades via deras hemsida, där huvudväxeln 

kopplade samtalet vidare till hållbarhetschefen som angav mailadressen till chefen som är ansvarig för 
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partnerskapet med alliansen. Vidare kommunikation fortsatte via mail. Ett möte bokades in för en intervju 

11 april 2018.  

 

Intervjufrågorna skickades sedan vidare till forskarnas studiekamrater för att få ett perspektiv över hur 

frågorna kan uppfattas. Efter mindre förändringar skickades slutligen frågorna till Informant A1 innan 

intervjun. Intervjun skedde 11 april 2018 på företagets huvudkontor. Intervjun spelades in och pågick i 

cirka en timme, därefter transkriberades materialet dagen efter. Efter vidare bearbetning av texten 

skickades den vidare för godkännande. Informant A1 gav forskarna kontaktinformation till den 

föregående chefen, Informant A2, som tidigare skött kontakten med alliansen. Efter vidare mejlkontakt 

bokades ett telefonmöte och intervjun skedde 20 april 2018. Intervjurågorna skickades i samband med 

första mailkontakten. Intervjun spelades in och pågick i cirka 40 minuter. Materialet transkriberades 23 

april 2018 och det genomarbetade materialet skickades 24 april 2018 till för godkännande av tolkning.  

 

Företag 2 kontaktades via telefon 16 april 2018. Vidare fortsatte kontakten med partneransvarig via mail, 

där frågorna skickades för att personen ifråga skulle avgöra om denne var rätt att intervjua eller om sina 

kollegor var mer lämpade. Personen ifråga vidarebefordrade till sin kollega, Informant B för vidare 

kontakt. Informant B kontaktades via mail 20 april 2018. En telefonintervju bokades med Informant B 2 

maj 2018. Forskarna ringde informanten, men telefonsamtalet gick aldrig fram. Vidare kontaktades 

informanten via mail och svarade att intervjun fick bokas om till 4 maj 2018. Intervjun gjordes 4 maj 2018 

via telefon och spelades in. Intervjun transkriberades direkt samma dag och texten genomarbetades 7 maj 

2018 och skickades till Informant B samma dag.  

 

Företag 3 kontaktades via kundservice på mail 11 april 2018. Mailet vidarebefordras till informations- 

och marknadsansvarig på företaget 16 april 2018. Personen ifråga svarade med att det svenska kontoret 

inte ansvarar för dessa frågor och hjälpte till med en kontaktperson, Informant C, som ansvarar för 

alliansfrågorna. Informant C mailades 20 april 2018 och valde att svara på intervjufrågorna via mail. 

Intervjusvaren mottogs av forskarna 29 april 2018. Intervjusvaren översattes innan det blev en del av 

empirin. Vidare översattes det genomarbetade arbetet till engelska igen, för godkännande från Informant 

C. Detta skickades till Informant C 2 maj 2018.     

 

Företag 4 kontaktades direkt via företagets VD, Informant D, per telefon 24 april 2018 som blev 

intresserad av studien och gärna ville ställa upp. Vidare kontakt fortsatte via mail, där mer information 

om studien skickades ut och likaså intervjufrågorna. Informant E svarade 26 april 2018 att personen ifråga 

skulle titta över frågorna över helgen. Vidare skickades en påminnelse till Informant D, då forskarna inte 
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hade hört något 2 maj 2018. Det blev lite miss i kommunikationen då forskarna helst hade velat ha en 

telefonintervju med Informant D, men frågorna besvaras via mail. Forskarna mottog Informant D’s 

intervjusvar 5 maj 2018. Dessa sammanställdes 7 maj 2018 och den genomarbetade texten mailades 

samma dag.  

 

Företag 5 kontaktades via huvudväxeln 16 april 2018 som kopplade forskarna vidare till en lämplig 

person. Sedan blev forskarna kopplade till sex olika personer, i olika omgångar, innan de till slut kom 

fram till Informant E, som är partneransvarig för Företag 5. Informant E kontaktades 26 april 2018 och 

en personlig intervju bokades 9 maj 2018 på företagets huvudkontor. Intervjun genomfördes 9 maj 2018 

och transkriberades samma dag. Vidare genomarbetades texten 11 maj 2018 och skickades till Informant 

E samma dag.  

 

Företag 6 kontaktades via telefon 4 maj 2018 där forskarna fick kontakt med Informant F som är 

partneransvarig. En personlig intervju bokades och genomfördes 22 maj 2018 på företagets huvudkontor 

som pågick i cirka 70 minuter. Materialet transkriberades samma dag och det genomarbetade materialet 

skickades till informanten dagen efter för godkännande.  

 

3.5.2 Analys av intervjuerna 
Enligt Denscombe (2014, s. 286) måste insamlad rådata tolkas vilket kräver att forskarna kodar data. Det 

kan exempelvis ske genom ord och används systematisk för att kunna länka ihop delar av rådata som är 

insamlad och för att kunna analysera data senare. Det första som görs är att bestämma vilka enheter som 

ska användas för kodning, som enskilda ord eller meningar. Det är viktigt att kodningen kan tillämpas på 

den data som samlats in (ibid). Vidare menar Denscombe (2014, s. 287) att kodning kan göras i olika 

nivåer genom att dela in dem i huvudteman och underteman, vilket täcker en större och mer specifik 

kodning. Forskarna valde att koda rådata i huvudteman efter ord som: förtroende, ömsesidigt beroende, 

kommunikation och konflikthantering. Till underteman valdes ord som exempelvis för förtroende: 

relationer, möten, tillit, misstroende, transparent, lära känna varandra, sammanhållning. För ömsesidigt 

beroende: kompletterande, varje part gör sitt, ömsesidigt beroende, beroende, marknadsposition. För 

kommunikation: viktigt, informationsdelning, motivera, delaktighet, bygga förtroendet. Och sist för 

konflikthantering: ramverk, risker, kommunikation, hantera konflikter, öppen. 
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3.6 Sammanställning av företagens informanter  
Nedan visas information över informanterna samt respektive företag. Sammanställningen visar typ av 

tjänst som informanterna har, antal år på positionen, typ av intervju som genomförts samt längden på 

intervjun. 

 
Tabell 2. Sammanställning av informanterna.  

 
Typ av tjänst Informant År i 

tjänst 
Typ av intervju Längd 

Företag 1 Arbetar med 

alliansfrågor 
Informant 

A1 
~ 6 mån Semistrukturerad - personlig 

intervju 
65 

min 
 

Arbetade med 

alliansfrågor  
Informant 

A2 
4 år Semistrukturerad - 

telefonintervju 
40 

min 

Företag 2 Arbetar med 

alliansfrågor 
Informant B 2 år Semistrukturerad - 

telefonintervju 
30 

min 

Företag 3 Kommunikationschef Informant C Ej angivet Mailintervju N/A 
 

Företag 4 Vice direktör  Informant D 2 år Mailintervju N/A 
 

Företag 5 Ansvarig över 

partnerskap 
Informant E 2 år Semistrukturerad - personlig 

intervju 
40 

min 

Företag 6 Arbetar med 

alliansfrågor 
Informant F 5 år Semistrukturerad - personlig 

intervju 
70 

min 
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4. Empiri 

 
I detta avsnitt presenteras resultatet från sju stycken intervjuer. Först ges en kort beskrivning av företagen med 

respektive allians, sedan presenteras var företag för sig i vad ledarskapet har för roll inom de olika delarna 

förtroende, ömsesidigt beroende, kommunikation och konflikthantering.  

 

4.1 Strategiska allianser 
För Företag 1 var Informant A1 med och skapade alliansen från start. Innan alliansen etablerades såg 

företaget över potentiella samarbeten och allianser, samt utvärderade tidigare partnersamarbeten. Den 

initiala tanken med alliansen var att knyta samman ett antal företag för att enklare kunna samarbeta världen 

över. Informant A2 menar att alliansen ska täcka en global marknad och ge kunden en bättre upplevelse. 

Värdet som ledaren för Företag 1 försöker tillgodose med alliansen är kundvärdet. Informant A2 menar 

att genom att uppfylla kundvärdet tillgodoses även Företag 1’s värde som är att tjäna mer pengar.  

 

För Företag 2 har alliansen, tillsammans med en annan partner, funnits i cirka 20 år. Syftet med alliansen 

är att Företag 2 ska utföra mer, bättre och smartare affärer. Alliansen är uppbyggd på så sätt att en stor del 

av Företag 2’s omsättning bygger på tjänster som den andra parten står för. Det finns kontrakt som styr 

företagen i sig, men inget kontrakt som styr själva partnerskapet företagen emellan. Informant B’s 

ansvarsområden på Företag 2 ligger på att alliansen ständigt ska utvecklas till det bättre. Det innefattar att 

som ledare se till att medarbetarna på Företag 2 kommer i kontakt med rätt personer inom alliansen. Värdet 

som ledaren för Företag 2 försöker tillgodose är att kunden ska känna sig tryggare och att medarbetarna 

ska bli mer engagerade.  

 

Alliansen som Företag 3 ingår i omfattar Företag 3 och partnern. Tanken med alliansen var att skapa 

multipla fördelar på kort och lång sikt. Syftet är att Företag 3 ska öka i global skala och stärka företagets 

konkurrensförmåga. Detta ska även ge Företag 3’s kunder utökad access till avancerade produkter, 

teknologi och tjänster. Informant C, som är kommunikationschef och ansvarig över affärsverksamheten, 

menar att intentionerna för alliansen var att skapa det mest lönsamma och innovativa företaget inom 

industrin med en global närvaro. Värdet som ledaren för Företag 3 försöker tillgodose med alliansen är 

att erbjuda bättre produkter och tjänster till kunderna. I och med alliansen får Företag 3 större 

marknadsandelar, vilket är stort steg mot att bli en “global champion” och nå den globala närvaron.  

 

Företag 4 ingår i en strategisk allians tillsammans med ett företag till. Syftet med alliansen var att skapa 

en gemensam produkt tillsammans som säljs genom partnerns nätverk. Tillsammans är tanken att 

tillgodose ett behov som fanns av denna produkt. Informant D anser att alliansen skapar en “win-win”-
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situation, trots att Företag 4 är en promille av allianspartnern är storleksmässigt. Informant D med och 

utformade alliansen men har i nuläget inget ansvar över själva alliansen, utan det är ut delegerat till 

tekniska chefer inom Företag 4.  

 

Informant E menar att motivet med alliansen för Företag 5 är att sälja och göra gemensamma affärer 

tillsammans. Alliansen har idag funnits i över 20 år. Värdet som alliansen försöker tillgodose är för 

kunden. Informant E säger att “de ska känna att det vi levererar förbättrar deras verksamhet”. För att 

alliansen ska vara funktionell så finns det gemensamt avtal som rör frågor om alliansrelationen. I Företag 

5 har Informant E haft ledarskapsrollen i över två år och arbetat i branschen över 20 år. Huvuduppdraget 

är att vara ansvarig över partnerskapen som Företag 5 har samt säkerställa att Företag 5 är en bra partner.  

 

Alliansen som Företag 6 är med i skapades för att hantera och utveckla parternas verksamheter, men även 

öka försäljningen och utveckla produkter tillsammans. Informant F, som har skött kommunikationen inom 

alliansen i fem år, menar att den andra partnern är väldigt viktig då parten säljer Företag 6’s utrustning till 

andra slutkunder på marknaden. Uppstartandet av alliansen var på den andra partnerns initiativ, efter att 

de identifierat olika leverantörer som de ville arbeta närmare med.  Det finns inget kontrakt som styr själv 

alliansen i sig, men det finns ett avtal för företagen i stort för att hantera den övergripande relationen. 

Informant F uppger att värdet som ledarna i alliansen försöker tillgodose är ett praktiskt värde i att 

fastställa rutiner för hur problem ska lösas, vilket spar tid och minskar riskerna. 

 

Tabell 3. En översikt över de undersökta företagen med respektive allians. 

 
Antal anställda i 

företag (st.) 
Antal företag i 

allians (st.) 
Antal år i 

allians (år) 
Syfte med allians 

Företag 1 > 250 25–30 20–25 Täcka global marknad, ge bättre 

kundupplevelse 

Företag 2 > 250 1–5 20–25 Komplettera varandra, utnyttja 

varandras resurser 

Företag 3 > 250 1–5 1–5 Öka företagets konkurrensförmåga, bli 

“global champion” 

Företag 4 <10 1–5 1–5 Utveckla en produkt tillsammans 

 

Företag 5 > 250 1–5 20–25 Sälja och skapa gemensamma affärer 

 

Företag 6 > 250 1–5 20–25 Öka försäljning och utveckla produkter 

tillsammans 
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4.2 Ledarskap och förtroende 
Faktorer som är viktiga för Informant A1 är att förtroende finns inom alliansen, vilket även Informant A2 

uppfattar att det finns. Informant A1 uttrycker det som “det handlar om att man ska visa att man är ärlig 

och har en god intention”. Dock skiljer sig självklart förtroendet för olika individer, oftast beroende på 

hur nära relation ledaren har med personen i fråga. Förtroende handlar om att bygga relationer och för att 

lyckas måste individerna i företagen lära känna varandra. 

 

Informant A1 arbetar mycket med att upprätthålla goda relationer och agera som en god allianspartner. 

Informant A2 menar att det finns goda relationer inom alliansen, men det är mycket på personnivå. 

Beroende på personens karaktär kan förtroendet skilja sig mellan de olika parterna. Informant A2 menar 

att “...det bästa sättet att undvika misstroende det är ju att hela tiden vara öppen och ärlig. Även om det 

är obehagligt så var öppen och ärlig. Så måste man vara det i alla lägen“. För att undvika misstroende 

är det viktig att personerna är öppna för att skapa förtroende, både internt och externt. 

 

Informant A1 har möten tre gånger per år i alliansen, och samlar på sig viktiga saker att ta upp. Informant 

A2 menar att det är dessa möten som gör relationerna upprätthålls då det fokuseras på att bygga personliga 

relationer. Informant A1 anser att förtroende byggs ju längre tid en ledare sitter på en viss position på 

mötena. Det är viktigt som ledare att utnyttja effektivt och maximera antal avstämningar på ett tillfälle. 

 

Informant B anser att förtroendet inom alliansen är ganska bra. Uppstådda problem tas hand om direkt då 

Företag 2 är snabba på att hitta lösningar. Vid enstaka tillfällen har förtroendet för parten sviktat “när det 

hänt saker”, menar Informant B. Informant B anser att förtroende är något som byggs över tid av sig självt 

och att det ej behövs speciella aktiviteter. Dock hänger det ganska mycket på personliga relationer.   

 

Det viktigaste faktorerna för Informant B för att bygga förtroende är transparens och tillit, som menar att 

“det är jätteviktigt att vi har förtroende för varandra”. Det är även viktigt att följa det politiska. Det beror 

på att affärerna är stora och känsliga. Informant B menar att det görs många avvägningar och därför är det 

viktigt med transparens. Det är även viktigt då den andra parten arbetar både med Företag 2 och andra 

företag. 

 

För att upprätthålla goda relationer internt, försöker Informant B engagera medarbetarna och ge de rätt 

resurser. Det är väldigt viktigt för Informant B att ha en nära relation inom alliansen. För att upprätthålla 
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goda relationer inom alliansen har de möten varannan vecka. Sedan hålls det kvartalsmöten med delar av 

olika ledningsgrupper.  

 

Informant B anpassar inte sitt ledarskap inom alliansen, utan behåller samma ledarskap internt som 

externt. Informant B menar att ”det är alltid en viss politik man måste hålla sig till”. Ibland får Informant 

B göra saker informanten inte tror på och ibland på saker informanten tror på. Det är olika från situation 

till situation. Informant B tycker att sammanhållningen inom alliansen är lätt att få ihop, då företagen 

håller samarbetet på en hög professionell nivå. Den största utmaningen Informant B ser med sin ledarroll 

är att engagera sina medarbetare, det gäller att hitta en bra väg för alla. Överlag anser Informant B att 

relationerna inom alliansen och inom Företag 2 är goda. Informant B får ett mail om att bedöma sin 

allianspartner om hur denne har skött sig under året.  

 

Relationerna i Företag 3 och inom alliansen är utmärkta enligt Informant C. Företagens team arbetar ihop 

på ett konstruktivt sätt och mycket förtroende har byggts upp mellan företagen. Informant C menar att 

förtroende är en fundamental del i varje aspekt i samarbetet och måste kunna lita på varandra. Informant 

C menar att “trust is fundamental in every aspect of our cooperation”. Informant C upplever att 

sammanhållningen och samarbetet har en väldigt positiv anda och över tid kan många relationer bli 

förtroendeingivande.  

 

Informant D anser att förtroende är A och O för alliansen. Inom alliansen kan det finnas skäl för 

misstroende då den andra parten är väldigt stor och Företag 4 inte var vinstdrivande vid tidpunkten då 

samarbetet initierades. Detta ledde till att Företag 4 hade mycket att bevisa för alliansen. Informant D 

menar att “Företag 4 hade mycket att bevisa såsom överlevnadsförmåga, leveransförmåga”. För att ge 

den andra parten förtroende, arbetade Informant D mycket på att det skulle vara ytterst noggranna att 

leverera efter överenskommelse.  

 

Informant D menar att de viktigaste faktorerna för att skapa förtroende är att inte lova mer än vad företaget 

kan hålla och att vara transparent som ledare. Det är viktigt att båda parterna gör sitt i alliansen, annars 

finns risk för misstroende. Det kan då gå så långt att det blir risk för haveri för både alliansen och 

slutkunden. 

 

Informant E anser att förtroende är extremt viktigt och att det är svårt att lyckas utan förtroende. Som 

ledare är det viktigt att ha förtroende för de andra ledarna, sen kan det alltid vara så att Företag 5 bli oense 

med partnern i vissa frågor. Informant E menar att “förtroende, det är ju superviktigt, och utan förtroende 
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kommer vi aldrig lyckas …”. Informant E menar att den viktigaste faktorn för en ledare är att skapa 

förtroende genom en öppen kommunikation och inte dölja något. Det är viktigt att visa ärlighet i 

partnerskapet. För att få förtroende till medarbetarna gäller samma sak, ju mer en ledare kan dela med sig 

desto mer delaktighet och motivation från medarbetarna. 

 

Informant E har ett ledaransvar över de anställda inom sitt team, att de ska trivas, utvecklas och må bra 

samt ansvar i relationen till de olika partners. Informant E menar att “det är ganska mycket, lite som att 

vara en förälder”. Informant E ser till att föra ihop viktiga personer inom alliansen, för då vet Informant 

E att det kommer hända saker. Informant E menar att utmaningen som ledare är att lära känna alla partners, 

vilket kräver tid. Det förekommer dock mycket misstroende för den andra partnern, det kan handla om att 

partnern går till någon annan eller säger något olämpligt till kunden.  

 

Teamet som Informant E arbetar med, arbetar tätt tillsammans med den partnern de ansvarar för. 

Informant E sitter på det andra företagets kontor en gång i veckan, istället för att sitta på Företag 5’s egna 

kontor, för att upprätthålla goda relationer. Informant E säger att “Jag vill lära känna alla personer som 

är viktiga för mig att känna”. Informant E menar att ledarskapet ibland är lättare att utföra hos partnern, 

då partnern har en naturlig vilja att arbeta med Företag 5. Det kan vara svårare internt då det finns så 

många andra utmaningar att ta hänsyn till. Informant E menar att den största utmaningen är att få allting 

att hända. Det krävs att Informant E kan sälja in vad som ska göras och varför medarbetarna ska arbeta 

med just detta.  

 

Informant F anser att förtroende är viktigt och att som ledare krävs det att vara transparent, kreativ, kunna 

ge konstruktiv kritik och inte lova mer än vad som kan levereras. En ledare ska aldrig lura en kund genom 

att mörka information eller gömma kontrakt utan “det är bättre att vara transparent och ibland ta en 

större kostnad på kort sikt för att bygga förtroende på lång sikt”. Relationen som Företag 6 har till den 

andra parten anser Informant F att “den inte har varit så här bra på, det var nog länge sen…”. Det finns 

en stark förankring på alla chefsnivåer, “så jag skulle säga att vi har väldigt bra relation till allianspartern 

i dagsläget”.  

 

Det är viktigt för Informant F att skapa ett intresse hos medarbetarna att arbeta med alliansen och skapa 

en attraktiv arbetsmiljö. Det är viktigt att involvera alla som är delaktiga i alliansarbetet, då det kan vara 

fler team än Informant F’s team. Företag 6 och den andra parten träffas en gång per kvartal för möte och 

däremellan har företagen regelbundna uppföljningar. Innan själva kvartalsmöten har båda företagen 

förberedande möten vilket Informant F är viktigare än själva mötet i sig. 
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4.3 Ledarskap och ömsesidig beroende 
Företag 1 har en stark marknadsposition i Norden och är ett mellanstort företag i jämförelse av de andra 

företagen i alliansen när det gäller storlek. Då Företag 1 är ensamma i alliansen på sin marknad ger de ett 

bra komplement till kunderbjudandet i alliansen. Informant A1 menar att alla företagens ledare i alliansen 

är beroende av varandra på olika sätt, mer eller mindre. Vidare menar Informant A1 “Så det är klart att 

man är beroende, men det beror väldigt vad man själv har för marknad och vad man jobba med”. 

 

Informant A2 anser att företagens ledare är ömsesidigt beroende av varandra, vilket bara är positivt, då de 

kan hålla koll på varandra. Det är viktigt att alla ledare i alliansen gör sitt, annars är det lätt att skada 

alliansens existens och alliansens förtroende i kunddimensionen, vilket Informant A2 anser är allvarligt. 

Vidare menar Informant A2 “... om det är så att någon part inte gör det han ska, då skadas ju alliansens 

förtroende i kunddimensionen. Det är ju väldigt allvarligt”.  

 

Informant A1 menar att alliansens styrka ligger i att företagen kompletterar varandra. Beroendet inom 

alliansen varierar, olika företag ger olika värde till varandra beroende på hur väl de kompletterar 

kunderbjudandet. De större företagens ledare tar för sig mer på möten och är mer drivande än de mindre. 

Informant A1 menar att då Företag 1 var med och startade alliansen så har de även en lite tyngre roll vid 

styrmötena. 

 

I Sverige är Företag 2 de största på sin marknad. Informant B menar att det är svårt att jämföra 

marknadspositionen med den andra parten, då de kompletterar varandra. Informant B menar att de är lika 

beroende av varandra. Informant B upplever att båda parternas ledare i alliansen är beroende av varandra, 

för i och med alliansen kan Företag 2’s kunder göra komplexa saker tillsammans med Företag 2, och på 

samma sätt behöver den andra parten Företag 2 för att kunna växa.  

 

Informant B poängterar att det är enormt viktigt att varje parts ledare i alliansen gör sitt, det skulle inte 

fungera om bara en ledare jobbade på. Dock anser Informant B att ett beroendeförhållande inte föreligger. 

Informant B anser att “just nu så är det ett väldigt gott och välmående förhållande med mycket potential”. 

 

Informant C anser att beroende inte är något negativt och att ömsesidigt beroende är den del i alliansen 

som också skapar “win-win”-situationer. Det behöver vara ett delat intresse och gemensamma fördelar 

mellan ledarna för att ha ett incitament för att båda parterna ska stanna i alliansen. Informant C menar att 
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“interdependencies are part of the alliance that also create win-win situations”. Företagen har ändå kvar 

sin flexibilitet och självständighet när det kommer till specifika strategier.  

 

Informant D anser att alliansen har en väl fungerande relation och att sammanhållningen är väldigt god. 

Parterna är beroende av varandra, men inkräktar inte på varandras områden. De största utmaningarna som 

Informant D ser är att skapa ett ömsesidigt beroende, att hitta en “win-win”-affär och att få igång 

verksamheten. Informant D menar att ”spjutspetsteknik kombineras här med stark försäljningskanal”. 

Informant D anser att beroendet är avgörande för tillkomsten av alliansen. Företag 4 är beroende av 

alliansen, men partnern är dock inte så beroende av Företag 4. Däremot behöver den andra parten 

produkten som Företag 4 tillverkar. Företag 4 har varken någon ingång eller resurser som krävs för att 

komma in på den försäljningsmarknaden som det andra företaget har. Informant D menar dock att Företag 

4 har andra samarbetsavtal med liknande leverantörer, för att undvika att bli alltför beroende av alliansen. 

 

Informant D uppger att Företag 4 tidigare har haft ett rykte om att ingå tomma löften. Därför är det väldigt 

viktigt nu för Företag 4 att hålla det som lovats, leverera efter och i enlighet med vad som är 

överenskommet. Informant D menar att “i detta fall är min samlade bedömning att beroendet var 

avgörande för alliansens tillkomst”. 

 

Företag 5 har en väldigt stor marknad i Sverige och det andra partnern är en stor global spelare. Informant 

E menar att de upplever en konkurrenssituation till det andra företaget i alliansen, då dem kan sälja sina 

varor direkt till kunden också. De andra ledarna kan även ta fram nya produkter till marknaden som de 

kan sälja direkt. De kan även förändra partnerskapsprogrammet, som inte blir lönsamt för Företag 5. 

 

Informant E menar att det är jätteviktigt att varje parts ledare i alliansen gör sitt, då det är ett avtal som 

måste hållas. Företag 5 och partnern är väldigt beroende av varandra, vilket i grunden är bra. Informant E 

menar att de nästan är för beroende och att det inte blir hälsosamt om övervikten blir för stor. Då kan det 

vara bra att konkurrensutsätta för att dra partnern lite mer på tårna. Dock finns inte det problemet i 

dagsläget. Informant E uppger att Företag 5 inte kan ta sig ur alliansen speciellt enkelt och “det är vi 

alldeles för beroende av och dem är för beroende av oss”. Så det är inget som Företag 5 vill göra.  

 

Företag 6 har som mål att antingen marknadsledande, annars lämnar Företag 6 den marknaden. De 

kompletterar löpande sin verksamhet genom att köpa upp många små företag inom sin bransch. I 

jämförelse med den andra partnern som är stora i Sverige och Finland är Företag 6 ett mer globalt företag, 

som finns över hela världen. Informant F menar att “samtidigt så kan de andra företaget dra nytta av att 
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vi har en stark position globalt också i samtliga länder”. Informant F menar att företagen kan dra nytta 

av varandra positioner i de olika länderna. Informant F menar att beroendeförhållande kan bli ett problem 

om en leverantör har en enda kund eller tvärtom. Dock finns inte ett sådant beroendeförhållande mellan 

parterna idag, då det finns andra alternativ som både partnern och företaget kan välja på marknaden.  

 

För Företag 6 är det väldigt viktigt att varje parts ledare i alliansen gör sitt, det kan handla om att ett 

projekt kräver resurser där parterna kompletterar varandra. Det är viktigt med en gemensam prioritering 

på vad som ska genomföras. Informant F menar att ledarrollen är väldigt beroende av att den andra partern 

går bra som företag, för om de går mindre bra så kommer det gå mindre bra för Informant F’s roll på 

Företag 6. På det sättet menar Informant F att de “sitter så att säga i samman båt”. På samma sätt är det 

andra företaget beroende av Företag 6, om deras leverantör går dåligt kommer det påverka deras förmåga 

att leverera. Det är viktigt att inte förhandla för mycket mot varandra, menar Informant F, utan att de vill 

utvecklas tillsammans.  

 

Informant F anser att företagen emellan inte har någon konkurrenssituation, då de inte är aktiva på samma 

marknader. Däremot kan ett annat företag har använt sig av Företag 6’s utrustning och då bli en direkt 

konkurrent med vad den andra parten erbjuder.  

  

4.4 Ledarskap och kommunikation 
Informant A1’s ledarskap fokuserar mycket på att samla ihop berörda kollegor inom Företag 1 så att alla 

ser helheten. Informant A2 anser att rollen som ledare är viktig när det gäller kommunikation. Det handlar 

om att informera och motivera medarbetarna. Vidare menar Informant A2 att “det gäller ju att hålla det 

där gänget informerat om vad som händer och sker inom andra områden inom alliansen. Det gäller ju 

att motivera människor att i den här allians dimensionen att för att alla har ju ett vanligt jobb och sköta…” 

 

När det kommer till informationsdelning fungerar det bra i arbetsgrupperna, då företagen delar med sig 

av det som behövs och som är inom de legala ramverken. Informant A2 anser att Företag 1’s 

kommunikationssystem är effektivt och att kommunikationen fungerar väl. Kommunikationen till 

medarbetarna sker främst genom intranätet för att på bästa sätt kunna få information om vad som händer 

inom alliansen. 

 

Informant A2 menar att kommunikation är väldigt viktigt, både internt och externt. Det är viktigt att alla 

inom Företag 1 vet vad som sker inom alliansen och även att kunderna får information om alliansen. 

Möten som hålls inom alliansen är till för att parterna ska kommunicera och skapa en relation samt säkra 
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att alla arbetar enligt gemensamma riktlinjer. Ibland kan språkbarriärerna ge utmaningar, då vissa personer 

måste ha en tolk för att kunna kommunicera. Enligt Informant A1 är det då svårare att få till en god 

kommunikation och att bygga en relation. 

 

Informant B anser att “...kommunikation är väldigt viktigt, både internt och externt Intern, viktigt för att 

skapa engagemang till alliansen, att folk känner till delaktiga, vet vad som händer. Externt, viktigt för att 

det ger oss en bra position att ha en stark allians med företaget”. Informant B skriver ett nyhetsbrev till 

medarbetarna, både för Företag 2 och till parten. Det är ett bra sätt att nå ut på. Informant B känner även 

att parten kommunicerar på ett bra sätt, men poängterar att det är Informant B’s uppgift att se till att 

kommunikationen är god. Informant B ser till att involvera hela Företaget i kommunikationen och inte 

enbart ledningen. Informant B vill så långt som möjligt involvera hela Företag 2 i vad som händer inom 

alliansen. 

 

Informant C menar att “communication between the alliance partners is key for the alliance and in order 

to be able to create trust”. Informant C menar att en god kommunikation och att sammanföra 

nyckelpersoner är nyckeln till att bygga förtroende. För en ledare är det viktigt att ha en frekvent 

kommunikation, vara trovärdig, öppen och ärlig för att kunna skapa förtroende. 

 

Informant C menar att informationsdelningen fungerar med hjälp av regelbundna telefonsamtal och möten 

med olika avdelningar. Kommunikationen sker med alla plattformar och kanaler som Företag 3 har, det 

vill säga genom fysiska träffar, nyhetsbrev, intranätet, internet bland annat. 

 

För att försäkra sig om att kommunikationen är god menar Informant D att det är viktigt att vara rak, 

öppen och ärlig som ledare. Att ge prognoser är okej, men det är viktigt att vara sparsam med löften. 

Informant D menar att “sträva efter tydlighet, hellre vara övertydlig än luddig”. Det är viktigt att alltid 

låta en eller flera personer ge sin/sina synpunkter innan informationen kommuniceras ut. Informant D 

menar att det även är viktigt att hålla sig till rådande regelverk.   

 

Informant D menar att all form av planering inom alliansen måste föregås av fullständig enighet. Båda 

parter är väl medvetna om vilka förutsättningar som gäller och det finns ingen orimlig outtalad förväntning 

om framtida framgång. 

 

All kommunikation som Informant D gav utåt måste av naturliga skäl godkännas av den andra parten 

innan det offentliggörs. Detta gör att kommunikationen tar tid, då informationen måste översättas till 
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engelska innan godkännande, innan det publiceras i Sverige. Gällande kommunikation till medarbetarna, 

är Informant D noga med att de är väl införstådda med vad som ska kommuniceras utåt innan det 

publiceras. 

 

Kommunikationen som Informant E delar till partnern blir väldigt mycket via mail, men medarbetare från 

partnerns sitter även på Företag 5 och arbetar emellanåt. Informant E menar att det finns en modell för 

hur de ska samarbeta och chefer från båda företagen träffas varannan månad. Även ledningsgrupperna 

träffas regelbundet. Överlag anser Informant E att kommunikationskvaliteten är bra. 

 

För att kommunicera används ofta intranätet, sedan har Informant E veckomöten och möten varannan 

vecka. Där är tanken att lära av varandra. Det är mycket individfokuserat då personliga mål och utveckling 

tas upp. Sedan kommer uppföljningen på dessa löpande under året. I slutet på året finns en utvärdering 

över hur det har gått. Om individen ej nådde målsättningen är det viktigt att som ledare att försöka förbättra 

det. Informant E menar att det kan ha varit otydlighet från dennes håll eller att förutsättningarna för 

individen var fel. Informant E anser att dessa möten och kommunikationen via intranätet är tillräcklig, 

men att det kan vara så att medarbetarna tycker annorlunda. 

 

Informant E menar att som ledare ligger ansvaret att påminna sina medarbetare om vad som är viktigt för 

Företag 5, och dela information från ledningsgrupperna. Dock poängterar Informant E att det är viktigt att 

medarbetarna själva känner ansvar över att söka information. Informant E anser att relationen till 

medarbetarna är bra och Informant E får bra betyg när medarbetarna får bedöma ledare. 

 

Informant E menar att som ledare är kommunikation viktigt, då desto mer information som delas desto 

mer delaktighet skapas. Vidare menar Informant E att “ju mer information jag delar desto mer delaktighet 

skapas”. En god kommunikation är väldigt viktig för att upprätthålla en god allians. Här menar Informant 

E att den största utmaningen är att komma ihåg att säga allting. Det är viktigt som ledare att försöka hitta 

de små stunderna vid kaffemaskinen förutom de gemensamma mötena som sker regelbundet. Det kan 

vara mycket “small talks” som missas. 

 

Informant F anser att kommunikation är viktigt och något som enkelt kan underskattas samt att det läggs 

för lite tid på kommunikationen internt och externt. Kommunikationen mellan Företag 6 och partnern kan 

förbättras genom att ha mer struktur och utvärdera via vilka kanaler som ska användas för kommunikation. 
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Informationsdelningen i alliansen upplevs fungera bra, men kan bli bättre då informationen som behövs 

för vissa projekt ibland inte kommer fram i tid. Informant F poängterar dock att det inte handlar om att 

parten inte vill, utan för att det själva har svårt att få fram informationen. Vidare menar Informant F att 

informationen som kommuniceras ut “...dock är korrekt, det är väldigt sällan jag hittar direkta fel. Sen 

kan man behöva mer detaljer, men det är inte alltid de finns tillgängliga”.  

    

4.5 Ledarskap och konflikthantering 
Informant A2 menar att människor hanterar konflikter på olika sätt, det är en personlig fråga. Konflikter 

generellt är alltid jobbiga, det gäller inte bara inom alliansen. Hur en konflikt hanteras skiljer sig inte åt 

inom alliansen eller internt i Företag 1 för Informant A2. Vidare menar Informant A2 “...det beror nog 

på vad det gäller, finns ju en del konflikter som inte går att lösa”. Däremot krävs det att ledare är mer 

diplomatiska och kreativa inom alliansen. Informant A1 säger att ur ett generellt ledarperspektiv kan 

konflikter vara väldigt intressanta eftersom det tydliggör brist på samsyn på olika perspektiv En bra ledare 

bör göra en värdering av konfliktens natur och uppkomst innan ledaren bestämmer sig för hur den bäst 

skall lösas. Informant A1 gillar att förutse konflikter och därmed kunna lösa innan de uppstår. Ur ett 

ledarskapsperspektiv är det viktigt att arbeta konstant med att försöka förutse vad som kan hända samt 

arbeta proaktivt och lösningsfokuserat. 

 

Informant A1 menar att det krävs olika typer av ledarskap inom alliansen och inom Företag 1, då det finns 

olika typer av kulturer vilket kräver en annan typ av hänsyn. Informant A2 menar att ledaren måste vara 

diplomatisk och måste förstå företagens olika situationer. Inom alliansen krävs det mer diplomati och att 

ledarna måste se helheten. I vissa sammanhang krävs det att ge och ta, men i stort fungerar kompromisser 

bra. Ledare måste vara försiktiga och respektera varandra. 

 

Inom alliansen finns ett ramverk som alla har accepterat, vilket sällan ändras. Oavsett utmaning för 

Företag 1 måste alla förhålla sig till ramverket, vilket avsevärt minskar risken för konflikter. Informant 

A1 menar att “... i alliansen har man inte den typen av konflikt på det sättet”, men ur ett allianshänseende 

kan det då handla om olika kulturer som krockar. Det gör att ledaren måste tänka både en och två gånger 

hur vissa situationer ska lösas. Det är helt beroende på hur den andra parten ser på saker. Konflikter kan 

därför uppstå om parterna inte förstått varandra. Kommunikation blir mycket viktigt och ett sätt att arbeta 

för att undvika missförstånd. 

 

Informant A1 anser att en ledare gör bäst i att försöka undvika en konflikt om det går att lösa proaktivt. 

Om det misslyckas bör ledaren hantera konflikten med företagets intresse för ögonen, utan att rasera 
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relationen. Det är viktigt att ledaren tar reda på all fakta innan och förbereder sig på vad de kan 

kompromissa om. Ledaren bör veta läget och vad problemet är. Detta kan jämföras med en privat relation 

där konflikter ofta löses enklast genom att ta reda på för vem är det viktigt för, kommunicera öppet och 

respektfullt och sedan enas om en lösning. Om ledaren kan hitta den kärnan har denne ofta löst en stor del 

av konflikten. En lösning om konflikter uppstår över en längre tidsperiod kan vara att byta ut individerna 

i parterna och börja om med andra individer på nytt.  

 

Informant B anser att konflikthantering är ett omdebatterat och komplext område där det finns alla möjliga 

självutnämnda experter på alla arbetsplatser. Informant B’s egen inställning till konflikter är att lösa på 

ett sådant sätt som stödjer forskningen, och inte ta in en extern konsult. Informant B har med hjälp av en 

psykolog och dess forskning fått en större förståelse om varför konflikter uppstår, hur dessa ska lösas och 

när det behövs ta in extern hjälp. 

 

Enligt Informant B “har vi inte haft några sådana konflikter i alliansen. Det är viktigt att ta tag i direkt”. 

Om de uppstår behövs de tas tag i direkt och alla medel som behövs för att lösa konflikter kommer att tas 

in. I vissa fall är de överens och andra är de absolut överens och ibland förekommer kompromisslägen. 

Informant B anser att ledarna är duktiga på att hitta ett mellanläge där alla är nöjda. Informant B har gått 

en ledarskapsutbildning men inte fått en specifik utbildning i konfliktlösning. 

 

Informant D menar att en konflikt inte behöver vara synonymt med något negativt utan kan rätt hanterat 

leda till bättre förutsättningar än innan. Som ledare, upplever sig inte Informant D vara konflikträdd. Det 

viktigt att hålla sak- och känslofrågor åtskilda vid konflikter. Det är bättre att ladda ur sakligt och att vara 

rak mot sina medarbetare än att prata bakom ryggen. 

 

Informant D inte gått någon utbildning i konflikthantering. Informant D löser konflikter generellt genom 

att prata enskilt med berörda personer och samla dem sedan för gruppsamtal. Däremot har inte Informant 

D upplevt någon konflikt i alliansen, men om en konflikt skulle uppstå bör en ledare hantera en konflikt 

genom att vara lyhörd och få de inblandade att känna att ledaren försöker ta sin in i deras verklighet. En 

ledare ska även vara rak och leta alternativa vägar. Informant D menar att ”aldrig hota utan vara tydligt 

med att min personliga bedömning är att detta riskerar följande konsekvenser.” 

  

Informant E anser att konflikter bör lösas på en gång och inte låta de växa. En ledare bör hantera en 

konflikt genom att vara öppen och rak samt visa förståelse. Informant E menar att det är en klar fördel om 

parterna är överens, vilket de oftast är då både har syfte i att sälja.  Informant E har gått 
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ledarskapsutbildningar där konflikthantering varit en del i utbildningen. Dock baseras konflikthanteringen 

främst på tidigare erfarenheter. 

 

Informant E menar att det är viktigt att inte ta någons parti utan gå till botten med orsaken till konflikten 

och försöka hitta en lösning. Vidare menar Informant E att “oftast bättre att lösa konflikter på en gång 

och inte låta de växa, för de gör det ofta. De kan bli ryktesspridning”. Hur en konflikt hanteras är beroende 

på situationen, men det är viktigt att ställa sakfrågor och inte bli känslomässigt involverad. 

 

Informant F har inte gått en ledarskapsutbildning, vilket innebär att konflikter främst löses genom 

erfarenhet. Som ledare försöker Informant F lösa konflikter direkt, det är viktigt att inte vara rädd för att 

ta konflikter. Det gäller både till företagets kunder men även internt. Som ledare är det viktigt att vara 

anpassningsbar och involvera stödfunktioner när det behövs. Det är även viktigt att våga ta konflikter när 

de behövs och “visa som chef att man backar upp sitt team”.  

  

Det har inte funnits så många konflikter i större slag i alliansen, menar Informant F. Det förekommer 

många kompromisslägen, men Informant F menar att “det är viktigt att vi jobbar tillsammans”. Om de 

skulle uppkomma är det viktigt att som ledare ta reda reda på fakta och inte gå efter rykte eller 

andrahandsinformation. Sedan är det upp till företaget i vilken omfattning problemet kommer att bli, eller 

släppa och gå vidare.   
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5. Analys 

 
I detta avsnitt analyseras den data som presenteras i empirin kopplat till den teori som avhandlats i den 

teoretiska referensramen. Avsnittet är uppdelat i fyra olika områden som studien avhandlar. 

 

5.1 Ledarskap och förtroende 
Lewicki, McAllister och Bies (1998) och Sambasivan et al. (2011) anser att förtroende är en viktig del i 

alliansarbetet vilket även ledarna i företagen poängterade. Företagen känner i stort att det finns förtroende 

för att kompetenta personer företräder företagen inom alliansen. Monczka et al. (1998) menar att 

förtroende är en av framgångsfaktorerna, och att det då kan bli mindre effektivt om förtroende för parterna 

saknas. Gällande företagen var det tre som uppgav att förtroendet sviktat vid tillfällen, och att misstroende 

kan förekomma. För Företag 2 och 5 har förtroendet sviktat emellanåt, vilket gör att de allianserna kan 

ses som mindre effektiva. För Företag 4 beror det på att företaget inte var vinstdrivande vid tidpunkten 

som alliansen initierades och kunde därför ses som riskfull partner. Detta är dock vanligt vid uppstartandet 

av allianser enligt Lewicki, McAllister och Bies (1998), som menar att förtroende för partners ledare kan 

svikta. Däremot menar Lewicki, McAllister och Bies (1998) att vid ett ömsesidigt förhållande, som 

parterna i en allians har, kan många skäl för misstroende förekomma även om parterna hade förtroende 

för varandra. Både Informant A2 och Informant D uttryckte hur viktigt det är för ledaren att vara öppen 

och transparent för att undvika misstroende. Vidare menar Mayer, Davis och Schoorman (1995) att ledare 

inte behöver lita på varandra för att samarbeta, utan det krävs då istället kontrollmekanismer. Det gör att 

företagen kan förtroende för den andra parten trots att de har funnits misstroende vid tillfällen. Företag 4 

som partnern ej ansåg vara pålitlig, hade istället en överenskommelse som Informant D arbetade hårt för 

att hålla sig till och leverera efter, vilket gör att de fortfarande kunde vara partners trots misstroende.  

 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) menar att de krävs att organisationerna har förtroende för varandra 

att varje part ska utföra sin del av arbetet, vilket gör att parterna sårbara för varandra. Ledarna för företagen 

anser att det är väldigt viktigt att alla gör det utlovats, annars skadas alliansen. Därför att det är viktigt att 

alla gör sin del för att skapa ett förtroende för varandra som gör alliansen funktionell. Vidare menar Mayer, 

Davis och Schoorman (1995) att förtroende påverkas av hur maktbalansen ser ut inom alliansen. Detta 

motsäger sig empiriskt då ledarna anser att de har ett bra förtroende för sina parter oavsett storlek på 

företag, och menar att parterna behöver varandra lika mycket ändå. Det innebär att oavsett om den ena 

parten är större än den andra påverkas inte förtroendet sinsemellan. Detta beror på att det föreligger ett 

ömsesidigt beroende som Mayer, Davis och Schoorman (1995) menar föreligger om två organisationer 

går ihop för ett uppnå ett gemensamt strategiskt syfte. 
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Ledarna i företagen anser sig arbeta i team där det finns ett stort förtroende med en god sammanhållning. 

Det krävs att individerna är öppna för att kunna skapa förtroende för varandra, vilket är vad Hassan och 

Ahmed (2011) menar med att det krävs för att kunna arbeta effektivt inom en arbetsgrupp krävs det att 

medarbetarna har ett förtroende för ledarna. Mayer, Davis och Schoorman (1995) menar att genom att 

organisationer samarbetar, gör det att medarbetarna samarbetar effektivare. Det byggs då ömsesidigt 

förtroende, vilket gör att sammanhållningen stärks. Ledarna anser att handlar om att bilda relationer på 

individnivå, att det ska finnas förtroende för de individer som de olika företagen samarbetar med och 

internt. Här menar Mayer, Davis och Schoorman (1995) att det är viktigt att medarbetarnas behov och 

önskemål beaktas. Hassan och Ahmed (2011) menar att det är viktigt för att det är svårt att nå framgång i 

alliansen utan medarbetarnas medhåll. Informant B anser däremot att relationerna blir 

förtroendeingivande över tid och att det inte krävs speciella aktiviteter från ledarens håll för att skapa 

förtroende. Mayer, Davis & Schoorman (1995) menar dock att en ledare bör anses vara pålitligt, 

kompetent och vänlig för att skapa förtroende, och Informant B arbetar mycket med att vara 

förtroendeingivande för sina medarbetare genom att vara transparent som ledare.  

 

5.2 Ledarskap och ömsesidigt beroende 
Mayer, Davis och Schoorman (1995), Emerson (1962) samt Lewicki, McAllister och Bies (1998) menar 

att organisationer blir beroende av varandra när de arbetar tillsammans för att uppfylla mål de inte kan 

uppfylla självständigt. Alla ledare i företagen känner att de är beroende av varandra och att det därför är 

väldigt viktigt att alla i alliansen gör sitt. Det var enbart Företag 6 som inte ansåg sig vara i ett 

beroendeförhållande med partnern då det finns andra alternativ för båda parterna på marknaden. Däremot 

menar Sambasivan et al. (2013) att organisationer med starka motiv till att ingå i en allians tenderar att ha 

högre ömsesidiga beroenden. Detta motsäger sig empiriskt då Företag 6 strävar efter att bli 

marknadsledande i den verksamma branschen. Däremot uttrycker Informant F att ledarrollen är beroende 

av den andra partnern, vilket tyder på ett slags beroendeförhållande. Monczka et al. (1998) menar att 

beroendeförhållande kommer ifrån att organisationerna i allianserna kan dra gemensamma fördelar i 

samarbetet. När en organisation inte kan nå det önskade målet själv skapas ömsesidigt beroende, utan det 

skapar snarare möjligheter för företagen inom alliansen. Detta gör att alla allianser skapar möjligheter i 

och med sitt ömsesidiga beroende.   

 

Enligt Sambasivan el al. (2011) gynnar ett ömsesidigt beroende de andra viktiga faktorerna i en allians, 

såsom förtroende och kommunikation. Hoffman och Schlosser (2011) menar att ömsesidigt beroende är 

en viktig dimension för att nå framgång i alliansen. Ledarna ser att genom att de olika företagen i alliansen 

kompletterar varandra blir det till en styrka. De anser att de föreligger olika typer av beroende till de olika 
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parterna inom alliansen. Vissa parter är större och vissa är mindre, vilket gör att beroendet varierar. Det 

gör att alliansen kan ses som framgångsrik.  

 

Sambasivan et al. (2013) menar att ett ömsesidigt beroende kan motivera organisationer inom alliansen, 

då det skapar en “win-win”-situation. Vidare menar Tillquist, King och Woo (2002) att beroendet kan 

användas delvis för att skapa gynnsammare förhållanden. Ledarnas uppfattningar överensstämmer 

teoretiskt om att det föreligger “win-win”-situationer. För Företag 4 var beroendet av partnern avgörande 

för alliansens tillkomst. Ledarna anser att förhållandet med de andra parterna är ömsesidigt beroende av 

varandra. Dock menar Hoffmann och Schlosser (2001) samt Tillquist, King och Woo (2002) att en part 

kan vara mer beroende än den andra, vilket leder till att maktstrukturen kan vara ojämn. Att vara beroende 

av varandra var dock något som ledarna inte såg som ett problem, även om vissa företag inom alliansen 

är större storleksmässigt påverkar det inte beroendet på något negativt sätt. Vidare menar Rai, Borah och 

Ramaprasad (1996) att en för stor asymmetri i alliansen, om en part dominerar, kan göra att parterna 

tappar intresse för alliansen. Däremot menar Informant C att det behöver vara ett delat intresse och 

gemensamma fördelar för att ha ett incitament för att båda parterna ska stanna i alliansen, trots balanserad 

allians.  

 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) menar att om organisationerna har förtroende för varandra kan de 

undvika att bli allt för beroende. Ledarna ansåg att de är beroende av sina parter men ser det inte som 

något problem. Det var enbart Företag 5 ansåg att de var något för beroende av alliansen. Vidare menar 

Tillquist, King och Woo (2002) att ledaren då kan kontrollera organisatoriska relationer genom att de kan 

manipulera beroenderelationer, vilket Informant E försöker genom att konkurrensutsätta det andra 

företaget för att dra de mera på tårna. Även Informant D försöker undvika beroende genom att ha flera 

samarbetsavtal med andra liknande leverantörer.  

 

5.3 Ledarskap och kommunikation 
De flesta ledarna menar att kommunikation är viktig inom alliansarbetet, de andra nämner inget kring det. 

Sambasivan et al. (2011) menar att förtroende och kommunikation är två viktiga huvudkomponenter till 

en strategisk viktig relation i alliansen. Ledarna menar också att ledarrollen har en viktig uppgift i att 

kommunicera både inom alliansen och internt till medarbetarna. Företag 2 menar att genom att 

kommunicera ut till medarbetarna skapas det engagemang hos dem. Neufeld, Wan och Fang (2010) menar 

att ledaren ska använda kommunikation för att medarbetaren ska förstå varför verksamheten bedrivs på 

ett visst sätt. Företag 1 och 5 anser att det är viktigt att ledaren kommunicerar ut till sina medarbetare om 

varför alliansen finns och att de får information om arbetet kring alliansen, för att på så sätt motivera 
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medarbetarna. Vilket leder till att kommunikationen används för att engagera medarbetarna till 

alliansarbetet.  

 

De Vries, Bakker-Pieper och Oostenvald (2010) menar att ledaren måste kommunicera på ett effektivt 

sätt för att nå ut till medarbetarna, och här menar Neufeld, Wang och Fang (2010) att det krävs att 

kommunikationskanalerna är öppna om ledarskapet ska utövas på ett effektivt sätt. De flesta av ledarna 

anser att kommunikationen fungerar väldigt bra, både internt men även i alliansen. De flesta av företagen 

kommunicerar via sitt egna intranät, men även mail skickas ut till medarbetarna och till alliansen. Det är 

viktigt att ledaren är rak, öppen och ärlig för att kommunikationen ska vara god. Vidare menar Jo och 

Shim (2005) att en personlig kommunikation är viktigare än medial. Det gör att ledarna som använder 

öppna kommunikationskanaler är mer effektiv, än de som använder intranätet. Däremot menar ledarna att 

de ser sin kommunikation som effektiv.  

 

Sambasivan et al. (2011) och Jo och Shim (2005) menar att en personlig kommunikation kan påverka 

alliansen framgång och öka förtroendet för ledaren. Inom en allians kan en personlig interaktion bidra till 

att parterna kan lita på och uppskatta varandra. Här menar ledarna att de får och delar den informationen 

som krävs inom alliansen. Vilket gör att förtroendet ökar för varandras ledare inom alliansen. Företag 1 

menar dock att intranätet är det bästa sättet för medarbetarna att få reda på vad som händer inom alliansen. 

Så här går teorin och empirin emot varandra. Företag 5 har däremot ett annat synsätt, genom att besöka 

den andra partens kontor en gång i veckan så utvecklas relationen och kommunikationen på så sätt. 

Monczka et al. (1998) menar att ju närmare band mellan parterna desto mer relevant och viktig är 

informationsdelningen. Vilken innebär att ledarna inte ser att personlig kommunikation påverkar 

framgången av alliansen, utan att ledarna får den information som krävs för alliansarbetet.  

 

Neufeld, Wan och Fang (2010) menar också att kommunikation är nödvändigt för att minska osäkerheten 

och att vid en snabb, regelbunden och detaljerad information blir ledarskapet effektivt. Här håller de flesta 

ledarna med om att det krävs att informationen delas regelbundet, så de flesta har möten som hålls 

regelbundet. Via dessa möten kan de se till att nyckelpersoner pratar med rätt personer inom allianserna. 

Företag 5 anser också att det är viktigt att tillvara på de små stunderna som hittas vid exempelvis 

kaffemaskinerna. Det gör att det skapas mindre osäkerhet mellan parterna, då kommunikationen är 

effektiv.  

 

Rai, Borah och Ramaprasad (1996) menar dock att kommunikationen kan försvåras om parterna är från 

olika länder. Framförallt kulturella skillnader. Detta går i linje med vad Företag 1 och 4 menar att det 
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krävs att kommunikationen från ledarna måste översättas till ett annat språk inom allianserna. Detta blir 

en svår situation för företagen, då det kan vara svårt att bygga en relation om parterna inte förstår varandra. 

Däremot anser ledarna att alliansen fortfarande fungerar trots kulturella skillnader.  

 

5.4 Ledarskap och konflikthantering 
Monczka et al. (1998) menar att konflikter är naturliga och hur konflikter hanteras är avgörande för 

framgången i alliansen. Konflikter är oundvikliga på en arbetsplats (Tjosvold 2008). Ledarna upplever att 

det inte förekommer speciellt många konflikter inom allianserna, och de som uppkommer tas tag i direkt. 

Däremot när de väl uppstår är det viktigt att ledaren måste tänka efter på ett annat sätt inom alliansen, då 

olika kulturer kan krocka exempelvis. Alla ledare anser att god kommunikation är viktigt för att hantera 

konflikter. Vilket kan göra att framgången för alliansen påverkas då konflikter inte förekommer.  

 

Runde och Flanagan (2008) samt Tjosvold (2008) menar att konflikthantering kan vara en ledares bästa 

eller värsta handling som är avgörande för organisationens och alliansens överlevnad. Därför är en ledares 

konflikthantering viktig. Om konflikter uppstår i företagen blir kommunikationen viktig för ledaren för 

att undvika missförstånd. Ledarna anser att en konflikt löses genom att vara diplomatisk och hitta kreativa 

lösningar. Vilket leder till att alliansen överlever, då konflikter inte skrämmer ledarna.  Då ledarna inte 

har fått utbildning i konfliktlösning, löses de främst baserat på erfarenhet. Runde och Flanagan (2008) 

menar på att många ledare saknar utbildning i konflikthantering och förlitar sig främst på erfarenhet eller 

instinkter, som gör att organisationer kan hamna i blåsväder. Istället bör ledare lösa konflikter genom 

olika stadier. Dock har ledarna inte uttryck att en sådan utbildning har varit nödvändig, utan känt att de 

har haft koll. Vilket också gör att det är extra viktigt att ledarna tar hand om konflikterna då de uppstår 

för att inte alliansen ska gå dåligt.  

 

Runde och Flanagan (2008) menar att organisationer som inte har konflikthantering som innebär öppna 

diskussioner kan de gå miste om kreativitet och andra positiva saker. Ledarna menar att hur personer 

hanterar konflikter sker på olika sätt. De anser att hur konflikter löses inom alliansen skiljer sig inte ifrån 

hur konflikter hanteras inom det egna företaget. Vilket kan göra att ledarna går miste om kreativitet inom 

företaget. Tjosvold (2008) menar att det vanligaste sättet att lösa konflikter är att undvika dem och det är 

sällan effektivt. Rai, Borah och Ramaprasad (1996) anser att om ledarna inte tar hand om uppstådda 

problem äventyrar det hela funktionen i alliansen. Enbart en av ledarna ansåg att konflikter helst ska 

undvikas. Det krävs att ledaren väljer sina strider. Ledarna försöker vara effektiva genom att ta hand om 

konflikterna direkt när de uppstår.   
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6. Slutsats 

“Förtroende är en viktig del för ledare i att upprätthålla goda relationer i alliansen” 

Studien visar på att förtroende föreligger för parterna med dess ledarna. Alla ledare uppgav att förtroende 

är en viktig del för att upprätthålla en god allians. Det gör ledarna genom att visa goda intentioner, tillit 

och lära känna de som är närmast ledaren. Ledarna upplever inte något större misstroende, förutom 

Företag 4 och 5. Överlag har alla ledare förtroende i grunden. Alla ledare ansåg att de hade en god 

sammanhållning i alliansen och arbetar för att upprätthålla goda relationer. Många av ledarna försöker 

bygga förtroende på personnivå, medan andra ledare anser att förtroende byggs av sig självt över tid. 

Förtroende kan påverkas av hur maktbalansen ser ut i alliansen, men trots att företagen har olika 

maktposition upplevde ledarna förtroende för sina parter. 

 

“Ett beroendeförhållande är viktigt för framgången i alliansen” 

Nästan alla ledare ansåg att de var ömsesidigt beroende av varandra, men ledarna ansåg inte att beroende 

var något negativt. Företag 5 ansåg dock att beroendet kunde bli för stort emellanåt, men där löses 

problemet med att konkurrensutsätta parten. Detta var dock inget problem överlag. Ömsesidigt beroende 

är viktigt för framgången i alliansen, ledarna anser att beroendeförhållandet bidrar till en styrka för 

företaget. Två av ledarna uttryckte att ett beroendeförhållande skapade en “win-win”-situation för 

företaget och alliansen, de andra för att det gav bättre marknadsposition och konkurrensfördelar. Ojämn 

maktstruktur kan leda till ökad beroende för en part, men ledarna upplevde inte i stort att endast en part 

dominerar. 

 

“Kommunikation är viktig del i alliansarbetet, det är ledarens roll att skapa förståelse” 

Studien visar på att kommunikation är en viktig del i alliansarbetet. Ledarna för bland annat Företag 2 och 

Företag 5 anser att kommunikation skapar engagemang hos medarbetarna och är viktigt för att upprätthålla 

en god allians. Ledarna anser att det är viktigt att dela med sig av information till medarbetarna så alla 

förstår vad som händer. För att minska osäkerheter är det viktigt med regelbunden kommunikation. Här 

blir ledarskapsrollen viktig och alla ledare har en regelbunden kommunikation med medarbetare externt 

och internt för att skapa goda relationer. Ledarskapsrollen innebär att kommunicera regelbundet, visa 

transparens, vara rak, öppen och ärlig. Det är viktigt att kommunikationen är effektiv. Kommunikationen 

kan dock försvåras i och med språk och kulturer, då två av ledare angav att språkbarriären kan utgöra 

svårigheter. Ledarna varierar medial kommunikation med personlig kommunikation. Alla ledare 

kommunicerar via intranätet, men upplever trots att teorin motsätter sig det, att de når ut på ett effektivt 



 43 

sätt. De flesta ledare satsar på att bygga personliga relationer, ta vara på de små stunderna och passa på 

att bygga relationer när luckor i tidsschemat finns. 

 

“Ledaren i alliansen väljer sina strider genom att vara kreativ och lösa de på en gång” 

Studien visar på att ledarna inte upplever större konflikter i allianserna, men att de kan vara oense i vissa 

frågor. När konflikter uppstår krävs det att ledaren hittar på kreativa lösningar och vara diplomatisk. 

Många ledare vill ta konflikten när det kommer, som baseras på erfarenhet då ingen hade fått en ordentlig 

utbildning i konflikthantering. Det var enbart en av ledarna som undvek konflikter. Det krävs att ledare 

inom alliansen väljer sina strider. 
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7. Diskussion & Metodkritik 

 
I detta avsnitt diskuteras den teori och empiri som avhandlats i tidigare avsnitt samt de aspekter som inte lyfts 

fram i denna studie. Vidare diskuteras kritik av metodval. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Diskussion 
Trots att teorin säger att val av partners inom en allians ska väljas utefter vissa specifika kriterier för att 

en allians ska vara stabil, har inte alla företag gjort det. Det är enbart Företag 5 som uttryckligen sagt att 

de valt partners att samarbeta med utifrån exempelvis marknadsposition och omsättning. Företag 3 har 

också gjort en utvärdering om hur de önskar att företaget som de samarbetar ska vara, men inte utefter 

dessa specifika faktorer. Det kan vara så att de andra företagen har hittat en lovande samarbetspartner och 

arbetat utefter det. Vidare har Företag 1 tidigare samarbetat med de företagen som var tillsammans och 

startade upp alliansen och såg en möjlighet att utveckla samarbetet. Att inte utgå efter specifika kriterier 

vid val av partner, kan det som ledare göra att sammanhållningen kommer att bli svårare att få ihop, 

svårare att motivera och engagera medarbetare och få alla att samverka. Alliansen skulle kunna bli mindre 

stabil, vilket kan göra att alliansen inte överlever.  

 

De företagen som undersöktes är relativt små i jämförelse med deras allianspartners, med undantag från 

Företag 6, vilket gör att det lätt kan bli att en part dominerar. Speciellt vid de allianserna där de enbart är 

två företag som ingår. Företagen själva anser inte att det finns någon asymmetri i alliansen. Då studien 

inte har studerat den andra allianspartnern kan det finnas anledning till att den andra parten anser sig 

dominera alliansförhållandet. Vilket det skulle kunna vara då den parten är väldigt stor i jämförelse. 

Däremot då ledarna anser sig ha ett stort förtroende inom alliansen, kanske det inte blir något problem att 

den andra parten dominerar. 

  

Ledarna anser överlag att de har ett stort förtroende för varandra och kan vara en av anledningarna till att 

de inte känner att beroendet är något negativt. Företag 5 upplevde ett starkt beroendeförhållande, upplevde 

även att det fanns en del misstroende. Detta är något som forskarna reflekterade över under studien gång 

och tänker att det kan föreligga en positiv korrelation mellan beroende och förtroende. Å andra sidan hade 

Företag 6 förtroende för sin partner men upplevde inte ett stort beroende då de kan välja andra att 

samarbeta med.  

 

De flesta av företagen som undersökts ingår i allianser där partnern inte är svensktalande. Det var enbart 

två av dem som tog upp att språkbarriären kan utgöra ett problem. Vilket kan ha att göra med att det 

kanske inte är ett problem för de andra ledarna. Däremot kan kulturella skillnader förekomma och då inte 
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ett avtal finns mellan vissa, skulle detta kunna blir ett problem. Då vissa saker som är självklara för oss 

svenskar kanske inte är självklara inom andra kulturer. Däremot kanske ledarna inte känner att detta är ett 

problem.  

 

Konflikthantering har i tidigare forskning angetts som en av framgångsfaktorerna för att lyckas med 

alliansen. Dock fanns det i de flesta företag inga större konflikter och därför ingen direkt 

konflikthantering. Att företagen inte hade konflikter kan bero på att ledarna var bra på att lösa konflikter 

innan de uppstått, och därför fanns bilden av att inga konflikter existerar. Det kan även vara så att 

konflikter inte uppstår eftersom alliansen samverkar mot ett gemensamt mål. Ett ömsesidigt beroende ska 

vara just ömsesidigt och ingen ska vinna på det mer än någon annan. 

 

7.2 Metodkritik 
Styrkan i kvalitativ forskningsdesign ligger i att den är flexibel (Holme & Solvang 1996, s. 80), vilket har 

varit till fördel i studien för att kunna ändra syftet för att det ska bli så precist som möjligt. Dock menar 

Holme och Solvang (1996, s. 80) att studien i vissa fall kan ändras så mycket under studiens gång, att den 

data som samlats in från början blir svår att mäta med varandra. Syftet i studien har ej ändrats drastiskt 

utan endast omformulerats. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 76) används tvärsnittsdesign vanligtvis vid kvantitativa studier för att 

kunna jämföra data. Detta gör att urvalet måste vara representativt för att kunna generalisera resultaten 

(ibid). Då forskarna har valt denna designen till en kvalitativ studie behöver inte urvalet vara representativt 

på samma sätt då studiens fokus inte låg på att jämföra utan att hitta likheter i de olika fallen. Vidare 

menar Bryman och Bell (2013, s. 78) att med hjälp av denna design kan forskare studera olika relationer 

mellan olika variabler, men det blir svårt att hitta en kausal relation mellan variablerna. Då studiens syfte 

var att förstå ledarskapets roll i strategiska allianser, var det inte nödvändigt att hitta ett kausalt samband.  

 

Operationaliseringen har bibehållits men med vissa justeringar. Även intervjufrågorna under studiens 

gång har behållits till en stor del. Frågorna omformulerades lite under studiens gång, då forskarna 

upptäckte att vissa frågor var otydligt formulerade och företagen inte helt förstod frågorna. Svaren från 

informanterna var väldigt spridda och i vissa fall svåra att jämföra. Detta kan även ha berott på att de 

företagen är verksamma i så pass olika branscher att svaren skiljde sig av naturliga skäl. Överlag var 

justeringarna så pass små att frågorna fortfarande gick att jämföra med varandra. Dock har det vid tillfällen 

varit svårt för forskarna att få en heltäckande bild, då vissa intervjuer gav mycket data och andra gav 

betydligt mycket mindre data vilket gör att resultatet blir obalanserat. Holme och Solvang (1996, s. 161) 
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menar även att det är viktigt att operationaliseringen inte utgör ett långt avstånd mellan teori och empiri. 

Därför är det viktigt att reflektera över om det som operationaliserats verkligen har blivit heltäckande för 

de olika begreppen och om tolkningen gjorts på rätt sätt. 

 

Holme och Solvang (1996, s. 101) beskriver även att intervjufrågorna ej ska vara som standardiserade 

frågeformulär, utan intervjun ska fortlöpa utefter vad informanten svarar. Helst bör informanterna själva 

styra hur intervjun ska utvecklas (ibid). Forskarna valde att ha ett standardiserat formulär till samtliga 

informanter, men anpassade intervjun genom att ställa företagsspecifika följdfrågor utefter varje 

informants svar, för få utvecklade svar eller för att få en ökad förståelse. Första intervjun, med Informant 

A1, pratade informanten relativt avslappnat och fritt. Här var forskarna tvungna att ställa fler följdfrågor, 

för att få mer relevant information. Det skiljde sig från exempelvis intervjun med Informant A2 som höll 

sig väl till frågeformuläret. Det underlättade för forskarna vid sammanställning och analys av svaren. 

 

McCoyd och Kerson (2006, s. 391) skriver i sin studie om flera fördelar med mailintervjuer. Där det anses 

som en legitim forskningsteknik att använda. Det gör det lättare att få tag i personer som annars hade varit 

svåra att undersöka (ibid). Vidare menar McCoyd och Kerson (2006, s. 395) att informanten ofta känner 

sig mer säker med mailintervjuer, då informanten kan skriva fritt och på ett mer avspänt sätt. Detta var 

något som forskarna inte upplevde, utan kände snarare att svaren var mer framtvingade och svarade inte 

på alla frågorna som var med skickade. Vidare menar McCoyd och Kerson (2006, s. 396) att 

mailintervjuer gör att informanten kan svara på intervjun under delar av sin tid och inte avsätta en längre 

tid för intervjun. Detta kan forskarna hålla med om då svaren från Informant D kom på en lördagskväll 

och hade haft frågorna under en längre tid. Likadant med Informant C svarade efter en längre tid med 

frågorna. Vidare menar McCoyd och Kerson (2006, s. 396) att svaren innehåller mer äkthet och 

tankeväckande svar. Detta är något som forskarna inte upplevde, då svaren var kortfattade, men precisa. 

McCoyd och Kerson (2006, s. 397) menar också att svaren blir längre vid en mailintervju, men det var 

inte något som forskarna upplevde, snarare tvärtom. 

  

Bowden och Galindo-Gonzalez (2015, ss. 80–81) menar att det ibland är nödvändigt att använda sig av 

mailintervjuer, när direkta intervjuer inte är möjliga. Vidare menar Bowden och Galindo-Gonzalez (2015, 

s. 81) att forskarna kan få vänta flera dagar på svar från informanterna. Vilket hände i denna studie, men 

då forskarna var ute i god tid kunde de vänta på svaren i lugn och ro. Bowden och Galindo-Gonzalez 

(2015, s. 81) menar även att vissa störmoment kan förekomma när informanten svarar på en mailintervju 

som inte forskarna vet om, vilket gör att vissa svar kan bli fel. Vidare menar Bowden och Galindo-

Gonzalez (2015, s. 81) att det är viktigt att forskarna försäkrar sig om att informanten är personen den 
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utger sig att vara. Detta var inte ett problem för forskarna då Informant C’s mail var något de fick av 

huvudkontorets HR personal och i Informant D’s fall hade forskarna pratat med personen ifråga innan 

mailkontakten fortsatte. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Forskarna hade en bild av att kunna genomföra en studie inom enbart en allians och få med alla partners 

syn och de olika perspektiv som hade kunnat tillföras. Hays (2004, s. 226) menar att ämnen som 

fallstuderas är ofta dynamiska som innebär att de skulle kunna studeras i åratal. Det hade därför varit 

intressant att studera fenomenet ledarskapets roll i en allians under längre tid, för att kunna observera de 

olika framgångsfaktorerna. Vidare hade det även varit intressant att studera en allians under uppstartandet 

och studera den under en tid, för att se hur faktorerna. 

 

Då medarbetarnas perspektiv nämns många gånger under de olika teorierna, hade det varit intressant för 

studien att ta med ett antal medarbetare för att undersöka om det verkligen ser ut så som teorin säger inom 

de olika företagen och allianserna. Ledarskapet påverkar inte enbart ledare utan hela organisationen, 

inklusive medarbetarna. Detta hade kunnat bidragit till att studien blivit än mer djupgående studie, men 

då syftet inte var att jämföra har forskarna endast hållit sig till att undersöka ledarens perspektiv.  
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Bilaga 1 
Strategiska allianser 

Faktorer/Påståenden Referenser Fråga/or 

“För att en allians ska vara funktionell krävs det ett antal 

premisser. Den första premissen innebär att det krävs ett 

kontrakt för att organisationer ska kunna skydda sig mot 

varandras egennytta. Den andra är att organisationen 

sätter upp ett antal normativa riktlinjer om hur alliansen 

ska samarbeta. Den tredje är att det ska finnas tillgång till 

en rad innovativa avtalsbestämmelser till nya 

inomorganisatoriska kooperativa avtal.  

Gulati 1995 Berätta/beskriv hur alliansen ser ut, vilka 

som ingår, motiv, vad vill ni få ut osv. 

“Det finns faktorer som påverkar hur stabil en strategisk 

allians är.” 
Rodríguez 2005 Vilka faktorer anser du är viktiga inom 

alliansen?  

“Osäkerhet gällande konkurrens är ofta orsakade av 

beroendeförhållanden där en aktör har en starkare 

marknadsposition än andra aktörer och påverkar 

ställningen på marknaden.”  

Drago 1997 Vad har ni för marknadsposition i 

jämförelse med de andra i alliansen? 

 

Ledarskapets roll i allianser 

Faktorer/Påstående Referenser Fråga/or 

“Ledaren bygger upp dessa tillförlitliga relationer till olika 

intressenter både utom och inom en organisation, vill man 

skapa en gemensam vision som är meningsfull för båda 

parterna. “ 

Maak 2007 Hur arbetar du med att upprätthålla 

goda relationer internt/externt? Anser 

du att relationen är god? 

“Detta gör att flexibiliteten hos de enskilda 

organisationerna bevaras. Dock skapas det stora svårigheter 

för cheferna och ledarskapet, genom att sammanhållningen 

är svår i en allians” 
 

Judge & Ryman 

2001 
Hur upplever du att flexibiliteten är nu i 

jämförelse med hur den var innan 

alliansen? (flyttad till “Strategiska 

allianser) 
Hur ser du på sammanhållningen inom 

alliansen - lika stor frihet då som nu? är 

den svår att få ihop?  

“Olika ledare kan fokusera på olika saker inom 

organisationen...Forskning visar att om organisationen vill 

uppnå en framgångsrik allians, måste alla ledare fokusera 

på värdet för kunden” 

Judge & Ryman 

2001 
Vilket värde försöker ni 

tillgodose/addera med att ingå i 

alliansen?   kund, medarbetarna, mål 

etc.  

 
“Organisationen måste tänka på ledarens olika förmågor 

och intressen, som måste anpassas för att främja ett 

framgångsrikt partnerskap.” 
 

Judge & Ryman 

2001 
Hur tillgodoser du de olika ledarnas 

intressen inom alliansen?  
• Upplevs det finnas olika 

intressen för olika ledare inom 

alliansen?  

“Om ledaren har väldigt lite erfarenhet om hur 

organisationen samarbetar inom sin egna bransch, kan det 

bli svårt när organisationen ska ingå i en strategisk allians. 

Det är en avgörande faktor för framgången i alliansen.”  
 

Judge & Ryman 

2001 
Hur förberedde ni er inför er 

anslutning/uppstartandet till alliansen? 
Tänker erfarenhet med att samarbete 

exempelvis 
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“En faktor som leder till misslyckande av en allians kan 

vara att den ena samarbetspartnern fokuserar på fördelarna 

som uppkommer, och inte på den andra partnern”  

Judge & Ryman 

2001 
Vilka intentioner hade ni när ni ingick i 

alliansen? Vet ni vad de andra hade/har 

för intentioner?  
• Har ni samma intentioner nu 

som då? 

“För att nå framgång med alliansen krävs ett gemensamt 

beslutsfattande” 
Saxton 1997 Hur tar ni beslut inom alliansen?  

“Detta (se ovan) leder till att ledarna sitter i en annan 

situation än vad de är vana vid, då de ibland måste 

underkasta sig ett beslut, för att få igenom ett annat beslut”  

Judge & Ryman 

2001 
Känner du att det är svårare att ta beslut 

inom alliansen än inom organisationen?  
Hur ser kompromisserna ut inom 

alliansen?  

“Det innebär att ledaren måste ha olika förmågor att leda en 

grupp. Ledarskapet fungerar effektivt då chefen ska 

anpassa sig till den specifika situationen och de uppgifter 

som ska utföras” 

Schweitzer 2014 Hur anpassar du ditt ledarskap till 

alliansen och de besluts som tas där? 

jämför med inom organisationen. 

“Ledarskapsrollen inom alliansen innefattar olika 

ansvarsområden som riskhantering, kontroll och 

självförtroende, kontrakt och förhandling samt 

kommunikationshantering” 

Gomes, Barnes 

& Mahmoodn 

2016 

Vad har du för ansvarsområden inom 

alliansen? 

 

Förtroende och ledarskap 

Faktorer/Påstående Referenser Fråga/or 

Förtroende - framgångsfaktorer Monczka et. al 

1998 
Hur ser du på förtroendet inom 

alliansen? 
• Har ni förtroende för de andra 

parterna?  

“Förtroende har visat sig vara en av de viktigaste 

faktorerna för att skapa framgång i en allians, så pass 

viktig att en allians inte kan nå önskade mål utan det” 

Sambasivan et al. 

2011; 
Jo & Shim 2005; 
Lewicki, 

McAllister & Bies 

1998 

Hur ser förtroendet för de andra ledarna 

ut inom alliansen? 

“Förtroende krävs för att kunna förvalta och skapa 

allianser och partnerskap.” 
“Det är viktigt att ledaren säkerställer att medarbetarna 

inom alliansen kan lita på varandra” 

Lewicki, 

McAllister & Bies 

1998 
 

Hur arbetar du för att få/ge förtroende?  
 
Internt/externt 

(se ovan) “Här har ledaren en viktig roll att skapa 

förtroende.”  
Hassan & Ahmed 

2011 
se ovan 

“Det finns lika stor sannolikhet att organisationerna 

skapar förtroende för varandra, som de kan skapa 

misstroende.” 
“Organisationer kan samarbeta utan att lita på varandra” 

Lewicki, 

McAllister & Bies 

1998; 
Mayer, Davis & 

Schoorman 1995 

Finns det skäl till misstroende inom 

alliansen? 

“För att skapa förtroende för ledare i organisationer anser 

ett antal forskare att de ska inneha två faktorer: pålitlighet 

och kompetens”  

Mayer, Davis & 

Schoorman 1995 
Vilka faktorer anser du är viktigast för 

att skapa förtroende? 
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“Vänlighet är också en viktig faktor som ledaren måste ha 

för att öka förtroendet” 

 

Beroende och Ledarskap 

Faktorer/Påstående Referenser Fråga/or 

Beroende - framgångsfaktorer Monczka et. al 

1998 
Hur ser du på beroende? 

• Anser du att det är bra/dåligt? 

Hur beroende är ni av de andra parterna 

i alliansen? 
• Hur beroende är de andra av 

er? 

“Genom att olika organisationer vill uppnå sina mål, blir 

de beroende av varandra och behöver arbeta tillsammans, 

vilket gör att det skapas ett ömsesidigt beroende” 
“En viktig dimension för framgången i en allians är att 

det föreligger ömsesidighet mellan parterna” 

Mayer, Davis & 

Schoorman 1995 
 

Hoffmann & 

Schlosser 2001 

(se ovan) 

“För att inte beroendet ska bli allt för stort är det vanligt 

att organisationer delar upp sin verksamhet i mindre 

delar, för att det ömsesidiga beroendet ska delas upp 

mellan olika aktörer och aktiviteter.” 

Tillquist, King & 

Woo 2002 
Hur arbetar ni för att motverka att inte 

vara alltför beroende? 

“En framgångsrik allians är beroende av att varje 

organisation gör sin del.” 
“Denna situation blir svår för ledaren då de brukar ha 

kontroll.” 
“Om en part är mer beroende av alliansen leder det till att 

maktstrukturen blir ojämn, vilket skapar en obalans” 

Judge & Ryman 

2001 
 

 

Hoffmann & 

Schlosser 2001 

Hur viktigt är det att varje part i 

alliansen gör sitt?  
Vad händer annars?  
Är det en svår situation för 

allianschefen? 

 

Kommunikation och Ledarskap 

Faktorer/Påstående Referenser Fråga/or 

Kommunikation - framgångsfaktorer 
“För att parter ska kunna samordna aktiviteter inom den 

strategiska alliansen är det viktigt att kunna dela 

information.” 

Monczka et. al 

1998 
Hur fungerar informationsdelningen 

inom alliansen? 
• Får du den informationen ni 

behöver/delar ni den 

informationen som krävs? 

“En effektiv kommunikation har en stor betydelse för en 

organisations framgång. ... kommunikation är, precis som 

för alla typer av relationer, även viktig för relationerna 

inom en allians” 
“Organisatoriska relationer påverkas av både 

kommunikationen, men även informationsutbytet både 

internt och externt” 

Badir, Büchel & 

Tucci 2012; Jo & 

Shim 2005; 

Sambasivan et al. 

2011; 
Neufeld, Wan & 

Fang 2010 

Hur ser du på kommunikation? Är det 

viktigt för att upprätthålla en god 

allians? 

“...en medarbetare som får positiv kommunikation av 

ledningen kommer med större sannolikhet skapa ett 

förtroendeförhållande till ledningen” 
“...att kommunicera med en personlig kontakt har en stor 

påverkan på en allians framgång” 

Jo och Shim 2005 Hur arbetar du med att kommunicera till 

era medarbetare? (Personlig kontakt, 

medialt) 
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“En stödjande och muntlig kommunikation påverkar den 

anställdes inställning och uppfattning om ledningen 

positivt.” 

“För att få ut ledarens budskap krävs det god 

kommunikation.” 
Neufeld, Wan & 

Fang 2010 
Vad anser du ha för roll för att 

upprätthålla en god kommunikation 

inom organisationen/alliansen? 

 

Konflikthantering och ledarskap 

Faktorer/Påstående Referenser Fråga/or 

“Att undvika konflikter är det vanligaste 

tillvägagångssättet och är sällan effektivt”  
 
“Ledaren för alliansen har som åtagande att ta itu med de 

olika intressena som finns inom alliansen. Detta kan leda 

till att det uppkommer konflikter och tvetydighet, som gör 

att chefen för alliansen måste tillgodose de mål som finns 

inom alliansen, som inte alltid stämmer överens med de 

som de olika organisationerna har som mål” 

Tjosvold 2008 
 

Judge & Ryman 

2001 

Hur reagerar du när konflikter håller på 

att uppstå? 

“Konflikthantering - framgångsfaktorer” 
 
“Organisationer bör ställa sig till att vara positiva till 

konflikter” 
“Ledare som bemöter en konflikt konstruktivt, med 

inställningen att konflikten är en “möjlighet” eller en 

“energi” tenderar att lösa konflikten bättre än de som ser 

konflikten destruktivt, som en “frustration” eller en 

“ilska” och något som bör undvikas.” 
“Även om konflikter anses vara påfrestande och något 

som bör undvikas, kan det leda till ett effektivare 

samarbete mellan parterna” 

Monczka et. al 

1998 
Tjosvold 2008 
 
Runde & 

Flanagan 2008;  
 

 

 

Tjosvold 2008 

Vad har du för inställning till 

konflikthantering? 

“Ledare bör lösa konflikter genom olika stadier. “ Runde & Flangan 

2008 
Hur anser du att en ledare bör hantera en 

konflikt på bästa sätt? 
 
Hur löses konflikter internt/externt? 
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Bilaga 2 
 

Namn: 
Titel: 
Hur länge i branschen? 
Hur länge på positionen du sitter på idag? 

 

Alliansen 

Berätta/beskriv hur alliansen ser ut?  
• Vilka som ingår, motiv, vad vill ni få ut av alliansen osv. 

 
Hur förberedde ni er inför er anslutning till alliansen?  

• Tänker på erfarenhet med att samarbete exempelvis 

 
Vilka faktorer anser du är viktiga inom alliansen?  

• Faktorer som avgör hur bra partners ni är men även hur bra partners ni har 

 
Vad har ni för marknadsposition i jämförelse med de andra i alliansen? 

• Om en part är mer beroende av alliansen än den andra parten 

 
Hur upplever du att flexibiliteten är nu i jämförelse med hur den var innan alliansen?  

• Exempelvis är det lätt att ansluta sig till/gå ur alliansen, lika stor frihet? 

 

Ledarskapets roll inom allianser 

Vad har du för ansvarsområden inom alliansen? 

 
Vilka intentioner hade ni när ni ingick i alliansen? Vet ni vad de andra hade/har för intentioner?  

• Har ni samma intentioner nu som då? 

 
Hur arbetar du med att upprätthålla goda relationer internt/externt? Anser du att relationen är god? 

 
Vilket värde försöker du tillgodose/addera med att ingå i alliansen?    

• Exempelvis för kunden, medarbetarna, mål etc.  

 
Hur ser du på sammanhållningen inom alliansen?  

• Är den svår att få ihop? 

 
Hur tillgodoser du ledarskapsintressen inom alliansen?  

• Upplevs det finnas olika intressen för olika ledare inom alliansen?  
• Om ja, hur hanteras det? 

 
Hur tar du beslut inom alliansen?  

• Känner du att det är svårare att ta beslut inom alliansen än inom organisationen?  

 
Hur anpassar du ditt ledarskap till alliansen och de besluts som tas där? 

•  Jämför internt/externt i alliansen 
• Hur ser kompromisserna ut inom alliansen? 

 

Förtroende och ledarskap 

Hur ser du på förtroendet inom alliansen? 
• Har du förtroende för de andra parterna?  
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Hur ser förtroendet för de andra ledarna ut inom alliansen? 

• Skiljer sig förtroendet? Varför? 
• Finns det skäl till misstroende inom alliansen? 

 
Hur arbetar du för att få/ge förtroende? Internt/externt 

• Om ja till misstroende, hur arbetar du för att motverka det? 

 
Vilka faktorer anser du är viktigast för att skapa förtroende? 

• Internt/Externt 

 

Beroende och ledarskap 

Hur viktigt är det att varje part i alliansen gör sitt?  
• Vad händer annars?  

Är det en svår situation för allianschefen? 

 
Hur ser du på beroende? 

• Anser du att det är bra/dåligt inom alliansen? 

 
Hur beroende är du av de andra parterna i alliansen? 

• Hur beroende är de andra av er? 

 
Hur arbetar du för att motverka att inte vara alltför beroende? 

• “Arms length relationship” 

 

Kommunikation och ledarskap 

Hur ser du på kommunikation?  
• Hur viktigt är det för att upprätthålla en god allians? 

 
Hur fungerar informationsdelningen inom alliansen? 

• Får ni den informationen ni behöver/delar ni den informationen som krävs? 

 
Hur arbetar du med att kommunicera till era medarbetare?  

• Personlig kontakt, medialt 

 
Vad anser du ha för roll för att upprätthålla en god kommunikation inom organisationen/alliansen? 

• Hur säkerställer du som ledare att kommunikationen är god? 

 

Konflikthantering och ledarskap 

Vad har du som ledare för inställning till konflikthantering? 
• Positivt, negativt, tråkigt, roligt 
• Hur reagerar du när konflikter håller på att uppstå? 

 
Hur löses konflikter i alliansen? 

• internt/externt? 

 
Hur anser du att en ledare bör hantera en konflikt på bästa sätt? 

 

 


