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Research 

questions:  How does Atlas Copco Secoroc manage their alliances? Does Atlas 

Copco Secoroc have alliance competens and does Atlas Copco Secoroc 

learn from their alliances? 

 

 Are there similarities between Atlas Copco Secorocs alliance competence 

and their learning from alliance? Are there similarities between the 

resource perspective and the learning perspective? 

 

Purpose:  The purpose of this study is to describe a firm’s alliance competence and 

their learning from alliances, and also to analyze similarities between the 

resource perspective and the learning perspective with the empiric 

information. 

Method:  The theoretical framework used in this study bases on the studies on 

alliance competence and learning from alliances and how they affect 

alliance performance. The qualitative study was based on four interviews 

and one mail conversation, which were conducted with managers of 

Atlas Copco Secoroc. The choice of respondents was made to cover the 

operational level as well as the strategic level in Atlas Copco Secoroc 

alliances. 

Conclusion: The alliance competence of Atlas Copco Secorocs is good, which can be 

seen in the management of their alliances. The learning from alliance is 

partly flawed because of their inadequate learning orientation, but in spite 

of Atlas Copco Secorocs good commitment to their alliances. There are 

similarities between Atlas Copco Secorocs alliance competence and 

learning from alliances, aswell as between the resource perspective and 

the learning perspective. 
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Frågeställning:  Hur hanterar Atlas Copco Secoroc sina allianser? Har de 

allianskompetens och lär de sig från sina allianser?  

 

 Finns det några likheter mellan Atlas Copcos Secorocs allianskompetens 

och lärande från allianser? Finns det likheter mellan resurs- och lärande 

perspektiven? 

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att beskriva ett företags allianskompetens och 

lärande från allianser, samt att genom empirin undersöka likheter mellan 

lärande- och resursperspektivet. 

Metod:  Den teoretiska referensram som använts I denna studie bygger på studier 

om allianskompetens och lärande från allianser och hur de påverkar 

alliansprestation. Den kvalitativa studien bygger på fyra intervjuer och en 

mailkonversation, som genomfördes med chefer hos Atlas Copco 

Secoroc. Valet av respondenter utfördes efter att täcka både operativ- 

som ledningsnivå inom Atlas Copco Secorocs allianssamarbete. 

Slutsats: Secorocs allianskompetens är bra, vilket kan återspeglas på den hantering 

av allianser som de har. Lärandet från allianser brister till viss del på 

grund utav otillräcklig inlärningsorientering, men samtidigt har Atlas 

Copco Secoroc åtagande till sina allianser. Det finns likheter mellan 

Secorocs allianskompetens och lärande från allianser, samt även mellan 

resurs- och lärandeperspektiven. 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet behandlar först en bakgrund kring strategiska allianser, 

allianskompetens och lärande från allianser. Sedan följer problematiseringen där ett exempel 

på en strategisk allians ges och som är bakgrunden till studiens frågeställingar. Detta leder 

fram till  studiens syfte och sist i kapitlet beskådas en övergriplig disposition. 

1.1 Bakgrund 
Strategiska allianser mellan två eller fler företag är ett etablerat fenomen som allt mer används 

av företag (Zhang & Zhang, 2006; Day, 1995). Vissa företag anser det till och med vara 

nödvändigt att ingå i strategiska allianser för att kunna konkurrera på den allt mer globala 

marknaden (Emden et al., 2005; Das & Sheng-Teng, 2000). Strategiska allianser kan 

definieras som djupa och stabila affärsrelationer där parternas verksamhet antingen går in i 

varandra eller kombineras på olika sätt. Stabilitet beskrivs som en viktig faktor för att 

allianser inte ska avslutas oväntat i och med att strategiska allianser oftast har ett långsiktigt 

perspektiv. (Das & Sheng-Teng, 2000) Hädanefter kommer strategiska allianser benämnas 

som allianser. Det finns tre möjliga anledningar till varför allianser kan vara attraktiva för 

företag. En anledning till varför företag ingår i allianser är för att de uppfattar att de kan 

profitera på det. (Day, 1995; Hyde & Eriksson, 2005) De andra två anledningar som motiverar 

företag att ingå i allianser är tillgång till resurser och organisatoriskt lärande. (Emden et al., 

2005; Lambe et al., 2002) Studier, så som den av Phan och Peridis (2000), visar att allianser 

är ett bra sätt för företag att lära sig från andra aktörer och att allianser kan ses som 

plattformer för inlärning. Därför kan vissa allianser misslyckas på det finansiella planet fastän 

de ändå medför något betydelsefullt för ett företags konkurrenskraft och tillväxt inför 

framtiden. (Emden et al., 2005; Hyde & Eriksson, 2005) Att ta del av ett annat företags 

resurser kan täcka egna svagheter eller också innebära att nya värden skapas, samtidigt som 

lärande från en allians även indirekt bidrar till företags ekonomiska resultat och alliansens 

stabilitet (Emden et al., 2005; Lambe et al., 2002).  

Trots alliansers popularitet och de fördelar som finns så är instabiliteten hos allianser hög. I en 

sammanställning gjord av Das och Sheng-Teng (2000) så presenteras det empirisk data från 

studier gjorda av Economist (1995), Harrigan (1988), Bleeke och Ernst (1991) som visar att 

mer än hälften av de allianser som undersökts uppfattas som misslyckade (Das & Sheng-

Teng, 2000). Utifrån ett perspektiv baserat på resurser, som hädanefter benämns 

resursperspektivet, hävdar Lambe, Hunt och Spekman (2002) att det krävs att företagen 

innehar allianskompetens för att allianser ska vara framgångsrika. Denna kompetens bygger 

på tre stycken beståndsdelar; 1. företagens tidigare erfarenheter från allianser, 2. ledningens 

samarbetsförmåga och 3. företagens förmåga att identifiera möjliga partners och resurser. På 

liknande sätt beskriver Anand and Khanna (2000) hur långgående relationer utvecklar 

tillvägagångssättet för att lösa konflikter och samarbetsbeteende. Det i sin tur bidrar till ökad 

kompetens för att hantera kommande allianser. Enligt ett perspektiv på organisatoriskt 

lärande, som hädanefter benämns lärandeperspektivet, menar Emden, Yaprak och Cavusgil 

(2005) att det är en kombination av 1. företagens inlärningsorientering och 2. åtagande till 

alliansen som bidrar till hur mycket ett företag lär sig från en allians. Vidare menar Emden et 

al. (2005) att det är detta lärande som i sin tur påverkar hur en allians presterar. Utifrån detta 

kan det uppfattas som att kraven på företagen även medför att företag måste investera i 

allianser för att de ska lyckas. Vissa allianser avslutas även om de har ansetts vara ekonomiskt 

lyckade från båda parter (Hyde & Eriksson, 2005). Detta förklaras enligt Das och Sheng-Teng 

(2000) genom att det i allianser samtidigt existerar en konkurrens i vem som får ut mest och 

att parter inte ingår i allianser bara för det ekonomiska resultatets skull utan för att få ut 
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någonting i ett långsiktigt perspektiv. Det medför således att parter i en allians inte anser det 

vara värt att investera mer i en allians när de redan fått ut vad de velat ha, eftersom det 

ursprungliga motivet inte längre är relevant (Das & Sheng-Teng, 2000). 

1.2  Problematisering och frågeställning 
Komplexiteten i allianser kan illustreras med den höga andel av undersökta fall av allianser 

som misslyckats (Das & Sheng-Teng, 2000). Till detta hävdar både Lambe et al. (2002) och 

Emden et al. (2005) att det finns specifika egenskaper hos företag som påverkar hur en allians 

presterar och att ekonomiska resultat inte är tillräckligt för att allianser ska anses vara 

framgångsrika. Här nedan beskrivs ett fall som tydliggör att det finns ytterligare aspekter i 

allianser att vidare ta i beaktning förutom ekonomiska resultat. 

År 1943 ingick de svenska företagen Atlas Copco som är tillverkare av gruvmaskiner och 

Sandvik Rock Tools tillika tillverkare av verktygen till gruvmaskiner i form av borrar i en 

allians för att komplettera varandras produkter. Förutsättningarna var goda i och med att de 

disponerade samma nationalitet och kultur vilket även medförde nödvändig fysisk närvaro vid 

både operationell nivå som vid ledningsutövanden. Resultatet var överväldigande och 1943 

ingick de i ett samarbetsavtal på den inhemska marknaden, vilket på den tiden var en 

betydelsefull del av hela världens marknad genom en stor inhemsk gruvindustri. Tillsammans 

med bägge parters produkter kunde de sälja en metod istället för en produkt. Metoden 

kallades inom gruvindustrin för ”The Swedish Method” och var banbrytande på den tiden 

med en effektivitet som var många gånger bättre än den traditionella. År 1947, efter den 

inhemska succén, slöt de ett nytt avtal där parterna skulle utnyttja Atlas Copcos 

marknadsföringsorganisation och Sandviks nya avancerade borrverktygsteknologi för att 

marknadsföra ”The Swedish Method” på den internationella marknaden. Även här var succén 

ett faktum vilket gav företagen både gott rykte som god lönsamhet. Trots att marknaden 

förändrades under tidens gång så förblev Atlas/Sandvik alliansen marknadsledande och en 

ikon för ett fungerande samarbete fram till 1988 då plötsligt alliansen upphörde. Den 

slutgiltiga indikationen på att samarbetet skulle avstanna kom när Atlas Copco förvärvade 

Secoroc, som även de tillverkade borrar för gruvmaskiner och ansågs vara Sandvik Rock 

Tools främsta konkurrent. (Hyde & Eriksson, 2005) Anledningar till varför Atlas Copco 

förvärvade Secoroc är åtskilliga. Forsgren och Johansson (1992, s. 191) påpekar om 

ovissheten kring vilka som skulle köpa upp Secoroc efter att ägarna i Kinnevik gruppen gått 

ut med att de var till salu och hur Atlas Copco möjligen köpte upp dem för att ingen 

konkurrent skulle göra det. En annan variant till uppbrottet förmodas vara att målen var 

uppnådda inom alliansen och på så sätt blev det svårt för parterna att motivera sig till högre 

prestationer (Hyde & Eriksson, 2005).  

Exemplet ovan om Atlas Copco/Sandvik alliansen illustrerar hur komplexa allianser är och 

hur snabbt de kan falla samman om en part agerar på ett sätt som den andre parten inte är nöjd 

med. Båda parterna i alliansexemplet kompletterade varandras resurser, hade bra ekonomiska 

resultat och lärde sig förmodligen mycket från varandra. Dock är frågan om de nådde en gräns 

där båda parter uppfattade att de inte längre behövde varandras resurser eller inte kunde lära 

sig mer från varandra. Utifrån resursperspektivet som Lambe et al. (2002) presenterar så finns 

det positiva korrelationer mellan en allians framgång och företagens allianskompetens. 

Allianskompetens leder till att företag kan förvärva kompletterande resurser och 

idiosynkratiska resurser. Utan förmåga att förvärva antingen kompletterande resurser eller 

idiosynkratiska resurser så faller allianser samman. (Lambe et al., 2002) Tillskillnad från detta 

har Emden et al. (2005) ett lärandeperspektiv som visar positiv korrelation mellan företagens 

förmåga att lära sig från allianser och alliansers prestation. Utan lärande från allianser så anser 
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företag att de inte kan använda allianser för att utvecklas (Emden et al., 2005). I dagens läge 

har Atlas Copco Secoroc, som är en del av Atlas Copco koncernen och hädanefter benämns 

Secoroc, en allians med Guideline AB (benämns härefter bara som Guideline). Alliansen med 

Guideline, som är ett mindre svenskt företag, utgörs mer specifikt genom deras dotterbolag 

SPC Technology. Genom alliansen har båda parter utvecklat en ny produkt genom att 

kombinera varandras teknik och kunnande. (Pressmeddelande; Larsson, marknadschef DTH)  

En undersökning av ett företags hanterade av allianser från både ett resurs- och ett 

lärandeperspektiv kan  ge en större bild av företags relation till allianser. Genom att analysera 

Secorocs tidigare erfarenheter från allianser och den nuvarande alliansen med Guideline så 

ämnar denna studie besvara på följande frågor:  

Hur hanterar Secoroc sina allianser? Har de allianskompetens 

och lär de sig från allianser?  

Förmågan att lära sig från allianser och allianskompetens är i vissa aspekter brett skilda 

fenomen och bygger på helt olika utgångspunkter. (Lambe et al., 2002; Emden et al., 2005) 

Men det behöver inte betyda att företag som har allianser som presterar väl antingen har 

allianskompetens eller bra lärande från allianser. Frågan är ifall allianskompetens även 

innebär bra lärande från allians och vice versa. Resurs- och lärandeperspektiven utgår från 

olika aspekter genom förvärv av resurser och lärande från allianser, men det är möjligt att 

dessa två perspektiv har likheter. Genom att undersöka likheter mellan Secorocs 

allianskompetens och lärande från allianser och sekundärt även efter likheter mellan 

perspektiven så ämnas följande frågor bli besvarade:  

Finns det några likheter mellan Secorocs allianskompetens och 

deras lärande från allianser? Finns det likheter mellan resurs- 

och lärandeperspektiven? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva ett företags allianskompetens och lärande från 

allianser, samt att genom empirin undersöka likheter mellan lärande- och resursperspektivet. 
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1.4 Disposition 
I figur 1 nedanför presenteras studiens struktur och vad som representeras i varje kapitel. 

 

 

 

 

Figur 1. Egen bearbetning av studiens disposition. 

Studiens disposition utgår från inledningen där en problematisering leder in på 

frågeställningar som beskriver studiens inriktning och även leder vidare till studiens syfte. 

Därefter förklaras den teoretiska referensram som studien använder sig av i undersökningen. 

Sedan redogörs, i metodkapitlet, tillvägagångssättet för studien och vilka val som har gjorts. 

Där presenteras först undersökningsmetoden och sedan val av teori samt företag, vilket följs 

av en operationalisering av de intervjufrågor som ställts och en analysmetod som beskriver 

hur studien ska gå tillväga med att analysera den information som erhållits från 

respondenterna. Efter metodkapitlet så presenteras innehållet från de intervjuer som 

genomförts med respondenterna i empiri kapitlet. Innehållet från intervjuerna analyseras med 

den teoretiska referensramen som underlag i studiens analyskapitel. Slutligen så sammanförs 

studiens slutsatser och studiens resultat diskuteras. 

  



S i d a  | 5 

2 Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. 

2.1 Strategiska allianser 
Strategiska allianser är en form av samarbete mellan två eller flera företag, där företagens 

verksamheter går in i varandra. En strategisk allians kan jämföras med en fusion mellan 

företag, alltså två stycken företag som blir ett. Men det är inte en fusion i sig eftersom 

allianspartners förblir separata affärsenheter och behåller deras autonoma beslutsfattande. 

Strategiska allianser ger företagen möjlighet att bland annat ta tillvara på produktkomplement, 

uppnå stordriftsfördelar och öka produkternas kvalitet samt kundservice. (Zhang & Zhang, 

2006) Enligt Day (1995) kan även strategiska allianser vara ekonomiska och flexibla sätt att 

hantera marknadsturbulens och osäkerhet. Det finns dock en annan sida av tillvaron som 

beskrivs i egenskap av instabiliteter vars verkande kan förklara varför allianser misslyckas 

och avbryts. Enligt Das och Sheng-Teng (2000) så finns det alltid konkurrens och samarbete i 

allianser. Samarbetet i en allians definieras som det förtroende parterna har för varandra och 

de gemensamma intressen de har. Detta är viktigt för att en allians ska kunna existera och vara 

stabil. Konkurrens i en allians definieras som parternas vilja att få fördelar på de andra 

parternas bekostnad, vilket förekommer eftersom parterna tävlar med varandra om vem som 

tjänar mest på alliansen. Anledningen är att parterna inte vill uppleva att de har mindre makt i 

alliansen och att den andra parten tjänar mer. (Das & Sheng-Teng, 2000) Figur 2 nedan 

illustrerar strategiska allianser och den motsättning som finns inom de.  

 

Figur 2.  Egen figur baserad på  Zhang och Zhang (2006) och Das och Sheng-Teng (2000).  
 

Överst i figur 2 illustreras det hur företag A och B ingår i en strategisk allians. Alliansen leder 

till fördelar (till vänster) och nackdelar (till höger). Exempel på fördelarna med att ingå i 

allianser är stordriftsfördelar och produktkomplement som uppstår genom samarbete i 

alliansen. Stordriftsfördelar kan innebära att produktionsframställningen utvecklas genom 

allians samarbetet. Produktkomplimentering är när exempelvis Företag A, genom alliansen 

med Företag B, får tillgång till ny kunskap och teknologi som ger ett tillägg till deras 

produktsortiment. Nackdelarna med att ingå i allianser är att girighet och misstro kan 

uppkomma genom konkurrensen som finns i alliansen. Girigheten uppstår, som nämnts innan, 

när parterna känner av att det finns en tävling i alliansen med vem som får ut mest av 

alliansen. Att det är en nackdel förklaras med att samarbetet i alliansen får lida för det och 

parterna i alliansen enbart ser efter sina egna intressen. Misstro är en känsla som kan uppstå 
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hos en part när den misstänker att allianspartnern enbart ser efter sina egna intressen fastän de 

uppträder som att de vill samarbeta för alliansens framgång. När den misstroende partnern 

även vet att de eventuellt kan bli konkurrenter i framtiden, eftersom de genom alliansen 

kommer varandra allt närmare, så kan viljan till samarbete i alliansen minska drastiskt. (Das 

& Sheng-Teng, 2000)  

 

2.2 Resurser och organisatoriskt lärande 
Day (1995) hävdar att de stora fördelar som motiverar företag att ingå i allianser kan delas 

upp i två kategorier; svårtillgängliga värden (resurser) och ny kunskap som är exklusiv för 

alliansen (lärande).  

Enligt resursperspektivet så är huvudanledningen till alliansskapande att företag vill få 

tillgång till resurser. Resurser har i sammanhanget om allianser två stycken huvudkategorier; 

kompletterande och idiosynkratiska. Kompletterande resurser kan definieras som de resurser 

som kan eliminera de brister som varje företag som ingår i en allians har, vilket betyder att 

dessa specifika resurser redan existerar hos den andre parten före alliansen skapas. Företag A 

kan exempelvis ha goda kontakter hos försäljare men samtidigt ha dålig produktionskapacitet, 

medan Företag B har svårigheter att sälja sina produkter samtidigt som de har väldigt bra 

produktionskapacitet. Företag A och B kan därför tänka sig vilja ingå i en allians tillsammans 

eftersom de kan tjäna på att eliminera varandras brister. När parterna i en allians kompletterar 

varandras brister finns det en möjlighet att de kan skapa helt nya värden genom att kombinera 

varandras styrkor. Detta sker genom att parterna i en allians utvecklar så kallade 

idiosynkratiska resurser. Eftersom idiosynkratiska resurser bygger på att parterna i en allians 

kombinerar sina resurser med varandra så existerar inte de idiosynkratiska resurserna innan 

alliansen och är därför även exklusiva för alliansen. Därför kan en ytterligare en anledning till 

att ingå i allianser vara att företag inser att de tillsammans kan skapa nya, bättre värden än vad 

de möjligen kan göra ensamma. Ett exempel på skapandet av idiosynkratiska resurser är om 

Företag As hårdvaror kombineras med Företag Bs mjukvaror. Tillsammans skulle Företag A 

och B kunna erbjuda sina kunder hårdvara som är  kompatibel med en speciellt designad 

mjukvara (Lambe et al., 2002) 

Utifrån lärandeperspektivet ingås allianser för att de kan vara plattformer för lärande där 

exempelvis parterna utvecklas till att motverka svårigheter som uppstår hos företag. Enligt 

Argyris och Schon (1996) så kan organisatoriskt lärande definieras som en process i vilken ett 

företag förvärvar information, kunskap, förståelse, tekniker och erfarenhet som leder till 

förändringar i dess rutiner. Vanligtvis ses organisatoriskt lärande som en intern aktivitet men 

förändringar kan ske genom aktiviteter som initierats utifrån, som till exempel genom 

allianser. Lärande i en allians sker när parterna i en allians tar till sig av varandras kunnande 

och lär sig från varandra. Med tiden lär sig parterna inte bara från varandra utan även från den 

gemensamma verksamheten och dess utmaningar. Lärande från allianser kan delas upp 

beroende på hur mycket de lär sig från varandra i single loop lärande och double loop lärande. 

Single loop lärande sker i alliansen när parterna utvecklar standardiserade lösningar 

tillsammans för de olika problem som uppstår i alliansens verksamhet. Desto mer de 

standardiserade lösningarna används, ju mer förbättras de. Sådant lärande är det som generellt 

sker i den dagliga verksamheten i allianser. När problem uppstår som det standardiserade 

lösningarna inte kan lösa så måste parterna i en allians tänka i nya banor och skapa helt ny 

kunskap för att lösa dessa problem. Denna radikala förändring benämns som double loop 

lärande och sker endast när parterna står inför större utmaningar som gör att parternas 

föreställning om alliansen och dess miljö utmanas. (Phan & Peridis, 2000) I figur 3 på nästa 

sida illustreras det hur singel loop lärande sker genom att de standardiserade lösningar som 
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parterna utvecklar lyckas och sedan förbättras. Double loop illustreras genom att de 

standardiserade lösningarna misslyckas och att parterna genomgår en radikal förändring. 

Genom double loop lärande så absorberar parterna mycket mer från varandra än vid single 

loop lärande och parterna måste ta till sig nya koncept och idéer. Konflikter och skillnader 

mellan parterna, som till exempel kulturella eller olikheter i verksamheter, är något som 

parterna i en allians försöker bortse för att alliansen ska uppnå stabilitet. Men dessa skillnader 

mellan parterna i allianser är dock nödvändig för att parterna ska kunna lära sig så mycket 

som möjligt från varandra. Med double loop i åtanke så är allianser där parterna är  olika 

varandra mer givande, eftersom parterna har mycket mer att lära sig från varandra. Detta kan 

även förklaras med att parter som är lika varandra även förmodligen har lika kunskap. (Phan 

& Peridis, 2000)  

 

Figur 3. Egen figur baserad på Phan och Peridis (2000).  
 

Figur 3 ovan illustrerar hur single loop lärande och double loop lärande processerna går till 

väga. På vänster sida i figuren visas det hur single loop lärande sker genom att ett problem 

uppstår som kan åtgärdas av en standardlösning. Double loop lärande illustreras på höger sida 

av figuren där lärande först sker genom att en standardlösning misslyckas vilket i sin tur leder 

till en ny loop där en radikal förändring tillslut uppnås. 

Enligt lärandeperspektivet är det viktigt att allianser ständigt utvecklas, genom att parterna lär 

sig från varandra, för att allianser inte ska upphöra. Exempelvis ifall anledningen till att en 

allians skapas är för att två parter vill förvärva varandras kunskap och lära sig genom ett 

samarbete så är det viktigt att denna drivkraft inte försvinner. Om parterna uppfattar att de 

inte har något mer att lära sig från varandra så kan alliansen upphöra eftersom det 

ursprungliga motivet försvinner. (Das & Sheng-Teng, 2000) 

2.2.1 Allianskompetens 

Alla allianser är inte lyckosamma och hur framgångsrika de är beror, enligt Lambe et al. 

(2002) på hur bra allianskompetens företagen som ingår i en allians har. Med 

allianskompetens menas företagens förmåga att hitta, hantera och utveckla allianser.  

Företagens allianskompetens bygger på tre stycken olika beståndsdelar såsom 1. företagens 

tidigare erfarenheter i andra allianser, 2. ledningens samarbetets förmåga i ett alliansarbete 

och 3. hur bra företagen är på att identifiera möjliga partners och deras resurser. (Lambe et al., 

2002) 

Med företagens tidigare erfarenheter menas det hur mycket samarbete ett företag har haft med 

andra företag i allianser. Genom att företag utvärderar sina egna allianser så förbättras deras 

förmåga att hantera allianser. Erfarenhet leder även till att företag blir bättre förberedda för 

olika händelser som kan uppstå. Ett företags ledning och dess samarbetsförmåga i allianser är 
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viktiga för att företagets allianser ska anses vara framgångsrika. Anledningen till att de är 

viktiga är att det är företagets ledning som sköter samarbetet och bestämmer hur det dagliga 

arbetet i alliansen ska vara. Utöver det tillsätter de vilka inom företaget som ska arbeta på 

operativ nivå, det vill säga med alliansens verksamhet och hur företagets egna resurser ska 

användas i alliansen. Ledningens samarbetsförmåga har därför påverkan inte bara på 

hanteringen av alliansen på ledningsnivå, men även på operativ nivå. Slutligen så påverkar 

ledningens samarbetsförmåga hur bra de samverkar med företagets allianspartners. Enligt 

Lambe et al. (2002) så är ett företagets tidigare erfarenhet och ledningens samarbetsförmåga i 

ett företag knutna till varandra. Desto mer erfarenhet ett företag har, ju bättre ledning väljs ut 

och ju mer utvecklas ledningens samarbetsförmåga. Den tredje och sista beståndsdelen i ett 

företags allianskompetens är hur bra företaget kan identifiera möjliga partners och deras 

resurser. Med möjliga partners menas andra företag som skulle kunna tänkas ingå i en allians. 

Att identifiera en möjlig partners resurser innebär att det går att identifiera den möjliga 

partnerns styrkor och svagheter. Genom att företaget är medvetna om sina egna och den 

möjliga partners styrkor och svagheter, så kan företaget se vilka möjligheter det finns i en 

eventuell allians. Det är en kombination av  1. tidigare erfarenhet från allianser, 2. ledningens 

samarbetsförmåga och 3. förmåga att identifiera möjliga partners och deras resurser som utgör 

ett företags allianskompetens. (Lambe et al., 2002) 

Allianskompetens har en direkt positiv påverkan på hur allianser presterar. Detta förklaras i 

företagens förmåga att hanterar allianser. Allianskompetens har dock även en indirekt positiv 

påverkan genom förvärv av både kompletterande och idiosynkratiska resurser. Förvärv av 

kompletterande resurser innebär företagens förmåga att hitta allianser och genom dessa kunna 

täcka sina brister. Förvärv av idiosynkratiska resurser är kopplat till företagens förmåga att 

hitta men även utveckla allianser och skapa nya värden. Genom att företag kan identifiera sina 

partners resurser kan de även se vilka möjligheter det finns om parterna skulle kombinera sina 

resurser. Därför är förmågan att identifiera nödvändig för att företag ska kunna förvärva både 

kompletterande och idiosynkratiska resurser. Med andra ord menar Lambe et al. (2002) att det 

är av vikt att företag kan hantera sina allianser men samtidigt att de genom sina allianser kan 

förvärva resurser, därav har Lambe et al. (2002) ett resursperspektiv. Genom att förvärva 

resurser i allianser kan företag förstärka varandra, något som samtidigt avgör hur allianser 

presterar. (Lambe et al., 2002) 

Figur 4. Egen figur baserad på Lambe et al. (2002).  

Figur 4 ovan redogör både den direkta och indirekta positiva påverkan som allianskompetens 

har på alliansens prestation. Den nedåtpekande pilen  visar den direkt positiva påverkan som 

allianskompetens har på alliansens prestation. Samtidigt visar figuren med de horisontella 

pilarna hur allianskompetens påverkar förvärv av kompletterande och idiosynkratiska resurser 
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och hur detta i sin tur leder till en indirekt positiv påverkan på alliansens prestation. (Lambe et 

al., 2002) 

2.2.2 Lärande från allianser 

Baserat på ett lärandeperspektiv menar Emden et al. (2005) att en allians framgång och 

prestation är kopplat till hur mycket parterna i en allians lär sig från den. Därför menar Emden 

et al. (2005) att det är viktigt att företag kan lära sig så mycket som möjligt. Det finns två 

faktorer som påverkar hur ett företag lär sig från allianser. Den första faktorn är företagens 

inlärningsorientering, vilket står för företagens värderingar kring lärande som påverkar hur 

företaget skapar och använder kunskap. Detta kan med andra ord förklaras som företagens 

vilja och förmåga att lära sig från händelser inom och utanför företaget. Om ett företag saknar 

inlärningsorientering så har företaget det svårt att först och främst komma med nya idéer men 

samtidigt svårt att ta till sig från andra idéer. Avsaknaden av inlärningsorientering innebär 

därför att företag inte kan lära sig något från allianser över huvudtaget. Den andra faktorn som 

påverkar lärande från allianser är företagets åtagande till sina allianser. Emden et al. (2005) 

menar att åtagande till allians baseras på tre stycken saker. Först och främst baseras åtagande 

till allianser på företagets attityd och lojalitet till sin allians. Företagets attityd och lojalitet 

påverkar i sin tur vilka aktiviteter företaget åtar sig i sin allians. Med aktiviteter menas det 

vilken grad av engagemang som företaget visar sin allianspartner och hur mycket initiativ 

företaget tar. Slutligen påverkar företagets attityd och lojalitet till sin allians hur bundet 

företaget är till sin allianspartner. Desto mer positiv attityd och lojalitet företaget har till sin 

allianspartner, ju närmare blir parterna varandra. Oavsett hur bra inlärningsorientering ett 

företag har så krävs det att företaget har åtagande till allians för att de ska ha möjlighet att lära 

sig från den. En kombination av god inlärningsorientering och ett stort åtagande till allianser 

innebär att ett företag lär sig mycket från sin allians, vilket illustreras i figur 5 nedan. Om 

parterna i en allians lär sig från allianser så leder det, enligt Emden et al. (2005), till att 

alliansen stabiliseras och därför kan prestera bra. Vidare förklarar de att lärande från allianser 

även leder till att företaget har mer åtagande till allianser och förmodligen bättre 

inlärningsorientering. Inlärningsorientering förbättras därför av lärande från allianser eftersom 

företags värderingar om lärande förändras samtidigt som förmågan att lära förbättras. Det går 

därför enligt Emden et al. (2005) att påstå att det är viktigt att företagen inte enbart strävar 

efter ekonomiska resultat utan snarare att de har en positiv attityd gentemot allianser och 

samtidigt tror på att det kan lära sig från sina allianser. (Emden et al., 2005) 

 

Figur 5. Modifierad figur från Emden et al. (2005).  

Figur 5 exemplifierar vad som påverkar lärande från allianser och hur detta i sin tur påverkar 

alliansens prestation. Överst visas de två faktorer som påverkar lärande från allianser; 

inlärningsorientering och åtagande till allians. Dem i sin tur, genom lärande från alliansen 

som placeras centralt i figuren, påverkar alliansen prestation längst ner.  

Alliansens prestation

Lärande från alliansen

Inlärningsorientering                        Åtagande till alliansen
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2.3 Teoretisk referensram 
Denna uppsats teoretiska referensram bygger på en kombination av teorier från Emden et al. 

(2005) och Lambe et al. (2002). Anledningen till att Emden et al. (2005) och Lambe et al. 

(2002) arbeten utgör den teoretiska referensramen är att båda parterna har funnit positiv 

korrelation med deras teorier och alliansens prestation. Emden et al. (2005) menar de att ju 

mer företag lär sig från alliansen, desto bättre presterar alliansen. Lambe et al. (2002) anser att 

det är allianskompetensen som förenklar förvärvandet av resurser i allianser och som i sin tur 

leder till att allianser lyckas.   

Teorierna faller under varsin kategori, antingen resurs- eller lärandeperspektivet, där Lambe et 

al. (2002) beståndsdelar samarbetsförmåga, identifiera partners och erfarenhet ihop utgör 

allianskompetens från resursperspektivet. Inlärningsorientering och åtagande till allianser ihop 

är i sin tur de faktorer som Emden et al. (2005) förklarar vara de saker som från 

lärandeperspektivet ger lärande från allianser.  

 

Figur 6. Egen bild baserad på Emden et al. (2005) samt Lambe et al. (2002).  

Figur 6 illustrerar två stycken trattar som genom utvalda påverkande faktorer från Emden et 

al. (2005) och beståndsdelar från Lambe et al. (2002) teorier från resurs och organisatoriskt 

lärandeperspektiven, i förhållande till allianser, leder ner till nya begrepp i form av 

allianskompetens och lärande från allianser. Allianskompetens och lärande från allianser, som 

är de slutgiltiga faktorer som avgör alliansens prestation, illustreras därför med två stycken 

pilar riktade mot alliansens prestation. Överst visas två stycken genomskinliga, mindre trattar. 

Den vänstra tratten visar resursperspektivet som via tidigare erfarenhet, ledningens 

samarbetsförmåga och förmågan att identifiera möjliga partners och resurser ihop leder till 

allianskompetens. Den högra tratten visar lärandeperspektivet och hur inlärningsorientering 

samt åtagande till allianser tillsammans leder till lärande från allianser. Allianskompetens och 

lärande från allianser leder därefter till alliansens prestation. 
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs studiens metodologiska tillvägagångssätt och val. 

3.1 Undersökningsmetod 
Allianser föll tidigt som ämnesval för studiens inriktning och väl i området för allianser blev 

det intressanta hur företag går tillväga för att lyckas med deras allianser. Nästa steg blev 

därför att finna teorier som beskrev hur företag lyckas prestera väl i allianser. Efter att ha 

funnit två perspektiv, resurs och lärande, uppstod dilemmat hur studien skulle använda sig av 

dessa perspektiv. I resursperspektivet behandlades en intressant teori om att det är företagens 

allianskompetens som avgör hur allianser presterar. Från lärandeperspektivet upptäcktes det 

en motsvarande teori till alliansensprestationen där lärande från allianser uppgavs vara den 

avgörande faktorn. Lambe et al. (2002) och Emden et al. (2005) hade studerat korrelation 

mellan var och ens perspektiv, allianskompetens och lärande från allianser, kopplat till 

alliansers prestation genom att utföra kvantitativa studier hos flertalet företag. Det intressanta 

för denna studie blev då att fördjupa båda dessa teorier på ett enskilt företag, dels för att det 

möjligen skulle ge djupare förståelse för hur företag hanterar allianser och dels för att utreda 

om det finns några likheter mellan resurs- och lärandeperspektivet. För att uppnå en djupare 

förståelse hos ett företag som ingår i allianser föll valet av företag på Secoroc, eftersom de 

hade en pågående allians med Guideline. Det har visats sig genom kontakten med Secoroc att 

samarbetet med Guideline även är den största allians de har haft, vilket har möjliggjort för en 

bättre förståelse för hur Secoroc hanterar sina allianser. Nästa procedur blev att genomföra en 

kvalitativ undersökning genom intervjuer med personer från Secoroc, som ansvarar för deras 

allianser. Fördelen med intervjuer i det här fallet är att det är möjligt att ställa komplicerade 

frågor samt följa upp frågor, något som inte går med en kvantitativ studie (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006, s. 98; Björklund & Paulsson, 2003, s. 70). Innan intervjuerna kunde 

påbörjas så operationaliserades intervjufrågorna (se kap 3.4) som baseras på den teoretiska 

referensramen. Målet var att göra intervjufrågorna så pass tydliga och icke vinklade så att 

reliabiliteten, trovärdigheten, bibehölls. Ett krav för att en kvalitativ undersökning ska nå 

vetenskaplig nivå är att intervjufrågorna ger tillförlitliga och stabila fastställanden (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61) . Det innebär att om undersökningen görs om vid ett senare 

tillfälle med samma angreppssätt, i detta fall kvalitativ metod, så ska resultaten vara liknande. 

Genom den operationalisering som genomförts så bör en studie av ett företag med liknande 

förhållanden, som Secoroc, komma fram till liknande resultat. Studien har en 

deduktionsansats eftersom det undersöktes efter händelser och saker hos Secoroc som 

försöktes få bekräftade genom de utvalda teorier som studien inrymde. Dock så startade 

studien med en induktionsansats då ämnet för allianser först valdes och teorier för ämnet 

därefter. Björklund och Paulsson (2003, sid 62) menar att när förflyttning sker fram och 

tillbaka mellan dessa abstraktionsnivåer, teori och empiri, har studien en abduktionsansats. 

 

3.2  Val av teori 
I teorikapitlets början har en kort beskrivning av strategiska allianser givits, baserad på Das 

och Sheng-Teng (2000), Day (1995) och Zhang och Zhang (2006). Beskrivningen om 

strategiska allianser är med för att förklara ämnet om allianser och möjliggöra för förståelsen 

av den teoretiska referensramen. 

För att få insyn på ett företags hanterande av allianser och hur de får sina allianser att prestera 

väl så valdes Emden et al. (2005) och Lambe et al. (2002) studier som teorier. Två stycken 

teorier valdes för möjliggöra för en teoretisk triangulering. En teoretisk triangulering sker när 



S i d a  | 12 

två teorier används för att uppnå ett mål och leder till att studien blir mer tillförlitlig 

(Björklund & Paulsson, 2003, s. 77). I figur 7 nedan illustreras en teoretisk triangulering som 

redogör för hur allianskompetens och lärande från allianser är två separata teorier men som 

båda förklarar vad som påverkar hur en allians presterar. Studiens teoretiska referensram 

bygger därför på ett resursperspektiv och ett lärandeperspektiv för att ge en tillförlitligare bild 

på Secorocs hantering av allianser. Både Emden et al. (2005) och Lambe et al. (2002) 

förklarar vad som påverkar alliansens prestation, men från olika perspektiv. Emden et al. 

(2005) har ett lärandeperspektiv och menar att det är företagens lärande från allianser som 

leder till bättre hanterande av allianser och därmed till bättre alliansprestation. Även om det 

inte nämns av Emden et al. (2005) som relevant för allians prestation så har Phan och Peridis 

(2000) studie om single- och double loop lärande tagits med för att ge insikt i hur lärande från 

allianser kan ske. Phan och Peridis (2000) ingår dock inte i den teoretiska referensramen men 

förhoppningen är att förståelse av konceptet bakom single- och double loop lärande även leder 

till insikt om varför allianser är viktiga plattformer för lärande.  

 
Figur 7. Egen bild baserad på Björklund & Paulsson (2003,s. 76). 

3.2.1 Litteratursökning 

Teorierna kring allianser har hämtats genom databassökningar i JSTOR och Google Scholar 

och metodförståelse har införståtts genom böckerna skrivna av Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2006) och Björklund  & Paulsson (2003). De sökord som användes vid litteratursökningen 

var strategiska allianser (strategic alliances), allianskompetens (alliance competence), 

instabiliteter i allianser (instabilities in alliances, organisatoriskt lärande (organizational 

learning), resurser (resources) och lärande från allianser (learning from alliances). Information 

om Sandvik Rock Tools/Atlas Copco alliansen har hämtats från Forsgren och Johansson 

(1992, s. 191) studie om vilka bakomliggande orsaker som fanns för alliansens uppbrott samt 

Hyde och Eriksson (2005) artikel som gick in djupare på hur alliansen såg ut.  

3.3 Val av företag 
Med kunskapen om den långvariga strategiska alliansen mellan Atlas Copco och Sandvik 

Rock Tools (se problematisering) utgicks det ifrån att det fanns erfarenhet av 

allianskompetens och lärande från allianser inom Atlas Copco koncernen. Secoroc som Atlas 

Copco förvärvade 1988, i slutskedet av Sandvik alliansen, är idag ett dotterbolag inom 

divisionen anläggnings- och gruvteknik som tillverkar borrutrustningsverktyg. Eftersom det 

inte skulle vara möjligt att undersöka hela Atlas Copco koncernens allianskompetens och 

lärande från allianser inom denna studies tidsram, så valdes Secoroc som 

undersökningsobjekt. Fördelen med att välja Secoroc var även att det har varit möjligt att 

genomföra intervjuer på plats med de respondenter som arbetar på Secorocs huvudkontor i 

Fagersta, en ort i närheten till där studiens skulle genomföras. 
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3.3.1 Val av respondenter 

För intervjuerna har 5 stycken respondenter valts ut och dessa är Secorocs VD Johan Halling, 

Alf Stenqvist som är marknadschef (för alla produktlinjer), Helena Hedblom som utgör 

forskningschef för hela Secoroc, Leif Larsson som är marknadschef (för produktlinjen 

sänkborrar) samt Timothy Plunkett som är utvecklingschef för produktlinjen sänkborrar. 

Respondenterna arbetar alla aktivt i alliansen med Guideline, förutom den verkställande 

direktören Johan Halling, och har förutom det även erfarenhet från tidigare allianser. Valet av 

respondenter har därför ansetts vara relevanta eftersom det inte finns fler på Secoroc som har 

den kompetens och närhet till allianser som krävs för att besvara studiens intervjufrågor. 

Lambe et al. (2002) menar att ledningens samarbetsförmåga påverkar både lednings- och 

operativnivå i alliansarbeten, därför har val av respondenter gjorts för att få med båda nivåer i 

Secorocs allians arbete.  

3.3.2 Intervjuer 

Varje respondent intervjuvades en gång och alla intervjuer, förutom den med Timothy 

Plunkett, genomfördes på plats vid huvudkontoret. Eftersom vissa frågor är känsliga och 

komplicerade så var målet att alla intervjuer skulle utföras på plats, dels för att öka 

intervjusvarens tillförlitlighet och dels eftersom respondenterna annars ges möjligheten att 

svara kortfattat, vilket skulle kunna leda till att viktig information går förlorad. Intervjuer på 

plats har den fördelen att det går att skapa förtroende mellan respondenter och dem som 

intervjuar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 98). Det förväntades att respondenterna 

skulle ge subjektiv information och därför har intervjuernas innehåll granskats kritiskt 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 97). Samtliga intervjuer på plats var omkring 1 

timme långa och spelades in, med respondenternas tillåtelse, genom en mobiltelefon. 

Intervjuerna spelades in för att vid intervjutillfället helt och hållet kunna fokusera på att ställa 

frågor.  

Efter att ha genomfört interjvuerna på plats så rekommenderade respondenterna att Timothy 

Plunkett kunde ge ytterligare insikt angående alliansen med Guideline. Eftersom intervjuerna 

på plats har gett stor insikt i Secorocs organisation och alliansen med Guideline så beslöts det 

för att göra en mailintervju med Timothy Plunkett. Timothy Plunkett är stationerad på 

Secoroc i USA och var den enda som fick besvarade på intervjufrågorna genom mail, på 

grund utav distansen och olika tidszoner. Enligt Björklund och Paulsson (2003, s. 70) så ger 

intervjuer förtroende och personlig kontakt mellan intervjuare och respondent, vilket kan 

tänka sig vara något som mailintervjuer inte ger. Kontakten med Timothy Plunkett anses dock 

vara ett bra komplement till den information som erhållits från de andra respondenterna. 

3.4 Operationalisering av intervjufrågor 
I det här kapitlet visas kopplingen mellan de intervjufrågor som ställts till respondenterna och 

teorin. En sammanställning av samtliga frågor som ställts finns i Bilaga 1. 

3.4.1 Operationalisering av allianskompetens 

Allianskompetens är en kombination av tre stycken beståndsdelar; tidigare erfarenhet från 

allianser, ledningens samarbetsförmåga och förmågan att identifiera möjliga partners. (Lambe 

et al., 2002) Dessa tre faktorer har undersökts för att kunna få en bild av Secorocs 

allianskompetens.  

Respondenterna tillställdes frågorna 1 till 5 kring Secorocs tidigare erfarenheter från 

allianser.  Fråga 1 ställdes för få en generell överblick på vilka allianser de har ingått i, det för 

att återkoppla till Secorocs erfarenheter från allianser. Som viktiga följdfrågor har frågorna 2-
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3 ställts för att få en inblick i vad Secoroc utvärderat från sina allianser och vad de anser sig 

ha lärt sig. Det är just de erfarenheter från sina tidigare allianer som ger dem en fördel i att 

prestera väl i framtida allianser (Lambe et a., 2002). På grund av det så är det av relevans att 

se vilka slags erfarenheter Secoroc har och hur de själva uppfattar dem. Lambe et al. (2002) 

beskriver att företag motiveras att ingå i allianser för att förvärva resurser och därför 

tillfrågades Secoroc i fråga 4 om det har tillgång till någon resurs från alliansen. Som 

komplement ställdes fråga 5 så att Secoroc fick svara på vad de ansåg om de avslutade 

allianserna nu i efterhand och om de skulle tänka sig att kunna ingå i sådana allianser i dagens 

läge. Anledningen till det var för att få ytterligare insikt i vad som tidigare motiverade 

Secoroc att ingå i allianserna och för att få en klarare bild av Secorocs tidigare erfarenhet från 

allianser. Här nedan följer fråga 1 – 5: 

1. Hur mycket erfarenhet har ni angående allianser?  

2. Hur uppfattar ni era avslutade allianser? 

3. Vad var fördelarna och nackdelarna med era tidigare allianser? 

4. Finns det något ni har tillgång till idag som kan kopplas till tidigare allianser? 

5. Skulle ni kunna tänka er ingå i en sådan allians i dagens läge? Vad är skillnaden nu? 

För att få en insyn på ledningens samarbetsförmåga har frågorna 6 till 10 ställts (Se nedan). 

Dessa har frågor har först ställts generellt för att sedan fokuseras kring Secorocs allians med 

Guideline. Enligt Lambe et al. (2002) är allianskompetensens direkt positiva påverkan 

kopplad till ledningens samarbetsförmåga och hur de hanterar alliansen. Frågorna 6 - 7 

ställdes eftersom det är av vikt att få en bild av hur Secoroc sköter sina allianser både på 

lednings- och operativ nivå. Den operativa nivån är av intresse eftersom Lambe et al. (2002) 

menar att ledningens samarbetsförmåga påverkar både ledningsnivån och den operativa nivån 

i företagens alliansarbete. En oförmåga att hantera alliansen skulle kunna leda till 

opportunism genom att konkurrens uppstår och även att företag omöjliggörs att uppnå just de 

mål de har med alliansen (Das & Sheng-Teng, 2000; Lambe et al., 2002). För att undersöka 

ledningens samarbetsförmåga ställdes därför även frågorna 8-10, där först frågan var vad 

Secoroc ansåg vara den största utmaningen i allianser och sedan hur de uppfattar och 

motverkar konkurrens i sina allianser. Här nedan följer fråga 6-10 

6. Hur hanterar ni era allianser på ledningsnivå?  

7. Hur sköter ni arbetet på operativ nivå? 

8. Vad upplever ni vara den största utmaningen i en allians? 

9. Upplever ni både konkurrens och samarbete i allianser? 

10. Finns det något sätt för er att motarbeta konkurrens?  

För att undersöka Secorocs förmåga att identifiera möjliga partners ställdes frågorna 11 till 16 

(se nedan). Genom att ställa fråga 11 förväntades svaret på vilken attityd Secoroc har i 

förhållande till idén att söka kompletterande resurser hos andra parter bli besvarad. Fråga 12 

- 14 ställdes i sin tur för att se om Secoroc kan identifiera andra företags resurser, sina egna 

resurser och brister företaget har. För att förvärva kompletterande resurser krävs det att 

företaget vet vilka egna brister det har samtidigt som företaget kan identifiera vilka resurser 

andra företag har som skulle kunna åtgärda dessa brister (Lambe et al., 2002). För att veta 

vilka möjligheter Secoroc uppfattar sig ha gentemot skapandet av idiosynkratiska frågor 

ställdes fråga 15. Ett bekymmer med frågorna 11-15 är att de alla bygger på företagets 

förmåga att i nuläget kunna se möjligheter. Det betyder att frågornas svar kanske inte ger en 

bild av hur företagets tidigare förmåga att identifiera resurser såg ut. Problemet blir att fokus 

endast läggs på dagens läge och kanske inte tar i aspekt att de över tid har en god förmåga att 

identifiera möjliga partners och resurser. För att åtgärda det ställdes fråga 16 för att ta reda på 
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vad som motiverade företaget att ingå i deras nuvarande allianser.  Här nedan följer fråga 11 

– 16: 

11. Vad tycker ni om att täcka sina brister genom allianser? Är det ett fungerande koncept för er? 

12. Vilka är era starka sidor och vad känner ni att ni skulle kunna jobba på?  

13. Finns det något företag i nuläget som har något som ni skulle vilja ha? 

14. Finns det någon resurs som ni har, som något annat företag vill komplettera med genom en 

allians?  

15. Finns det någon möjlighet för er att skapa nya värden i allianser? I nuvarande eller potentiella? 

16. Varför ingår ni i allians? Vad motiverade er att skapa alliansen? 

3.4.2 Operationalisering av lärande från allianser 

För att analysera Secorocs förmåga att lära sig från allianser har frågor om Secorocs 

inlärningsorientering och åtagande till allians ställts. 

Inlärningsorientering kan definieras som de värderingar ett företag har kring skapandet och 

hanterandet av kunskap (Emden et al., 2005). Därför ställdes frågorna 17 till 24 för att få en 

bild av Secorocs inlärningsorientering (se nedan). Frågorna 17 – 18 har därför ställts först för 

att se vilka värderingar kring organisatoriskt lärande som Secoroc har, och vilken ställning de 

har gentemot lärande från externa händelser. Enligt Argyris och Schon (1996) kan 

organisatoriskt lärande ske genom både händelser initierade inom företaget och utanför 

företaget. Lärande från allianser kan definieras som en extern händelse eftersom det är 

problemlösande och andra händelser med en annan part som initierar lärande (Phan & Peridis, 

2000). Frågorna 19-20 har ställts för att se hur Secoroc uppfattar lärande från allianser. 

Generellt sätt så behöver inte organisatoriskt lärande initieras från externa händelser, men en 

ovilja att lära sig från allianser skulle resultera i att en vanlig motivationskälla till att ingå i 

allianser försvinner (Emden et al., 2005). Incitament för att fortsätta hålla en allians vid liv är 

nödvändigt och om ett företag är oförmöget att lära sig, oavsett hur bra förhållandena är i en 

allians, innebär det även att företaget inte tror sig kunna lära sig något (Phan & Peridis, 2000). 

Detta är av betydelse eftersom en negativ syn på lärande hos företaget även innebär att 

företaget också presterar sämre i allianser (Emden et al., 2005). Frågorna 21 - 24 ställdes 

därför för att uppfatta hur villiga Secoroc är att skapa ny kunskap, ta till sig ny kunskap och 

sedan använda kunskapen. Här nedan och på nästa sida följer frågorna 17- 24: 

17. Vilken attityd har ni gentemot organisatoriskt lärande? 

18. Hur anser ni att ni lär er bäst, från händelser inom organisationen eller genom externa 

händelser? 

19. Anser ni att en allians är en plattform för lärande? 

20. Har lärande någonsin varit motivation för er att ingå i allianser? 

21. Vad anser ni om nyskapande? Skulle ni våga offra ett vinnande koncept för en ny idé? 

22. Vad krävs för att ni ska skapa nya metoder/kunskap? 

23. Ifall ni märker att en partner i en allians har helt andra rutiner och processer än vad ni har, hur 

reagerar ni?  

24. Ifall ni lär er något nytt, hur lång tid tar det innan det sker en förändring? 

Emden et al. (2005) menar att ett företag utan åtagande till allianser inte kan lära sig från en 

allians oavsett inlärningsorientering. Därför är det av värde att veta hur engagerade Secoroc 

är i sin allians med Guideline, och sina allianser i stort. Därför ställdes frågorna 25 till 30 för 

att få en insikt i Secorocs åtagande till allianser i stort men även till Guideline (se nedan). 

Secoroc tillfrågades därför i frågorna 25 - 28 vilken attityd de har gentemot allianser generellt 

och hur mycket samröre de har med sina allianspartners. Genom frågorna 29-30 försöktes det 

få en bild av hur långt de är villiga att gå för att en allians ska existera och om de är villiga att 
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utveckla en allians ifall de ursprungliga motiven inte längre är aktuella. Enligt Emden et al. 

(2005) så innebär åtagande till allians att en allians även blir mer stabil. Här nedan följer 25 -

30: 

25. Hur involverade är ni i era allianser? 

26. Vad tycker ni om allianser? Nödvändigt ont eller källa till utvecklande? 

27. Hur bundna är ni till era allianser? 

28. Hur mycket kraft dedikerar ni i era allianser? Finns det en gräns och var går den? 

29. Varför avslutade ni era allianser? Fick ni ut vad ni ville eller blev alliansen instabil? 

30. Ifall ni uppnår ert mål i en allians, hur går ni tillväga efter det? Avslutar ni den eller 

 försöker ni utveckla den? 

3.5 Analysmetod 
För att genomföra analysen av Secorocs allianskompetens och lärande från allianser har de 

beståndsdelar som allianskompetens är uppgjort av och de faktorer som lärande från allianser 

påverkas av undersökts. Anledningen till det är att att allianskompetens utgörs av en 

kombination av beståndsdelar medan lärande från allians påverkas av två faktorer (Lambe et 

al., 2002; Emden et al., 2005). I analysen har det eftersträvats att få en bild av Secorocs 

hantering av allianser genom att undersöka Secorocs tidigare allianser men även den 

nuvarande alliansen med Guideline. Eftersom samtliga respondenter menat att Guideline är 

den absolut största allians Secoroc har haft, så är just den specifika alliansen med Guideline 

en viktig del som representerar Secorocs hanterande av allianser.  

Från den information som tillgivits genom intervjuerna har först de 3 stycken olika 

beståndsdelarna från Secorocs allianskompetens analyserats, dessa är 1. tidigare erfarenhet, 2. 

ledningens samarbetsförmåga och 3. förmåga att identifiera. För att kunna identifiera vilken 

information från respondenterna som var viktig användes det olika nyckelord. De nyckelord 

som det har strävats efter att identifiera för att få insikt i Secorocs allianskompetens är: 

tidigare allianser, arbetssätt, attityd mot allianser, egna brister och potential i allianser. 

Secorocs uppfattning om tidigare allianser analyserades för att undersöka Secorocs tidigare 

erfarenhet från allianser. Ledningens samarbetsförmåga var något som kunde analyseras 

genom den information som erhållits om Secorocs arbetssätt i sina allianser allmänt och i 

alliansen med Guideline. Förmåga att identifiera undersöktes också genom att se om Secoroc 

själva hade kunskap om sina egna brister och om de kunde se potential i att utveckla sina 

allianser. 

De två faktorer som påverkar Secorocs lärande från allianser som analyserats är 1. 

inlärningsorientering och 2. åtagande till allians. De nyckelord som använts i analysen av 

Secorocs lärande från allianser är: attityd mot lärande från allianser, skapande och hantering 

av ny kunskap, engagemang och lojalitet i allianser. Genom att analysera huruvida Secoroc 

ansåg att de fanns något att lära sig från allianser och hur viktigt det lärandet var, så kunde en 

uppfattning om Secorocs attityd mot lärande göras. Därefter undersöktes det huruvida 

Secoroc kunde skapa ny kunskap och hantera den, för att identifiera Secorocs förmåga att lära 

sig. Slutligen analyserades även Secorocs lojalitet och engagemant till sin allianspartner för 

att få en uppfattning om Secorocs åtagande till sina allianser. 

För att undersöka olika likheter mellan resurs- och lärandeperspektivet har en teoretisk och 

empirisk analys gjorts. Det vill säga att likheter inte bara försöks upplysas i Secorocs 

allianskompeten och lärande från allianser, utan även i Emden et al. (2005) och Lambe et al. 

(2002) studier. De olika huvudbegreppen som de båda perspektiven använder sig av, 

undersöks för att granska ifall perspektiven har olika benämningar för samma saker. 
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Exempelvis ifall vissa begrepp som nämns av båda perspektiv har likheter som går att spegla 

med hjälp av empirin. Därefter undersöks det vilka fokuseringar som perspektiven har, för att 

se om båda perspektiv möjligen är kompatiba och kan ge en större insikt i företagens 

alliansarbete. 
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4 Empiri 
Först i kapitlet sker en förklaring, av det valda företaget för studien, Secoroc och bland annat nämns 

deras produktlinje sänkborrar/Down the hole, som hädanefter benämns DTH, som en av Secorocs 

produkter inom verksamheten. Sedan förmedlas det vad respondenterna har för uppfattning om 

allianser och Secoroc samt hur arbetssättet ser ut i allianser. Därefter behandlas den nuvarande 

alliansen med Guideline kring; hur den startade, vilken produkt de tillverkar, hanteringen av alliansen 

och slutligen dess potential. 

4.1 Secoroc 
Atlas Copco är en stor koncern med 3 olika slags produktinriktningar. Dessa är 

kompressorteknik, anläggnings- och gruvteknik och industriteknik. Inom anläggnings- och 

gruvteknik finns dotterbolaget Atlas Copco Secoroc. Atlas Copco Secoroc hette tidigare 

Secoroc AB och köptes upp av Atlas Copco 1988. Sedan dess har Secoroc ständigt växt och 

har i dag 2120 anställda varav 520 arbetar på Secorocs huvudkontor i Fagersta, Sverige. 

Secoroc har tillverkningsenheter i Sverige, USA, Kina, Indien, Sydafrika och Australien, samt 

distributionsenheter i Sverige och Sydafrika. Secoroc har fyra olika produktlinjer; 

topphammare, DTH, stigortsborrning och roterande borring. Secoroc är världsledande inom 

samtliga produktlinjer förutom roterande borrning där de är en av de världsledande. (Atlas 

Copco Group Presentation 2010) 

4.2 Strategiska allianser och Secoroc 
När det gäller Secorocs inblandning i allianser så finns det ett antal personer på företaget som 

hanterar dem. Johan Halling, Verkställande Direktör, är inte direkt involverad i Secorocs 

allianser men har det sista ordet i Secorocs olika förhandlingar. I alliansen med Guideline så 

har Secoroc tillsatt en styrgrupp bestående av Helena Hedblom, forskningschef, och Alf 

Stenqvist som är marknadschef för Secorocs samtliga produktlinjer. De som sköter alliansen 

med Guideline på operativ nivå från Secoroc är Leif Larsson, marknadschef för DTH 

avdelningen, och Timothy Plunkett som är utvecklingschef för produktlinjen DTH. (Halling, 

VD; Hedblom, forskningschef; Stenqvist, marknadsföringschef; Larsson, marknadschef DTH; 

Plunkett, utvecklingschef DTH  

Enligt Larsson så är Secoroc positivt inställda till allianser. Anledningen uppges vara att 

företaget själva har insett att det är en god möjlighet att absorbera innovation från mindre 

företag som är mer uppfinningsrika. Secoroc har ett brett sortiment av borrar men det kommer 

ständigt nya idéer och produkter från andra företag som skulle kunna komplettera Secorocs 

sortiment. För att upptäcka potentiella företag att bilda allians med så söker Secorocs 

marknadsavdelning aktivt efter nya produkter som skulle kunna vara intressanta komplement 

till deras sortiment. Även om Secoroc oftast söks upp av andra företag med erbjudanden om 

samarbete så är det oftast de allianser som Secoroc själva har tagit initiativ till som är de som 

har varit mest framgångsrika. Anledningen till det uppges vara Secorocs breda 

marknadskunskap vilket leder till att Secoroc enklare kan identifiera olika slags samarbeten 

där potentialen är stor. Larsson menar att det finns några anledningar till att Secoroc främst 

söker upp mindre företag när de försöker identifiera resurser. Först och främst har dessa 

företag nya produkter och är ute på helt nya områden. Mindre företag har även mindre 

resurser och eftersom det oftast är deras egna pengar som är på spel så är de även mer 

engagerade i att eventuella allianser lyckas. (Larsson, marknadschef DTH)  

Även Hedblom förstärker Larssons påstående om att Secoroc försöker identifiera vilken 

teknik som finns ute på marknaden som dem skulle kunna ha användning av. Genom allianser 

ser Secoroc möjlighet att uppleva den egna verksamheten med andra ögon, täcka sina brister 
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och få tillgång till nya kunskaper, tekniker och resurser. Hedblom beskriver hur de genom att 

kombinera kunskap, teknik och resurser med en annan part leder till bättre resultat än vad de 

möjligen skulle kunna göra enskilt. Hedblom, Larsson och Plunkett poängterar även att det 

inte är möjligt att sätta sig ner och ständigt komma på nya och bra idéer själva. I sina allianser 

försöker därför Secoroc ta till vara på den andre partens innovationsförmåga, som de själva 

inte besitter, för att utveckla nya idéer och lära sig saker. Eftersom Secoroc har produkter som 

är enkla att förstå så är det även möjligt att applicera annan teknik på Secorocs produkter, 

vilket möjliggör för olika slags allianser. (Halling, VD) Hedblom menar att Secoroc lär sig 

mycket från externa partner och speciellt genom allianser, men anser ändå att det interna 

lärandet fortfarande är större. Skillnaden är dock att det interna lärandet oftast sker genom 

förbättring av produkter medan lärande från allianser oftast är mer nyskapande och gör det 

möjligt för Secoroc att hänga med i trenderna. Hedblom anser att det är speciellt svårt att 

hantera teknikskiften om företag bara förbättrar den teknik de har. Därför försöker Secoroc ta 

till sig av teknik som initialt är väldigt dyr men som möjligen i framtiden blir standard så att 

Secoroc effektivare kan anpassa sig och sina produkter. Hedblom anser att Secoroc är bra på 

att förbättra sina produkter, men det blir besvärligare för dem när de ska applicera ny teknik 

på sina produkter. Därför tycker hon att det är viktigt med allianser för att Secoroc inte ska 

luta sig tillbaka och se sig själva bli omkörda av konkurrenter. (Hedblom, forskningschef) 

Plunkett menar att det tyvärr ibland är lättare att samarbeta med externa partner än den egna 

organisationen. Många företag känner sig hotade av andra företag och tvingar sig själva att 

arbeta internt, men problemet blir då att stora projekt aldrig kan prestera väl. I allianser 

behövs entreprenörer på båda sidor för att utveckla helt nya saker och ibland måste projektet 

få gå sin väg även om det är svårt att se målet. (Plunkett, utvecklingschef DTH) 

Enligt Halling så söker Secoroc inte medvetet allianspartners och har inte så många allianser i 

nuläget. Secoroc uppfattar att de själva blir uppvaktade av att ingå allianser med andra företag 

och samtidigt försöker de visa att de är intresserade av innovation genom att vara 

tillmötesgående mot potentiella partners. Halling menar att Secoroc inte har något principiellt 

för eller emot allianser, men normalt sett så vill Secoroc ha sina egna produkter för sig själva. 

Den egna försäljningsorganisationen vill inte gärna sälja produkter som inte är Secorocs egen 

tillverkade eller verka som distributör för andra produkter. Eftersom Secoroc inte har ingått i 

många allianser menar Halling att Secoroc varken har lite eller mycket erfarenhet från 

allianser. Men från de allianser som Secoroc har haft har den största fördelen med dem varit 

tillskott av kompetens. Därför ses allianser som ett bra alternativ för att få nya resurser. Men 

trots att Secoroc lär sig från allianser och får tillång till ny kompetens, så uppfattar Halling det 

som att Secoroc lär sig mer inom organisationen än utanför organisationen. Samtidigt menar 

Halling att Secoroc lär sig mycket från den egna verksamheten genom kontakt med kund, 

eftersom en större insikt i gruvdrift erhålls då. Lärande från allianser kan ske, men allianser 

ingås inte för lärandets skull. Secoroc vill få tillgång till resurser i första hand och därför är 

förvärv av resurs största motivation för att ingå i allianser. En ytterligare fördel i allianser som 

Halling ser är Secoroc genom allianser kan producera något helt nytt istället för att förbättra 

nuvarande produkter. Generellt så satsar Secoroc mycket på att förbättra sina produkter, dock 

försöker de genom sina allianser att tillverka helt nytt. De flesta av Secorocs allianspartners är 

därför väldigt uppfinningsrika, vilket är något som Secoroc försöker ta vara på. I gengäld 

erbjuder Secoroc sin försäljningsorganisation, produktionskapacitet, marknadskunskap och 

erfarenhet till sina mindre erfarna partners. Därför uppfattar Secocorc att deras allianspartners 

lär sig mer från dem än tvärtom. (Halling, VD) 

Stenqvist berättar att de främst samarbetar inom koncernen med systerdivisionerna. Det har 

dock haft ett samarbete som liknade alliansen mellan moderbolaget Atlas Copco och Sandvik 

Rock Tools. Det skedde samtidigt som Atlas/Sandvik alliansen fortfarande existerade och var 
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ett informellt samarbete med Tamrock som producerade borrmaskiner medan Secoroc 

tillverkade kompatibel borrutrustning. Stenqvist och Halling anser annars att Secoroc inte har 

haft några riktiga allianser innan den nuvarande med Guideline, eftersom de båda anser att 

allianser är något där den samtliga verksamheten ingår. Larsson och Hedblom håller dock inte 

med om det genom att förtydliga att Secoroc anser sig ha en god erfarenhet från allianser och 

uppfattar att företaget utvecklats med hjälp av dessa. Larsson menar att även om en produkt 

inte säljer mycket så kan den positivt påverka försäljningen av andra produkter i sortimentet. 

Det är därför svårt att tyda hur lyckad en ny produkt är men samtidigt kan den kunskap som 

Secoroc fått genom skapandet av en produkt i en strategisk allians vara till nytta för andra 

produkter i företaget, men även för Atlas Copco koncernen. Den största bristen som försöks 

täckas genom allianser är det långsamma utvecklingsarbetet hos Secoroc. Därför uppfattas det 

som att det är enklare att utvecklas med hjälp av allianser än utan. När allianser ingås så är det 

för att komplettera Secorocs resurser men det strävas alltid efter att skapa helt nya produkter 

genom att kombinera Secorocs teknik och kunskap med samarbetspartners dito. (Larsson, 

marknadschef DTH; Stenqvist, marknadschef) 

4.2.1 Secorocs arbetssätt i allianser 

När Secoroc och en eventuell partner ser en möjlighet att ingå i en allians så utför Secoroc 

alltid en förstudie. Med förstudier menas att Secoroc undersöker om de eventuella partnernas 

teknik håller och passar att applicera på Secorocs produkter. Ibland kommer de mindre 

företagen med väldigt innovativa, men riskfyllda, idéer vilka testas för att uppfatta deras 

potential. Hedblom menar att Secoroc hellre gör en förstudie för mycket för att vara säkra på 

att de inte missar någon potentiell resurs. Därför säger oftast Secoroc inte nej när andra parter 

söker sig till dem. Secoroc har många olika tekniska koncept och projekt som är aktiva 

samtidigt och bland dessa vill Secoroc också ha nya slags riskfyllda projekt som kan ge högre 

avkastning. (Hedblom, forskningschef) Secoroc gör då investeringskalkyler för dem 

eventuella allianserna och speciellt ifall Secoroc märker att alliansen skulle kräva mycket från 

deras sida. Genom investeringskalkylen så ges en "pay off" tid, vilket Secoroc använder för 

att bedöma om en allians har potential att lyckas. På sätt försöker Secoroc balansera 

risktagande med säkerhet. (Halling, VD) Mycket av Secorocs utvecklingsarbete sker med 

externa parter, till exempel leverantörer. Men vissa samarbeten sker även med strategiska 

partners som står i framkant med teknik som Secoroc inte har. (Hedblom, forskningschef) 

Med tiden har Secoroc utvecklat sin egen metod för att hantera allianser. Secoroc försöker få 

sina mindre samarbetspartners att känna att de är på samma nivå som Secoroc. Därför visar 

Secoroc stor hänsyn till mindre partners och lyssnar på dem. Larsson menar att det kan ses 

som ”svenskt tänkande” och är något som samarbetspartners oftast blir överraskade över. 

Anledningen till att Secoroc agerar på det viset är för att samarbetet ska fortskrida utan att 

innovationen och kompetensen hos samarbetspartnern blir förhindrade eller ignorerade. Till 

detta arbetssätt hör det även till att Secoroc är väldigt ärliga och öppna med förväntningarna 

till sina allianser. Detta arbetssätt är något som Secoroc utvecklat med tiden genom de 

erfarenheter de har fått från sina allianser. (Larsson, marknadschef DTH; Hedblom, 

forskninschef) Plunkett menar att det är viktigt att parterna i en allians låter sina samarbeten 

utvecklas och ger plats för varandra även om det inte går att se var de kommer att hamna. 

Hedblom menar att konkurrens i allianser är väldigt farligt och att tänkandet att försöka spela 

ut sin partner gör att det inte går att vinna någonting långsiktigt i en allians eller få ut det 

maximala som går från en allians. När en allianspartner agerar orättvist så börjar Secoroc 

ifrågasätta alliansen och om Secoroc uppfattar att deras partner är opportunistiska så avslutas 

alliansen direkt. (Hedblom, forskningschef) 
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Mindre allianspartners är medvetna om att de eventuellt kan bli uppköpta ifall alliansen varit 

lyckad. Anledningen till att Secoroc köper upp sina tidigare allianspartners är att de annars 

måste betala licensavgifter för produkter de säljer som de gemensamt tillverkat. Därför ser 

Secoroc det som ett lönsammare alternativ med ett eventuellt uppköp som således blir en 

investering som kan skrivas av med tiden istället för att betala licensavgifter över en längre 

period. På så sätt försäkras det även att kunskapen stannar inom Secoroc. Det finns dock 

skillnader när Secoroc samarbetar med företag som har en verksamhet lik Secorocs. Då 

försöker Secoroc endast dela med sig av så lite information som möjligt för att alliansen ska 

uppnå sitt mål, i fruktan om att förlora sina konkurrensfördelar gentemot sin partner. Förutom 

det långsamma utvecklingsarbetet inom Secoroc så har dem ytterligare en brist. Secoroc har 

en inre tröghet som, enligt Larsson, kan förklaras med att det är ett stort företag. Detta betyder 

att olika projekt i allianser går lite långsammare än vad de skulle kunna göra på grund utav att 

allting måste motiveras väl för ledningen. Larsson påstår dock att det samtidigt kan vara en 

bra sak i och med att Secoroc därför tar mindre risker än vad deras partner ibland skulle vilja. 

(Larsson, marknadschef DTH)  

4.3 Secorocs allians med Guideline 
Guideline är ett mindre mjukvaruföretag vars produkter möjliggör det för deras kunder att 

mäta temperatur under jorden eller identifiera objekt (www.guidelinetechnology.com). 

Tekniken kan exempelvis även användas för att finna gas och olja.  

4.3.1 Alliansens start 

Secoroc och Guideline genomförde först en förstudie som övertygade dem båda om att det 

fanns potential i att ingå i en allians (Hedblom, forskningschef). Det var Secorocs 

marknadschef på DTH, Larsson, som blev intresserad av Guideline efter att avdelningen hade 

hört talas om företagets produkter. Parterna kollade på tre stora, möjliga applikationer och 

intervjuade flera stora kunder för att se vad de ansåg om sådan teknologi skulle introduceras 

på marknaden. (Plunkett, utvecklingschef DTH) Först tänkte Secoroc göra en investering i 

Guideline för få tillgång till deras resurser och kompetens, men priset blev för högt. Istället 

beslöts det att en allians skulle ingås för att båda parter skulle ansvara för arbetet gemensamt 

och dela risktagandet. Alliansen med Guideline har ingåtts för att Secoroc saknar kompetens 

inom elektronik och utveckling av mjukvara, något som Guideline kunnat erbjuda genom 

alliansen. Vad Secoroc har erbjudit Guideline i gengäld är sin stora försäljningsorganisation 

och kunskap om borrar, metallurgi och bearbetning av material. (Halling, VD) När Secoroc 

ingick i allians med Guideline var det i åtanke att båda parter skulle kunna utveckla nya 

produkter tillsammans (Larsson, marknadschef DTH). Secorocs ”know-how” inom 

sänkborrning (DTH) har genom alliansen kombinerats med Guidelines ”know-how” inom 

seismisk identifikation. Alliansen med Guideline är därför begränsad till Secorocs DTH-

produktlinje och involverar inte andra produktlinjer. (Stenqvist, marknadschef) Alliansen är 

även ett försök från Secoroc att vara innovativa och Hedblom skulle gärna vilja ha mer av den 

sortens allianser. Halling menar att Secoroc är medvetna om att stora företag lätt fastnar i sin 

form om de inte försöker vara innovativa. Innovation och nyskapande är något som Secoroc 

eftersträvar genom utveckling och forskning. Med utveckling menar Halling en förbättring av 

de egna produkterna som är säker och konkret med mindre risker. Med forskning menar 

Halling nyskapande med större risker som kräver investeringar och långsiktigt tänkande. Det 

är under forskningskategorin som alliansen med Guideline placeras i då Secoroc vill skapa 

nya produkter. För att hantera arbetet i alliansen beslöt sig Secoroc och Guideline för att 

samarbeta genom ett av Guidelines dotterbolag SPC Technology. SPC Technology grundades 

endast för att specifikt samarbeta med Secoroc. (Larsson, marknadschef DTH)  
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4.3.2 Den gemensamma produkten 

Alliansen mellan Secoroc och Guideline är fortfarande i sin startfas i och med att de inte 

börjat sälja sin gemensamma produkt ännu. I utvecklingen av produkten har Secorocs 

forskningsavdelning och Guidelines utfört forskning och olika 

tester för att utveckla den nya produkten. (Stenqvist, 

marknadschef) Produkterna ämnas kombinera Secorocs 

borrteknik med Guidelines seismiska identifikationsteknik, vilket 

avses att effektivisera processtiderna av borrning för 

konsumenterna. Ett exempel på den aktuella produkten är en 

sänkborr som förutom användningen av borrhammaren även kan 

skanna av vad som finns under jord och skicka signaler till en 

specifik mjukvara som redovisar data. Med hjälp av sådan 

utrustning kan Secorocs kunder identifiera vad som finns under 

jorden samtidigt som de kan borra. I nuläget sker borrningen först 

tills något påträffas för att sedan pausa borrningen och skicka ner 

utrustning för att identifiera vad det kan vara. (Larsson, 

marknadschef DTH)  

Figur 8 här till höger illustrerar Secorocs sänkborr utan inslag av 

Guidelines teknik. Idag så hanterar Secorocs kunder borrningen i 

två steg, med andra ord att de borrhamrar (se blå pil och 

hammare) till de stöter på något okänt för att därefter manuellt 

försöka identifiera materialet. (Larsson, marknadschef DTH) 

Figur 8.  Secorocs bild av en sänkborr. 

Den gemensamma produkten är unik och patenterad, men endast Guideline äger patentet. 

Guideline ville ha valmöjlighet ifall produkten inte skulle skötas bra av Secoroc och har 

därför ett villkor i alliansen. Villkoret är att produkten måste sälja bra för att Secoroc ska ha 

exklusivitet i produkten. Om produkten inte lyckas sälja så förlorar Secoroc sin exklusivitet. 

Halling tycker dock inte att villkoret är dåligt eftersom han tror på alliansen och produkten, 

men menar även att produkten förmodligen inte är bra nog om den inte säljer. (Halling, VD)  

 

4.3.3 Hanteringen av alliansen 

För koordinering av olika projekt har Secoroc styrgruppen, som Hedblom vanligtvis ansvarar 

över. Men eftersom alliansen med Guideline är ”greenfield”, det vill säga ett helt nytt område, 

beslöts det att både forsknings- och utvecklingsavdelningen samt marknadsavdelningen 

gemensamt skulle hantera alliansarbetet på ledningsnivå från Secorocs sida i alliansen. 

Styrgruppen för alliansen med Guideline består alltså av Stenqvist och Hedblom. Styrgruppen 

ser över kostnader, hantering av resurser och kontrollerar hur alliansen presterar, medan det är 

marknads- och forskningscheferna för DTH som leder projektet dagligen. (Stenqvist, 

marknadschef; Larsson, marknadschef DTH; Hedblom, forskningschef) I samarbetet med 

Guideline har Secoroc anammat deras projektform genom att ha en timmes telefonkonferens 

klockan 15.00 varje fredag, något som Secoroc aldrig tidigare har gjort. Förutom dessa möten 

träffas parterna, i form av en grupp bestående av 6 personer från Secoroc och 3 personer från 

Guideline, regelbundet för att diskutera och hantera alliansen. De medverkande från Secoroc 

är Stenqvist och Hedblom på ledningsnivå, och Larsson och Plunkett samt två stycken till 

personer på operativnivå. (Larsson, marknadschef DTH) 
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I alliansen med Guideline är parterna väldigt nära varandra och delar med sig av mycket, 

något som är möjligt eftersom Guideline är ett mycket mindre företag och som har väldigt 

annorlunda verksamhet i jämförelse med Secoroc. Trots Guidelines storlek så har deras 

personal tagit stort ansvar och har haft en stor delaktighet i alliansen, vilket är ovanligt för 

Secoroc då det oftast är dem som leder sina allianser. Hedblom menar även att en annan viktig 

aspekt som lett till att parterna är så knutna till varandra är att Secoroc har exklusivitet till 

både teknik och produkt i alliansen med Guideline. Ibland försöker Secoroc genom sina 

allianser utvinna ny teknik utan någon exklusivitet till produkt. Vidare påstår Hedblom att hon 

gärna skulle vilja att andra allianspartner vore så drivande och delaktiga som Guideline är. I 

alliansen har det därför inte funnits några motsättningar eller konkurrens av något slag. Det 

som Secoroc framförallt har lärt sig från Guideline är deras sätt att göra riskanalyser och sköta 

projekt samt uppläggning och dokumentation av tester. Secoroc har haft svårt att få bra 

underlag på tester tidigare och det har funnits frågetecken kring resultaten, därför har 

alliansen med Guideline inspirerat Secoroc att hantera sina tester på ett nytt sätt. (Hedblom, 

forskningschef)  

Den största utmaningen i alliansen är, enligt Stenqvist, att ha tillräckligt med resurser utan att 

det kostar för mycket och att kunna få igång försäljning så fort som möjligt. Secoroc har inte 

mycket erfarenhet från liknande allianser som inkluderat marknadsföring och det har därför 

krävts att personalen inom organisationen utbildats inför lanseringen av produkten. Guideline 

förväntar sig få tillbaka de pengar som investerats så fort som möjligt och därför ligger det 

även i deras intresse att få igång försäljningen så fort som möjligt. Inom Secoroc har det 

krävts koordinering med Secorocs försäljningsbolag och exempelvis har ett försäljningsbolag 

i USA som förutspått svårigheter krävt ytterligare resurser än tidigare för att genomföra 

lanseringen. Detta är dock en generell utmaning med marknadsföring av nya produkter, men 

eftersom det är en allians så finns det press från både Secoroc och Guideline att resultat 

uppnås. Det som särskiljer alliansen med Guideline från tidigare allianser är just att 

samarbetet inte bara begränsats till tillverkning och utveckling utan även sker genom 

marknadsföring. I alliansarbetet har Stenqvist uppfattat Guideline som företagsamma på att 

planera marknadsföringen och att de har bra idéer, vilket är något som Secoroc har inspirerats 

av. Vidare menar Stenqvist att det är naturligt att det skett eftersom det finns ett ”ge-och-ta” 

mönster i allianser. Inom alliansen har dock inte Secoroc uppfattat några motsättningar i 

arbetet med sin allianspartner Guideline. Enligt Stenqvist är en möjlig anledning att Guideline 

är skickliga på att driva projektet framåt samt att produkten och idéerna är intressanta. 

(Stenqvist, marknadschef DTH) 

4.3.4 Alliansens potential 

Alliansen med Guideline är enligt Plunkett en av de största allianser som Secoroc har haft och 

det unika i alliansen har varit att båda parterna har kommit väl överens. Secorocs DTH 

avdelning har insett att ny och marknadsförändrande teknologi inte går att uppnå utan att ta 

tillvara på externa parters teknologi och stöd. Guidelines entreprenörskap har varit en stor 

bidragande faktor till alliansen har lyckats så väl och det är just den sorten av entreprenörer 

som är svåra för stora företag att få ta del av. I alliansen med Guideline så har Secoroc, trots 

svårigheter i utvecklingsarbetet, alltid trott på sin produkt och på grund av det kunnat utvinna 

ny teknik som kan appliceras på deras egna kärnprodukter. (Plunkett, utvecklingschef DTH) 

Larsson uppfattar det som att det finns andra potentiella partners på marknaden men tror 

samtidigt att alliansen med Guideline har stor potential, som bland annat kommer att utveckla 

Secorocs image. Det som ger alliansen potential är att parterna kunnat identifiera ett nytt 

behov hos kunderna (Plunkett, utvecklingschef DTH). Från och med denna allians erbjuder 

Secoroc förutom borrteknik även seismisk identifikation och mjukvara, vilket även blir en 
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framtida marknadsföringsutmaning. En ytterligare förhoppning är att teknologin som 

utvecklas genom alliansen med Guideline även innebär att Secoroc får ett stadigt inträde på 

olje/gas marknaden. (Larsson, marknadschef DTH) Beroende på produktens framtida 

försäljningsnivå så kommer eventuellt alliansen gå vidare och fördjupas. Stenqvist tror dock 

på att produkten kommer att lyckas och att det finns ytterligare potential för alliansen med 

Guideline. Inom Secoroc finns det främst förhoppningar på alliansen inom marknads- och 

forskningsavdelningarna. Men det finns även en möjlighet att alliansen kan komma att 

fördjupas inte bara med Secoroc men även kan inkludera Secorocs systerenhet i Örebro. 

Systerenheten i Örebro är även de intresserade av alliansen med Guideline eftersom 

produkterna skulle kunna anpassas till enhetens produktion av borriggar. Förhoppningen är 

därför att den nya kunskapen inom seismisk identifikation från alliansen med Guideline skulle 

kunna appliceras på andra borriggar än de sänkborrar som Secoroc tillverkar. (Stenqvist, 

marknadschef DTH) Halling uppfattar att alliansen med Guideline har stor potential och det 

som utmärker alliansen är att Secoroc genom den kan bli en systemleverantör (försäljare av 

mjukvara/elektronik) och samtidigt visa att Secoroc är innovativa. Även Hedblom ser stor 

potential i alliansen och det finns positiva indikationer från de olika tester som Secoroc och 

Guideline har utfört. I alliansen vet parterna redan vad som kan vara nästa möjliga steg men 

det är viktigt att snabbt få ut produkten och därifrån få fördelar så fort som möjligt. Detta är 

enligt Hedblom en av Secorocs största utmaningar, eftersom det är svårt för Secoroc att fort 

utvinna fördelar och produkter från sina allianser. Det finns en risk i att andra företag 

plagierar idéer och kommer runt patentet för att sudda ut den konkurrensfördel som alliansen 

kommer innebära. Det finns alltid en tvekan kring nya produkter på marknaden och en 

utmaning är att få en hög takt på försäljningen. (Hedblom, forskningschef) Förhoppningarna 

är att produkten som tillverkas nu bara är den första av flera liknande produkter. Därför så 

innebär en bra försäljning av produkten också att alliansen kommer utvecklas ytterligare mer. 

Den första produkten lanseras under 2011 och först då går det att se hur produkten säljer och 

vad kunden anser om den. Det som Secoroc hoppas kunna åstadkomma i alliansen är att 

utveckla gemensamma produkter som i slutändan kan automatisera borrandet så att ingen 

manuell kontroll av borrigg behövs längre. (Halling, VD) 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras först Secorocs allianskompetens och sedan deras lärande från allianser. 

Slutligen analyseras det efter likheter hos Secoroc mellan resurs och lärandeperspektivet samt 

allianskompetensen och lärande från allianser. 

5.1 Secorocs allianskompetens 
Allianskompetens består av en kombination av tre beståndsdelar; tidigare erfarenhet, 

ledningens samarbetsförmåga och förmåga att identifiera. Genom att sätta dessa i samband 

till varandra och se hur de påverkar varandra så går det att förstå hur företag hanterar sina 

allianser men även hur de hittar och utvecklar de. (Lambe et al., 2002)  

5.1.1 Tidigare erfarenhet 

Studiens respondenter hade olika uppfattningar om vad de ansåg vara allianser och huruvida 

Secoroc har mycket erfarenhet från allianser eller inte. Bland respondenterna noterades det att 

de två stycken respondenter, som generellt arbetar mer med externa parter i form av allianser, 

uppfattade det som att Secoroc hade mycket erfarenhet från allianser (Larsson, marknadschef 

DTH; Hedblom, forskningschef). De två respondenter som arbetar med större distans till 

Secorocs allianser uppfattade allianser som något där parternas samtliga verksamheter ingår i 

samarbetet, vilket innebar att de ansåg att Secoroc har lite erfarenhet från allianser (Stenqvist, 

marknadschef; Halling, VD). Enligt Zhang och Zhang (2006) definition av allianser så är de 

samarbeten mellan olika företag där parternas verksamhet på olika sätt går in i varandra. Det 

finns därför ingen specifik beskrivning som tyder på vilken del av verksamheten som måste 

ingå eller att företagens samtliga verksamheter måste ingå. Med denna definition i åtanke går 

det att påstå att Secoroc har ingått i flera allianser, även om de varit mindre, och har god 

erfarenhet från allianser. Larsson menar att de flesta allianser som Secoroc har haft har varit 

med mindre partners för att de är mer engagerade i att allianser lyckas, det eftersom att mindre 

företag har mindre resurser och måste ta större risker. Larssons påstående ger ytterligare 

intryck av att Secoroc har en god erfarenhet eftersom Secoroc kan bedöma att mindre företag 

är bättre allianspartners. Med detta i åtanke och det faktum att Secoroc har ingått i flera 

allianser tidigare, så går det att påstå att Secoroc har god erfarenhet från allianser.  

Av de allianser som Secoroc ingått i ansåg både Hedblom och Larsson att det generellt har 

varit givande för Secoroc trots de olika utmaningar och motsättningar som funnits i dem. 

Allianser har till och med hjälpt Secoroc att hänga med i den teknologiska utvecklingen. 

Hedblom menar att det interna lärandet oftast sker genom förbättring av produkter medan 

lärande från allianser oftast är mer nyskapande och gör det möjligt för Secoroc att följa med i 

trenderna. (Hedblom, forskningschef) Enligt Lambe et al. (2002) så är företag med tidigare 

erfarenhet från allianser bättre förberedda för framtida allianser. Den erfarenhet som Secoroc 

har fått från sina allianser har inneburit att Secoroc har utvecklat sin egna metod för att 

hantera sina allianser men detta undersöks närmare under nästa rubrik.  

5.1.2 Ledningens samarbetsförmåga 

Lambe et al. (2002) menar att ledningens samarbetsförmåga är en viktig del av hanterandet av 

allianser och därför även en del av ett företags allianskompetens. Ledningen definieras enligt 

Lambe et al. (2002) som de som ansvarar för företagets allianser. Innan alliansen med 

Guideline så var det Hedblom, Secorocs forskningschef, som såg över alla allianser från 

samtliga produktlinjer. I den nuvarande alliansen med Guideline så har Secoroc tillsatt en 

styrgrupp bestående av Secorocs forskningschef och marknadschef. Enligt Lambe et al. 

(2002) defintion av ledning så är ledningen i ett företags alliansarbete de som är ansvariga för 
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alliansen. Därför går det att påsta att Secorocs styrgrupp är ledningen i Secorocs alliansarbete. 

Att marknadschefen även är involverad i alliansen med Guideline kan ses som ett tecken på 

att Secoroc har utvecklat en god uppfattning om vilka som behövs i alliansen, genom tidigare 

erfarenheter. Enligt Lambe et al. (2002) så är ett företagets tidigare erfarenhet och ledningens 

samarbetsförmåga i ett företag knutna till varandra. Desto mer erfarenhet ett företag har, ju 

bättre ledning väljs ut och ju mer utvecklas ledningens samarbetsförmåga (Lambe et al., 

2002). Secorocs arbetsätt i allianser, som har utvecklats allt eftersom Secoroc har anskaffat 

sig erfarenhet, är enligt samtliga respondenter ett sätt att försöka vara så ärliga och 

tillmötesgående som möjligt samt för att ge plats för sin partner (Hedblom, forskningschef; 

Larsson, marknadschef DTH). Enligt Larsson och Hedblom är det ett utarbetat 

tillvägagångssätt för att minska eventuella motsättningar i allianser och för att öka förtroendet 

för Secoroc i alliansen. Genom att dela med sig av sina förväntningar, som kan vara att parten 

eventuellt blir uppköpt, så hoppas Secoroc att deras allianspartners inte ska uppfatta att 

Secoroc döljer något för dem. Samtidigt menar dock Hedblom att det oftast är Secoroc som 

leder alliansarbetet, något som enligt Halling förklaras med att Secoroc oftast har mer 

erfarenhet och resurser än sina allianspartners. I alliansen med Guideline så är de den mindre 

parten som tar stora initiativ i projektet och Larsson menar att Secorocs arbetsätt ger utrymme 

för den andra parten, vilket i slutändan leder till att det går att ta tillvara på den kompetens och 

innovation som finns hos parten. Att Secoroc har valt att "spela andra fiol" i denna allians kan 

ses som en god samarbetsförmåga och en erfarenhetsfaktor då Secoroc har lärt sig att låta 

innovatörer leva ut till fullo med deras stöd. Det är ju, som nyligen nämnt, tidigare 

erfarenheter från allianser som möjliggör det för ledningens samarbetsförmåga att förbereda 

sig för olika händelser som kan uppstå samt utvärdera allianser (Lambe et al. 2002). Halling 

medhåller att deras flesta allianspartners är uppfinningsrika vilket borde ha gett Secoroc 

erfarenhet att utveckla sin samarbetsförmåga på företag av just Guidelines sort. 

En del av företags allianskompetens är förmågan att hantera sina allianser, vilket leder till en 

direkt positiv påverkan på alliansprestation (Lambe et al., 2002). En sak som går att tyda är att 

samtliga respondenter menar att Secoroc har ett specifikt arbetssätt som används generellt i 

allianser och att Secoroc allmänt anser att deras allianser har presterat väl, vilket kan ses som 

ett tecken på att Secorocs ledning har en god samarbetsförmåga. Dock menar Larsson och 

Hedblom att de flesta av Secorocs allianspartners är mindre företag. Det kan ses som att 

ledningens samarbetsförmåga därför är mer utvecklad gentemot allianser där deras 

allianspartner är ett mindre företag. Ett annat tecken på en god samarbetsförmåga är att 

Secoroc aldrig avfärdar en eventuell partner utan att ha lyssnat på dem. Ibland kommer de 

mindre företagen med väldigt innovativa, men riskfyllda, idéer vilka testas av Secoroc för att 

uppfatta deras potential (Hedblom, forskningschef). Det ger antagligen ett gott intryck på 

eventuella partners när Secoroc med en gång visar sig samarbetsvilliga.  

5.1.3 Förmåga att identifiera 

För att kunna förvärva kompletterande resurser så krävs det att företag kan identifiera vilka 

resurser som de själva och andra, har eller saknar (Lambe et al., 2002). Samtliga respondenter 

anser att en svårighet som Secoroc har är att vara innovativa och att allianser är en bra lösning 

för det. Secoroc är således positivt inställda mot att täcka sina brister genom allianser. De 

företag som Secoroc vill ingå allianser med är därför företag med helt annorlunda kompetens 

än vad de själva har. Exempelvis är alliansen med Guideline ett sätt för Secoroc att få tillgång 

till elektronik- och mjukvarukompetens, något som Secoroc själva saknar. En förhoppning är 

att teknologin som utvecklas genom alliansen med Guideline även innebär att Secoroc får ett 

stadigt inträde på olja/gas marknaden. (Larsson, marknadschef DTH) Med det i åtanke, att 

Secoroc hade identifierat en resurs som skulle kunna leda in dem på en ny marknad, så 
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kontaktade Larsson Guideline (Plunkett, utvecklingschef DTH). Larsson menar även att de 

flesta allianser som presterat väl är de som Secoroc själva sökt upp, vilket kan vara ett tecken 

på att Secoroc har god förmåga att identifiera resurser hos andra företag. Den största 

utmaningen i alliansarbetet är enligt Hedblom att få alliansarbetet att utvecklas så fort som 

möjligt för att kunna erhålla de konkurrensfördelar som alliansen medför så tidigt som 

möjligt. De konkurrensfördelar som allianser ger är enligt Lambe et al. (2002) de resurser som 

går att utvinna. Därför kan det definieras som att Secoroc anser det vara en utmaning att tidigt 

förvärva kompletterande- och idiosynkratiska resurser i sina allianser. Detta påstående stöds 

genom Larsson som belyser hur ett av Secorocs större problem är att de har en inre tröghet 

som leder till att projekt i allianser går lite långsammare än va de borde göra. Det är möjligt 

att Secoroc som respons till det här problemet använder det just öppna arbetssätt som Secoroc 

har utvecklat med tiden.  

I dagens läge finns det förmodligen många olika parter som Secoroc skulle kunna ingå i 

allians med, men alliansen med Guideline är idag Secorocs största och samtliga respondenter 

anser att det finns mycket potential i utvecklingen av alliansen. Som det ovanstående stycke 

beskrivits så var motivationen i alliansen med Guideline att få tillgång till resurser som 

Secoroc själva saknar, men samtidigt var hela tiden målet att kunna kombinera varandras 

resurser för att på så sätt skapa nya resurser (Larsson, marknadschef DTH). Genom att 

utveckla de kompletterande resurser som parterna i en allians har så kan nya resurser som är 

exklusiva för alliansen skapas, vilka kallas idiosynkratiska resurser (Lambe et al., 2002). Det 

vill säga att Secoroc från en början var intresserade av att skapa idiosynkratiska resurser 

genom alliansen med Guideline. Samtliga respondenter ser mycket potential i alliansen och 

förhoppningen är därför att på sikt kunna förvärva mer idiosynkratiska resurser än vad de i 

dagens läge gör. Något som saknas för analysen av Secorocs förmåga att identifiera är en 

inblick i huruvida Secoroc i nuläget kan identifiera resurser från andra företag. Företag har 

alltid brister och kan därför alltid förvärva kompletterande resurser om företaget har förmåga 

att kunna identifiera resurser (Lambe et al., 2002). Secoroc har i dagens läge bara en stor 

allians och kan bara identifiera idiosynkratiska resurser i den, samtidigt som respondenterna 

nämnt att de i dagens läge konkret inte kan identifiera kompletterande eller idiosynkratiska 

resurser från andra företag än Guideline. Larsson påpekar dock att marknadsavdelningen 

aktivt söker efter nya produkter som skulle kunna komplementera Secorocs. Hedblom 

tillägger att Secoroc hellre gör en förstudie för mycket för att vara säkra på att de inte missar 

någon potentiell resurs. Därför nekar oftast inte Secoroc andra parter som söker sig till dem. 

Lambe et al (2002) menar att ett företag måste kunna identifiera resurser för att kunna 

förvärva de i en allians. Därför går det att påstå att Secoroc identifierar resurser genom sina 

förstudier, innan de ingår i allianser för att förvärva resurserna. Samtidigt är det svårt att 

bortse från att Secoroc innan alliansen kunde identifiera kompletterande resurser från 

Guideline och att de nu i alliansen kan se möjligheten att förvärva ytterligare idiosynkratiska 

resurser.  
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5.2 Secorocs lärande från allianser 
I det här avsnittet så analyseras Secorocs lärande från allianser. Ett företags lärande från 

allianser påverkas av inlärningsorientering och åtagande till allians (Emden et al., 2005). 

5.2.1 Inlärningsorientering 

Halling och Hedblom menar att Secoroc lär sig mer från den egna verksamheten i kontakt 

med kunder än från allianser. Mycket av det interna lärandet sker dock mer i form av 

förbättringar av nuvarande teknik än i skapandet av helt ny kunskap. Anledningen kan 

antingen vara att många av de allianser som Secoroc tidigare har haft har varit små och därför 

överskuggats av den egna verksamheten eller att Secorocs värderingar gentemot lärande 

brister. Halling menar att lärande aldrig är huvudanledning för Secoroc att ingå i en allians, 

vilket kan ses som ett tecken på bristande värderingar gentemot lärande. Emden et al. (2005) 

definierar inlärningsorientering som företagets värderingar gentemot lärande och hur företaget 

skapar samt använder kunskap. En viktig aspekt i inlärningsorientering är även hur företaget 

anser att det lär sig från externa händelser (Emden et al., 2005). Om ett företag inte anser att 

det finns något att lära sig från en allians så kommer alliansen inte att vara givande. Även om 

det funnits en möjlighet så är den utraderad om ett företag saknar inlärningsorientering. 

(Emden et al., 2005) Samtliga respondenter menar dock att lärande från allians kan ses som 

ett bra tillskott för lärandet i hela organisationen. Halling och Hedblom menar att stora företag 

lätt kan fastna i en form och därför kan ha svårt att vara innovativa. Enligt samtliga 

respondenter är det även omöjligt att tvinga fram innovation eller att ge en ingenjör som 

uppdrag att komma med en helt ny idé. Därför anser de att lärande från allians är ett bra sätt 

att hänga med i nya teknologiska trender. 

En skillnad på attityd bland respondenterna märktes i att vissa var mer positiva gentemot 

lärande från allianser än andra. Stenqvist i styrgruppen och VD Halling var mindre positiva 

angående lärande från allianser, medan Larsson och Plunkett som arbetar på operativ nivå och 

är närmare Guideline var mer positiva. Hedblom, i styrgruppen, anser att allianser är givande 

för lärande men tycker dock att Secoroc lär sig mer internt. Plunkett i sin roll som 

utvecklingschef påstår att det ibland är lättare att arbeta med externa parter i 

utvecklingsarbetet än internt och Larsson menar att det stora lärandet sker utifrån. 

Skillnaderna i åsikt bland respondenterna kan bero på närheten till alliansen med Guideline. 

Alla respondenter förutom Halling har dock kunnat nämna några saker som Secoroc lärt sig 

från alliansen med Guideline. Stenqvist nämnde att Guideline har haft bra 

marknadsföringsidéer som Secoroc inspirerats av. Medan Hedblom, Larsson och Plunket 

kunde nämna Guidelines upplägg för tester och dokumentation, något som Secoroc själva vill 

applicera i den egna verksamheten i samtliga produktlinjer. Att Secoroc redan nu lärt sig tyder 

på att de har tillräckligt bra inlärningsorientering för att i alla fall kunna se att det går att lära 

sig från sin allians med Guideline. Samtidigt går det att se att Secorocs värderingar gentemot 

lärande från allianser, vilka enligt Emden et al. (2005) är en viktig del av ett företags 

inlärningsorientering, som motsägesefulla. Eftersom Stenqvist till exempel menar att de inte 

lär sig från allianser men ändå kan nämna att Guideline kom med bra marknadsföringsideér 

till deras planering av att marknadsföra produkten. 

Det som gör att Secoroc kan lära sig från sina allianser är att deras partner ofta är mindre i 

storlek och verksamhet (Halling, VD; Larsson, marknadschef DTH). Secoroc har svårt att 

inom organisationen skapa ny kunskap, vilket tyder på att en viktig aspekt inom 

inlärningsorientering saknas. Emden et al. (2005) menar att inlärningsorientering, förutom 

värderingar gentemot lärande, även inkluderar företagets förmåga att själva skapa ny kunskap. 

Genom att Secorocs allianspartnerns är så olika Secoroc, så får Secoroc genom dem ett annat 
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perspektiv på den egna verksamheten och får även tillgång till komplett ny kunskap och 

kompetens (Hedblom, forskningschef). Secoroc söker därför aktivt efter innovativa företag 

med banbrytande idéer (Halling, VD; Larsson, marknadschef DTH). Det innebär att Secoroc 

har möjlighet att lära sig mycket från sina allianspartner i de allianser där parterna inte är lika 

varandra, på grund av de nya utmaningar som de måste hantera. Förutom att samtliga 

respondenter uppfattar det som att Secoroc har det svårt att skapa helt ny kunskap, så menar 

Hedblom och Larsson att det även finns en svårighet i att effektivt kunna applicera kunskap 

inom organisationen. Hedblom menar att svårigheten i applicera kunskap är speciellt märkbar 

vid teknikskiften där helt ny teknik och kunskap måste appliceras i den egna organisationen, 

istället för att som vanligt bara förbättra nuvarande kunskap. En anledning enligt Larsson är 

det finns en inre tröghet på grund utav Secorocs storlek. Företags inlärningsorientering är inte 

bara företagets förmåga att skapa kunskap, men även att kunna hantera den (Emden et al., 

2005). Eftersom Secoroc inte bara har svårt att skapa kunskap, men även att hantera den så är 

detta en ytterligare aspekt inom Secorocs inlärningsorientering som till viss del brister 

5.2.2 Åtagande till allians 

Emden et al. (2005) menar att åtagande till allians är nödvändigt för att lära sig från allianser, 

och att åtagande till allianser baseras på företagets attityd och lojalitet till sin allianspartner. 

När Secoroc ingår i en allians så gör de vad som krävs för att den ska lyckas. (Halling, VD; 

Hedblom, forskningschef). Övriga respondenter håller med om att Secoroc anstränger sig för 

att deras allianser ska lyckas och att de är väl bundna till sina parter. Emden et al. (2005) 

påstår att en positiv attityd gentemot sin allians även leder till att parterna i alliansen kommer 

varandra närmare. Samtliga respondenter har förutom att utrycka sig över den potential som 

finns i alliansen med Guideline, även nämnt hur bra alliansarbetet gått och hur kompetenta 

Guideline är som partner. Secoroc verkar därför ha en väldigt positiv bild av Guideline och 

Hedbom menar att hon önskar att fler av deras allianspartners uppträdde som Guideline. En 

ytterligare sak som tyder på att Secoroc har närhet till sin partner är Secococs arbetssätt i 

alliansen. Hedblom och Larsson menar att deras arbetssätt innebär att Secoroc ger utrymme 

för sin partner så att parterna i alliansen känner att de är jämlikar. Genom att ge mer plats så 

skapar de även mer förtroende till sin partner vilket i sin tur leder till att de kommer varandra 

närmare. Närhet mellan parterna tyder på att partnerna har åtagande till allians (Emden et al. 

2005).   

När en allians kräver mer resurser än den ursprungligen skulle ha gjort så genomför Secoroc 

en riskanalys för att se ifall mer resurser bör tillsättas. Även om Secoroc gärna tar risker så är 

de samtidigt kontrollerade. (Halling, VD) En gräns för allianser sätts när Secorocs 

allianspartner uppvisar opportunistiskt beteende, det vill säga att Secoroc gärna är 

tillmötesgående och gör det som krävs så länge deras partner är samarbetsvillig och inte 

försöker få fördelar på Secorocs bekostnad (Hedblom, forskningschef). Emden et al. (2005) 

beskriver hur företagets attityd och lojalitet mot alliansen påverkar de aktiviteter företaget åtar 

sig i en allians. I de fall som Secoroc känner sig svikna av partnern så sjunker lojaliteten och 

attityden drastiskt och på så sätt sker de inga fler aktiviteter i den alliansen. Samtidigt så har 

Secoroc större distans till sina allianspartners ifall de har snarlik verksamhet och är 

konkurrenter. När Secoroc ingår i en allians för att utveckla en ny produkt med en konkurrent 

så delar Secoroc endast med sig av det som krävs för att alliansen ska lyckas. (Larsson, 

marknadschef DTH) Det går därför att påstå Secoroc har mer misstro mot partners som liknar 

Secoroc och därför även har mindre åtagande till sådana allianser. Enligt Emden et al. (2005) 

så är aktiviteterna ett företag gör i en allians en del av ett företags åtagande till allians. Det 

kontroversiella är att Secoroc tar mindre initiativ med flit så att Guideline ska få mer 

utrymme. Ett annat åtagande Secoroc har är att de antingen vidareutvecklar eller köper upp 
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sin allianspartner om de ser potential i alliansen (Halling, VD). På så sätt visar Secoroc 

engagemang för allianser så länge det finns potential i den. Emden et al. (2005) förklarar att 

beroende på vilken grad av engagemang som företaget visar i alliansen leder det till vilket 

åtagande de har för alliansen.  

5.3 Likheter mellan resurs- och lärandeperspektiven  
I detta avsnitt så undersöks vilka likheter det finns mellan resurs- och lärandeperspektiven. 

Likheter undersöks både teoretiskt och empiriskt. 

Teoretiskt sett så menar både Lambe et al. (2002) och Emden et al. (2005) att det viktiga för 

en allians är att företagen kan utvinna något från den, som de kan tjäna på i längden. Därför 

har inte ekonomisk vinning stor betydelse för hur allianser presterar. Båda perspektiven 

hänvisar även till att det är företagens egna förmåga, i form av allianskompetens och förmåga 

att lära från allians beroende på perspektiv, som i sin tur påverkar alliansprestation. Det finns 

likheter mellan Lambe et al. (2002) och Emden et al. (2005) som stärkts genom 

undersökningen av Secoroc. En teoretisk likhet kan ses i vad Emden et al. (2005) definierar 

som lärande och vad Lambe et al. (2002) definerar som erfarenhet. Hedblom och Larsson 

menar att Secoroc genom sina tidigare allianser lärt sig att hantera dem. Utöver det så 

kopplade samtliga respondenter oftas samman lärande och erfarenhet som, till viss del, 

samma sak. Lambe et al. (2002) menar att erfarenhet leder till förbättrad samarbetsförmåga 

hos företagens ledning och förmåga att identifiera, vilket därför leder till bättre hanterande 

och utveckling av allianser. Likheten är därför mellan Lambe et al. (2002) definition av 

tidigare erfarenhet och det som Emden et al. (2005) menar är lärande från allianser. 

Begreppen lärande och erfarenhet är faktorer som förbättras över tid, förbättrar företagens 

förmåga att hantera sina allianser och leder till bättre alliansprestation. En möjlighet är att 

lärande och erfarenhet är olika benämningar för företagens exponering till allianser och vad 

de får ut från dessa. Den märkbara skillnaden är att lärande, enligt Emden et al. (2005), är 

något som kan påverkas av företagens inlärningsorientering och åtagande till allianser. Lambe 

et al. (2002) nämner aldrig något som direkt eller indirekt kan påverka ett företags 

erfarenheter från allianser. En möjlig förklaring skulle kunna vara att lärandperspektivet 

främst fokuserar på att företagen lär sig och vad som direkt påverkar lärandet, för att sedan i 

sin tur inte gå in djupare på hur denna kunskap påverkar alliansprestation utan bara nämna att 

den gör det. I Secorocs fall så har den exponering Secoroc haft till allianser lett till 

utvecklandet av det arbetssätt som används idag i allianser, eftersom Secoroc har märkt vad 

som fungerar.(Larsson, marknadschef DTH) Om Secorocs utvecklande av sitt arbetssätt ses 

från båda perspektiven går det att observera att det från lärandeperspektiven menas att 

Secoroc lärt sig det från sina allianser, medan det från resursperspektiv menas att Secoroc 

utvecklat arbetssättet genom sin erfarenhet och hur det i sin tur lett till ett bättre hanterande av 

sina allianser och därför till bättre allianskompetens. Överlag går det att se att perspektiven är 

intresserade av olika tidsaspekter; lärandeperspektivet har endast som intresse den period 

innan ett företag lär sig och hur företag kan påverka det egna lärandet. Resursperspektivet 

förklarar inte processen i hur företag lär sig från sina erfarenheter, utan fokuserar främst på 

hur erfarenheterna därefter påverkar allianskompetens och indirekt förvärv av resurser.  

Vid en jämförelse mellan Secorocs lärande från allianser och allianskompetens går det att se 

ytterligare likheter. Ledningens samarbetsförmåga, en beståndsdel av allianskompetens hos 

Secoroc, går till viss del att koppla till Secorocs åtagande till allians som är en faktor som 

påverkar lärande från allianser. Enligt Hedblom så innebär Secorocs arbetsätt i allianser att 

Secoroc ska vara ärliga, öppna och ge sina partners utrymme i alliansen. Som tidigare nämnts 

så existerar Secorocs arbetssätt på grund utav ledningens samarbetförmåga. Hedblom och 
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Larsson menar att anledningen till att Secoroc är så ärliga och öppna beror som tidigare 

nämnts på att de vill få sin partners förtroende. Att Secoroc sedan ger sina partners utrymme i 

alliansen leder sedan till att parterna kommer varandra närmare och blir mer bundna till 

varandra. Emden et al. (2005) menar att förtroende, lojalitet och parternas närhet till varandra 

leder till åtagande till allians. Det vill säga att Secorocs lednings samarbetsförmåga även 

innebär att Secoroc har åtagande till allians. Detta behöver dock inte innebär att det finns en 

likhet mellan ledningens samarbetsförmåga och åtagande till allianser hos alla företag som 

ingår i allianser. Att ett företag som har en ledning vars samarbetsförmåga är god, inte skulle 

vilja ha en allians med förtroende och närhet mellan partnerna verkar dock tvivelaktigt. God 

samarbetsförmåga bör verka för att minska olika motsättningar i en allians, för att sedan 

kunna utveckla alliansen genom att förvärva resurser (Lambe et al., 2002). Därför är det även 

tvivelaktigt att det skulle kunna gå att förvärva resurser i en allians där parterna knappt har 

åtagande till allians. 
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6 Slutsatser 
Här presenteras studiens slutsatser. 

6.1 Secorocs allianskompetens 
Frågeställningen om Secorocs allianskompetens besvaras här nedan. 

6.1.1 Erfarenheter 

Secoroc har god erfarenhet från tidigare allianser när det gäller samarbeten med mindre 

allianspartners. På grund utav tidigare erfarenheter så har nu Secoroc en uppfattning om vilka 

slags allianspartners de vill ha, hur de ska hantera sina allianspartners för ett effektivt 

samarbete och hur de ska agera ifall eventuella motsättningar uppstår. Genom erfarenhet från 

allianser har Secoroc utvecklat ett eget arbetsätt för att hantera sina allianser. Secoroc har god 

erfarenhet från allianser och genom den har de utvecklat lednings samarbetsförmåga och 

även förmågan att identifiera resurser.  

6.1.2 Ledningens samarbetsförmåga 

Tidigare erfarenheter har hjälpt Secoroc att välja ut relevant personal som ska ingå i ledningen 

för Guideline alliansen. Att Secoroc låter Guideline styra alliansen är även det ett val som är 

kopplat till erfarenhet från ledningens samarbetsförmåga. Att Secoroc sedan aldrig avfärdar 

en förstudie från en sökande partner sänder positiva signaler om Secorocs samarbetsförmåga 

till eventuella allianspartners. Secoroc har en väl utvecklad samarbetsförmåga eftersom de 

kan urskilja vilka som bör vara inblandade i allianserna internt och därtill avgöra om de 

själva ska styra allianssamarbetet eller låta partnern göra det. 

6.1.3 Förmåga att identifiera 

Secorocs marknadsavdelning söker aktivt efter kompletterande resurser och det var på så sätt 

som kontakten med Guideline togs. Secoroc är medvetna om att de inte är det mest innovativa 

företaget och försöker därför genom allianser att stärka sina svagheter. Väl i allianser är en 

utmaning att förvärva resurserna i dem så tidigt som möjligt och det har Secoroc problem med 

vilket förklaras av en inre tröghet som bromsar upp aktioner. Secoroc har förhoppningar om 

att den gemensamma produkten med Guideline ska leda till att de slår sig in på en ny 

marknad, olje och gasutvinning, där denna produkt bara blir en i mängden av idiosynkratiska 

resurser som de ser i alliansen med Guideline. De utför ett kontinuerligt sökande efter att 

identifiera resurser som skulle kunna komplettera deras egna och anskaffningen av mjukvara 

genom Guideline ses som ett bra försök att expandera verksamheten och därtill kan Secoroc 

se potentialen i alliansen. Secoroc har en välfungerande förmåga att identifiera resurser. 

Däremot ser inte förmågan att förvärva resurser lika bra ut och förklaras av den inre 

trögheten hos Secoroc. 

6.1.4 Beståndsdelarna i kombination 

Eftersom Secoroc har god erfarenhet från allianser, en utvecklad förmåga att identifiera 

resurser och även att deras ledning har en utvecklad samarbetsförmåga så går det att påstå att 

Secoroc har den organisatoriska förmåga, som allianskompetens innebär, att hitta, hantera och 

utveckla sina allianser. Secoroc har således en god allianskompetens. 
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6.2 Secorocs lärande från allianser 
Frågeställningen om Secorocs lärande från allianser besvaras här nedan. 

6.2.1 Inlärningsorientering 

Guidelines upplägg för tester och dokumentation av testresultat är ett exempel på vad Secoroc 

har lärt sig i alliansen och Secoroc planerar att applicera det i sin organisation i framtiden. En 

positiv attityd som Secoroc har till allianser är att lärandet från dem hjälper Secoroc att hänga 

med i de teknologiska trenderna. Annars har inte Secoroc en märkbart positiv inställning till 

lärande från allianser utan menar snarare att de lär sig mer från kontakten med kunder. Trots 

det så innebär allianser med mindre företag att Secoroc kan lära sig mycket på kort tid, 

eftersom parterna oftast är så olika i verksamheten och organisationen gentemot Secoroc. 

Svårigheter som Secoroc själva har är att enskilt skapa ny kunskap, för att sedan hantera 

denna kunskap och slutligen att applicera den inom organisationen. Anledningen till Secorocs 

svårigheter är den inre trögheten gällande lärande. Secoroc anser att de kan lära sig från 

allianser men att de inte ingår i allianser för lärandets skull. Det finns en möjlighet att Secoroc 

hade kunnat lära sig mer från sina allianser ifall de skulle ha haft en bättre 

inlärningsorientering. Secorocs inlärningsorientering är otillräcklig eftersom de kan lära sig, 

men anstränger sig inte för att göra det. 

6.2.2 Åtagande till allians 

Secoroc försökte redan från början få Guideline att känna sig som jämlikar med dem och på 

så sätt växte förtroendet mellan parterna som har gjort att de har kommit varandra närmare. 

Att vara jämlikar är någonting som Secoroc generellt försöker få alla deras allianspartners att 

känna. I de fall som Secoroc ingår i allianser med företag som liknar dem, till storlek och 

verksamhet, eller rentav är deras konkurrenter så blir Secorocs åtagande till alliansen 

begränsad och det eftersom Secoroc då endast delar med sig av det som ses nödvändigt för 

alliansen. Än värre är det om partnern uppvisar opportunistiskt beteende, då upphör Secorocs 

åtagande helt och alliansen avbryts. Secorocs åtagande till allians uppfattas som god och de 

är villiga att gå långt så länge deras allianspartner är samarbetsvillig och är ett mindre 

företag.  

6.2.3 Faktorerna i kombination 

Secoroc har åtagande till allianser som möjliggör för lärande. De har nämnt exempel på 

lärande i sin nuvarande allians med Guideline, men de har samtidigt bristande 

inlärningsorientering. Secorocs lärande från allianser brister delvis och skulle kunna vara 

bättre. 

6.3 Likheter mellan perspektiven 
Frågeställningen om likheter mellan Secorocs lärande från allianser och allianskompetens 

besvaras här nedan. 

I Secorocs fall går det även att se likheter mellan de beståndsdelar som utgör 

allianskompetens och de faktorer som påverkar lärande från allians. Exempelvis leder 

Secorocs lednings samarbetsförmåga (allianskompetens) till åtagande till allians (lärande från 

allians). I Secorocs fall finns det likheter mellan en beståndsdel som utgör företags 

allianskompetens och en faktor som berör lärande från allianser.  

Likheter kan ses teoretiskt i begreppen lärande och erfarenhet. Lärande från allians leder till 

bättre hantering av allianser och därför till bättre alliansprestation, något som även erfarenhet 



S i d a  | 34 

från allianser påstås göra. Därav kan det vara så att perspektiven har olika benämningar på 

samma begrepp. Perspektiven fokuserar på olika tidsaspekter i alliansarbetet, där 

lärandeperspektivet fokuserar på hur företaget lär sig från sin exponering till allianser, 

medan resursperspektiv nämner hur lärdomen från erfarenheter leder till bättre hantering av 

allianser och förvärv av resurser.  

6.4 Diskussion 
I detta avsnitt så följer en diskussion kring studiens resultat. 

Genom den mängd erfarenhet som Secoroc har skaffat sig av alliansamarbeten med mindre 

parter känns deras val, att låta Guideline ta stort initiativ i alliansen, som en bekräftelse för 

Secorocs erfarenhet och ledningens samarbetsförmåga. En tänkbar följd av Secorocs 

utarbetade hantering av allianser är att de välkomnar partnern att känna sig jämnstor så att 

partnern vågar dela med sig i alliansen och när de väl har gjort de så faller de sig naturligt om 

det blir Secoroc eller motparten som blir den som driver alliansen. Ytterliggare en tänkbar 

anledning till att Secoroc låter kompetenta parter ta stort initiativ i sina allianser är att det 

säkerligen är enklare att rättfärdiga för de högre nivåerna hos Secoroc om ledningen använder 

sig av den kompetenta allianspartnerns argument. 

Det som tydligt kopplar samman allianskompetensens beståndsdelar är att ledningens 

samarbetsförmåga påverkas av både tidigare erfaranheter och förmågan att identifiera 

resurser. Detta sker genom att styrgruppen för allianssamarbetet med Guideline som inte bara, 

som i de flesta fall, består utav forskningschefen utan även marknadschefen. Genom 

erfarenhet och identifikationen av resurserna i alliansen med Guideline antog Secoroc att det 

skulle komma att behövas läggas extra tyngd på marknadsföringen av den gemensamma 

produkten inom alliansen. Det finns därför en möjlighet att Secoroc, genom alliansen med 

Guideline, även har utvecklat sin allianskompetens ytterligare och därför kommer hantera sina 

allianser annorlunda i framtiden. Exempelvis så kanske styrgruppen för framtida allianser 

kommer att fortsätta inkludera marknadsföringsavdelningen för att eventuellt kunna 

marknadsföra de produkter de tillverkar i allianser. 

Att Secoroc har förväntningar på den gemensamma produkten som utvecklats i alliansen med 

Guideline går det inte att ta miste om. Förutom förhoppningar om ett stadigt inträde på 

olja/gas marknaden genom produkten så har även systerenheten i Örebro, inom Atlas Copco 

koncernen, redan visat intresse för den teknik som Secoroc förvärvar genom alliansen. Hur 

långt alliansen kan gå beror enligt Secoroc på hur bra den första produkten, som de har 

producerat, kommer att sälja. Men redan nu kan Secoroc se att det finns väldigt mycket 

potential i alliansen. Erfarenheten från Guideline alliansen kan mycket väl leda till att 

Secoroc, i framtiden, försöker ingå i fler allianser i stil som den med Guideline, där till och 

med andra enheter inom Atlas Copco blir intresserade. 

Secorocs värderingar på lärande från allianser är inte tillräckliga idag, men frågan är om inte 

de kommer märka med tiden att sakerna de lär sig från allianser är viktigare än vad de 

egentligen tror. Till exempel så kan de intressanta marknadsföringsidéerna som Guideline 

bidrog med möjligen användas av Secoroc vid ett annat tillfälle och med en helt annan 

produkt. Ett mer konkret exempel är Guidelines upplägg för dokumentation och tester som 

Secoroc redan har bekräftat att de ska implementera i organisationen. En sådan kunskap kan 

möjligen effektivisera och tydliggöra Secorocs förstudier med eventuella partners eller 

strukturera Secorocs allmänna dokumentering inom organisationen.   
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I analysen av likheter mellan resurs- och lärande perspektiven så kunde det märkas likheter i 

begreppen erfarenhet och lärande. Båda begrepp har ungefär samma betydelse för företags 

hantering av allianser eftersom de leder till förbättring av företags hantering av allianser och 

därför även till bättre alliansprestation. Tillskillnad från resursperspektivet förklarar 

lärandeperspektivet hur företag lär sig och vad som påverkar lärandet. Resursperspektivet går 

inte djupare in på hur erfarenhet fås, utan nämner bara att erfarenhet leder till bättre 

allianskompetens och förvärv av resurser Om dessa två perspektiv skulle kombineras för att 

både nämna hur företag lär sig från sin exponering till allianser men även hur 

lärdomen/erfarenheten används så skulle en större vidd inom ämnet allianser täckas.. En 

kombination skulle vara möjlig om begreppen lärande och erfarenhet fick samma innebörd. 

Det skulle exempelvis då innebära att ett företag som inte har åtagande till allians eller 

inlärningsorientering inte kan lära sig eller anskaffa sig erfarenheter. Eftersom Lambe et al. 

(2002) menar att tidigare erfarenheter från allianser är en viktig del av ett företags 

allianskompetens, så skulle det i sin tur kunna innebära att företags allianskompetens inte kan 

utvecklas om företag inte kan lära sig eller anskaffa sig erfarenheter. Om det tas ett steg 

längre skulle det även kunna innebära att företag som inte lär sig från sina allianser därför inte 

heller kan förvärva resurser eftersom de har dålig allianskompetens. Eftersom både Lambe et 

al. och Emden et al. (2005) visar på en korrelation mellan allianskompetens respektive lärande 

från allians och alliansprestation, så finns det utrymme för att göra en större studie baserad på 

båda perspektiven. Exempelvis skulle större studier kunna genomföras där både resurs- och 

lärandeperspektiven jämförs med hjälp av att undersöka ett flertal företag. Eftersom denna 

studie delvis fokuserat på att se likheter mellan perspektiven så har inte en möjlig påverkan 

mellan allianskompetens och lärande från allianser kunnats analyseras. Genom denna studie 

har en misstanke om att Secorocs bristande inlärningsorientering även kan ha ett visst 

samband med den svårighet som Secoroc uppfattar sig ha med att snabbt förvärva 

idiosynkratiska resurser i sina allianser. Ytterligare rekommendationer till framtida studier 

skulle därför kunna vara att undersöka om det finns påverkan eller samband mellan de 

beståndsdelar som tillhör allianskompetens och de faktorer som påverkar lärande från 

allianser.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Här presenteras de frågor som har ställts till respondenterna. De har kategoriserats efter 

beståndsdelarna i allianskompetens och de faktorer som påverkar lärande från allianser. 

Tidigare erfarenhet från allianser (Allianskompetens) 

Frågorna här nedan har ställts för att få en inblick i vilka erfarenheter företaget har och vad 

som tidigare motiverade dem att ingå i allianser.  

1. Hur mycket erfarenhet har ni angående allianser?  

2. Hur uppfattar ni era avslutade allianser? 

3. Vad var fördelarna och nackdelarna med era tidigare allianser? 

4. Finns det något ni har tillgång till idag som kan kopplas till tidigare allianser? 

5. Skulle ni kunna tänka er ingå i en sådan allians i dagens läge? Vad är skillnaden nu? 

Ledningens samarbetsförmåga (Allianskompetens) 

Dessa frågor har ställts för att se vad ledningen anser vara de främsta utmaningar som finns i 

allianser och hur de hanterar motsättningar i allianser. Vidare har de även tillfrågats hur de 

sköter det dagliga arbetet med hanterandet av allianserna. 

6. Hur hanterar ni era allianser på ledningsnivå?  

7. Hur sköter ni arbetet på operativ nivå? 

8. Vad upplever ni vara den största utmaningen i en allians? 

9. Upplever ni både konkurrens och samarbete i allianser? 

10. Finns det något sätt för er att motarbeta konkurrens?  

Förmågan att identifiera möjliga partners och deras resurser (Allianskompetens) 

Frågorna här nedan har ställts för att se om företaget kan identifiera möjliga allianser och 

vad de anser motiverade dem att ingå i allianser. En viktig del av ett företags 

allianskompetens är förmågan att identifiera resurser, vilket betyder att företag även måste 

kunna identifiera egna resurser.  

11. Vad tycker ni om att täcka sina brister genom allianser? Är det ett fungerande koncept 

för er? 

12. Vilka är era starka sidor och vad känner ni att ni skulle kunna jobba på?  

13. Finns det något företag i nuläget som har något som ni skulle vilja ha? 

14. Finns det någon resurs som ni har, som något annat företag vill komplettera med 

genom en allians?  

15. Finns det någon möjlighet för er att skapa nya värden i allianser? I nuvarande eller 

potentiella? 

16. Varför ingår ni i allians? Vad motiverade er att skapa alliansen? 

 

 

  



 

Inlärningsorientering (Lärande från allians) 

Av betydelse för lärande är att företaget vill lära sig och har positiva värderingar om 

kunskap. Därför har frågor om vilka attityder de har gentemot lärande från allianser och vad 

de generellt tycker om att införskaffa sig ny kunskap ställts. 

17. Vilken attityd har ni gentemot organisatoriskt lärande? 

18. Hur anser ni att ni lär er bäst, från händelser inom organisationen eller genom externa 

händelser? 

19. Anser ni att en allians är en plattform för lärande? 

20. Har lärande någonsin varit motivation för er att ingå i allianser? 

21. Vad anser ni om nyskapande? Skulle ni våga offra ett vinnande koncept för en ny idé? 

22. Vad krävs för att ni ska skapa nya metoder/kunskap? 

23. Ifall ni märker att en partner i en allians har helt andra rutiner och processer än vad ni 

har, hur reagerar ni?  

24. Ifall ni lär er något nytt, hur lång tid tar det innan det sker en förändring? 

Företagets åtagande till allianser (Lärande från allians) 

Frågorna nedan ställdes för att få en inblick i företagets engagemang till allianser och för att 

sedan få en uppfattning om hur villiga de är att hålla en allians levande. 

25. Hur involverade är ni i era allianser? 

26. Vad tycker ni om allianser? Nödvändigt ont eller källa till utvecklande? 

27. Hur bundna är ni till era allianser? 

28. Hur mycket kraft dedikerar ni i era allianser? Finns det en gräns och var går den? 

29. Varför avslutade ni era allianser? Fick ni ut vad ni ville eller blev alliansen instabil? 

30. Ifall ni uppnår ert mål i en allians, hur går ni tillväga efter det? Avslutar ni den eller 

försöker ni utveckla den? 

 

  



 

Bilaga 2 - Sammanställning av intervjuer 

Sammanställning av intervju med Leif Larsson 

Leif är marknadschef för produktionslinjen för sänkborrar (DTH) hos Secoroc. I hans arbete 

ingår det att samarbeta med Guideline eftersom alliansen involverar hans avdelning med 

sänkborrar från Secorocs sida. 

Secoroc har en extensiv kunskap av deras marknad och marknadsavdelningen försöker 

ständigt analysera olika nya produkter och metoder. På så sätt försöker Secoroc hitta olika 

slags produkter som de anser antingen skulle kunna komplettera deras sortiment eller kunna 

utgöra helt nya möjligheter. Enligt Leif Larsson ingår Secoroc i allianser för att få tillgång till 

kompetens de själva inte har. En svaghet som Secoroc har är exempelvis att de är långsamma 

i utvecklingsarbetet, något som kompletteras med allianspartners. Innovation är ingenting som 

kan påtvingas och allianser med innovativa företag kan därför vara ett ekonomiskt sätt att 

utvecklas. När projekt startar vet Secoroc inte vad det kommer att leda till eftersom varje 

allians är ett helt nytt område med helt nya möjligheter och potentialer. Därför uppfattar även 

Leif Larsson att de lär sig mer från allianser än vad de gör inom organisationen. Leif Larsson 

menar att mindre partners är väldigt involverade och engagerade eftersom det är deras egna 

pengar som investerats. Secorocs samarbetspartners är därför angelägna att det går bra i de 

projekt de har med Secoroc. Utifrån de allianser som beprövats påstår Secoroc att de har 

erfarenhet från både allianser i stort men även från lyckade allianser. Tidigare erfarenhet från 

alliansarbete har lett till att Secoroc utvecklat sin egna ”svenska” metod för att hantera de 

mindre parter de samarbetar med. Secoroc försöka visa mer hänsyn för mindre parter för att 

de inte ska uppfatta att de blir överkörda eller att deras intressen ignoreras. Med detta menar 

Leif Larsson att Secoroc vill att deras partners uppfattar sig själva som jämlikar med Secoroc, 

något som överraskar de mindre parterna. Leif Larsson uppfattar att det är bättre att vara 

dominant när företag förvärvs men att det i samarbeten inte är så bra. Anledningen är att 

”good will” försvinner och risken finns att kompetens hos partners ignoreras. Leif Larsson 

menar att Secoroc är väldigt knutna till sina allianser och när de väl ingår i de så ser de till att 

allianserna lyckas. Därför är Secoroc uppriktiga med klara förväntningar och mål. 

I nuläget finns det olika möjliga parter som Secoroc skulle kunna samarbeta med men Leif 

Larsson tror verkligen på den potential som finns i samarbetet med deras nuvarande 

samarbetspartner; Guideline AB. Guideline AB är ett företag som säljer produkter som kan 

identifiera objekt eller mäta temperatur under jorden. Det var Leif Larsson som läste om 

Guideline AB och såg att det fanns en möjlighet att kombinera Secorocs borrteckning med 

Guidelines seismiska identifikationsteknik. Genom samarbetet kompletterar Secoroc sina 

resurser med hjälp av Guideline men samtidigt utvecklas det nya produkter och resurser i 

samarbetet. Arbetet sker i formen av ett dotterbolag från Guideline AB vid namn SPC 

Technology som direkt samarbetar med Secoroc. Målet med samarbetet är att skapa produkter 

baserade på båda parters kompetens. En möjlighet är att skapa en ”hammare” med 

borrutrustningen som kan identifiera olika objekt eller gas och även se vilken temperatur det 

är under jorden. Informationen från hammaren skickas sedan till en mjukvara. I gruvindustrin 

brukas det först borras och sedan skickas ner utrustning ifall något hittats. De nya produkter 

som Secoroc vill producera genom alliansen skulle därför kunna påskynda borrarbetet för 

Secorocs kunder och även eventuellt innebära en inträdesbiljett till olje- och gasmarknaden. I 

samarbetet med Guideline har Secoroc även lärt sig från sin partner och tagit till sig från deras 

processer/rutiner. Exempelvis så har Secoroc, på Guidelines initiativ, applicerat 1 timmes 

möten varje vecka med öppen dialog eftersom allianspartner anser att det är en effektiv form 



 

att leda projekt på. På dessa möten samtalar styrgruppen från Secoroc med ansvariga från 

Guideline över en telefonkonferens. Det finns två olika slags medverkanden i alliansen från 

Secoroc, de på ledningsnivå (2 stycken) och de på operativnivå (4 stycken). Leif Larsson 

tillhör den operativa nivån och från Secorocs sida är de 6 stycken sammanlagt medan det är 3 

stycken från Guideline.  

Den största utmaningen i alliansarbetet är enligt Leif Larsson den interna trögheten. 

Trögheten förklaras med den beslutsprocess som Secoroc har. Detta kräver att de som aktivt 

arbetar i alliansen även måste motivera för Secorocs högre nivåer. Därför kan Secoroc ibland 

agera som en bromspedal i samarbetet, något som ibland kan vara bra eftersom det leder till 

mindre risktagande. En risk för opportunism eller konkurrens uppfattar Secoroc i de allianser 

där deras partners har liknande verksamhet och produkter, med andra ord potentiella 

konkurrenter. I dessa fall försöker båda företagen endast dela med sig av det som är 

nödvändigt för att inte exponera sin teknik. När allianserna uppnår sina mål så avslutas de 

många gånger genom att Secoroc köper upp dem, då deras partners ofta är mindre företag. 

Ifall produkten säljer bra på marknaden så finns det ingen anledning att inte köpa upp hela 

företaget. Om Secoroc inte gör det så behöver de betala licensavgifter till sina partners för att 

sälja de produkter de gemensamt har utvecklat. Ett uppköp kan därför ses som en investering 

som skrivs av inom 5 eller 10 år.  

Det svåra för Secoroc när de har nya koncept och produkter är att applicera det i 

marknadsföringen. Det kan i vissa fall ta ett par år, eftersom Secorocs image förändras till viss 

del. I samarbetet med Guideline så blir det även en mjukvara som ska säljas. Därför behöver 

de marknadsföra sig som ett mjukvaruföretag samtidigt som de är borrtillverkare. Vissa av de 

allianser Secoroc innehar vet inte koncernledningen hos Atlas Copco något om. 

Koncernledningen har därför inga större förväntningar eftersom vissa allianser främst leder 

till produktkomplement. Även om Secoroc inte kräver att de nya produkter de producerar 

genom allianser ska sälja enormt mycket så är de viktigt med marknadsföringen av dem. En 

enskild produkt behöver inte vara lönsam av sig själv utan det kan även innebära att 

försäljningen att andra produkternas ökar genom lanseringen av en ny produkt. Det blir i 

sådana fall svårt att bedöma vilken lönsamhet som en enskild produkt har eftersom dess 

påverkan på andra produkters försäljning inte räknas med.  

  



 

Sammanställning av intervju med Alf Stenqvist 

Alf Stenqvist är marknadschef hos Atlas Copco Secoroc. Hans arbetsuppgifter är att 

underhålla försäljningsavdelningen och ge understöd till Secorocs ungefär 60 stycken olika 

försäljningsbolag.  

Secoroc marknadsför 4 olika produktlinjer; topphammare, sänkborr (DTH), stigortsborrning 

och roterande borrning. Av de fyra olika produktlinjer som Secoroc har så är det endast 

sänkborren (DTH) som inkluderar en borrigg. Resterande produktlinjer är borrkronor som 

konsumeras på daglig basis. Styrkan hos Secoroc är att alla borrningsapplikationer på 

marknaden täcks förutom det som saknas i sortimentet i form av roterande borrning för olja 

och gas. Olja och gas täcks dock i viss utsträckning genom ”shallow hole”-borrning (grunda 

hål), som borrar till högst 2000 meter djup.  

Vanligtvis samarbetar Secoroc främst inom koncernen med systerdivisioner, men innan 

uppköpet från Atlas Copco hade Secoroc ett informellt samarbete med Tamrock. Tamrock 

producerade borrmaskiner medan Secoroc producerade kompatibel borrutrustning, vilket 

liknande samarbetet som Atlas Copco tidigare hade med Sandvik. Skillnaden var dock att 

samarbetet med Secoroc och Tamrock inte var lika djupgående. Alf Stenqvist menar att det är 

fel att påstå att allianser bara sker genom tillverkning och anser även att Secoroc inte har haft 

riktiga strategiska allianser innan Guideline. Vidare menar Alf Stenqvist att Secoroc därför 

inte har någon stor mängd allianserfarenhet att skryta med.  

Enligt Alf har inte Secoroc några strategiska allianser i nuläget förutom den de har med 

Guideline, genom dotterbolaget SPC Technology. Secorocs ”know-how” inom sänkborrning 

(DTH) har genom alliansen kombinerats med Guidelins ”know-how” inom seismisk 

identifikation. Alliansen med Guideline är därför begränsad till Secorocs DTH-produktlinje. 

På grund utav hur olika Secoroc och Guideline är menar Alf Stenqvist att parterna på ett bra 

sätt kompletterar varandra. Tillskillnad från andra allianser i det förflutna som varit mindre 

och främst varit kring tillverking, så är samarbetet djupare i alliansen med Guideline. Det som 

särskiljer alliansen med Guideline från tidigare allianser är att samarbetet inte bara begränsats 

till tillverkning utan även sker genom marknadsföring.  

För koordinering av olika projekt har Secoroc styrgruppen, men eftersom alliansen med 

Guideline är ”greenfield”, det vill säga ett helt nytt område, beslöts det att både forsknings- 

och utvecklingsavdelningen (R&D) och marknadsavdelningen gemensamt skulle hantera 

alliansarbetet från Secorocs sida i alliansen. Styrgruppen för alliansen med Guideline består 

av Alf Stenqvist och Helena Hedblom, chef för forskning för alla produktlinjer. Styrgruppens 

uppgifter är att kontrollera olika förslag och se till att dessa går att genomföra, men förutom 

det så ansvarar styrgruppen för att alliansen utvecklas som planerat. Alliansen mellan Secoroc 

och Guideline är fortfarande i sin startfas i och med att de inte börjat sälja sin gemensamma 

produkt ännu. I utvecklingen av produkten har Secorocs forskningsavdelning och Guideline 

gemensamt utfört forskning och olika tester för att utveckla den nya produkten.  

Den största utmaningen i alliansen är, enligt Alf Stenqvist, att ha tillräckligt med resurser utan 

att det kostar för mycket i och med att parterna vill kunna få igång försäljning så fort som 

möjligt. Secoroc har inte mycket erfarenhet från liknande allianser och det har därför krävts 

att personalen inom organisationen utbildats inför lanseringen av produkten. Guideline 

förväntar sig få tillbaka de pengar som investerats så fort som möjligt i och med att det är ett 

investmentbolag och det ligger därför även i deras intresse att få igång försäljningen så fort 

som möjligt. Inom Secoroc har det krävs koordinering med Secorocs försäljningsbolag och 



 

exempelvis har ett försäljningsbolag i USA som förutspått svårigheter krävt ytterligare 

resurser än tidigare för att genomföra lanseringen. Detta är dock en generell utmaning med 

marknadsföring av nya produkter, men eftersom det är en allians så finns det press från både 

Secoroc och Guideline att resultat uppnås. Inom alliansen har dock inte Secoroc uppfattat 

några motsättningar i arbetet med sin allianspartner Guideline. Enligt Alf Stenqvist är en 

möjlig anledning att Guideline är skickliga på att driva projektet framåt samt att produkten 

och idéerna är intressanta.  

I alliansarbetet har Alf Stenqvist uppfattat Guideline som företagsamma på att planera 

marknadsföringen och att de har bra idéer, något som Secoroc har inspirerats av. Exempelvis 

har Secoroc fått bra idéer från marknadsföringen och hur "tester" ska genomföras. Alf 

Stenqvist menar att det är naturligt att det skett eftersom det finns ett ”ge-och-ta” mönster i 

allianser. Eftersom produkten fortfarande är i utvecklingsfasen så är samarbetet likaså. 

Beroende på produktens framtida försäljningsnivå så kommer alliansen gå vidare och 

eventuellt fördjupas. Alf Stenqvist tror dock på att produkten kommer att lyckas och att det 

finns ytterligare potential för alliansen med Guideline. Inom Secoroc finns det främst 

förhoppningar på alliansen inom marknadavdelningen och R&D. Men det finns även en 

möjlighet att alliansen kan komma att fördjupas inte bara med Secoroc men även kan 

inkludera Secorocs systerdivision i Örebro. Systerdivisionen i Örebro är även de intresserade 

av alliansen med Guideline eftersom produkterna skulle kunna anpassas till divisionens 

produktion av borriggar. Förhoppningen är där att den nya kunskapen inom seismisk 

identifikation från alliansen med Guideline skulle kunna appliceras på andra borrriggar än de 

sänkborrar som Secoroc tillverkar.  

  



 

Sammanställning av intervju med Johan Halling 

Johan Halling är Secorocs verkställande direktör. 

Enligt Johan Halling söker inte Secoroc medvetet allianspartners och har inte så många 

allianser i nuläget. Secoroc uppfattar att de själva blir uppvaktade att ingå allianser av andra 

företag , men samtidigt försöker de visa att de är intresserade av innovation genom att vara 

tillmötesgående mot potentiella partners. Secoroc har dock inget principiellt för eller emot 

allianser, men normalt sett så vill Secoroc ha sina egna produkter för sig själva. Den egna 

försäljningsorganisationen vill inte gärna sälja produkter som inte är Secorocs egen 

tillverkade eller verka som distributör för andra produkter. Eftersom Secoroc inte har ingått i 

många allianser menar Johan Halling att Secoroc varken har goda eller dåliga erfarenhet från 

allianser. Men från de allianser som Secoroc har haft har den största fördelen med de varit 

tillskott av kompetens. Därför ses allianser som ett bra alternativ för att få nya resurser, som 

inte Secoroc själva har. Men trots att Secoroc lär sig från allianser och får tillång till ny 

kompetens, så uppfattar Johan Halling det som att Secoroc lär sig mer inom organisationen än 

utanför organisationen. Samtidigt menar Johan Halling att Secoroc lär sig mycket från den 

egna verksamheten genom kontakt med kund, eftersom en större insikt i gruvdrift fås.  En sak 

som Secoroc redan har men som skulle kunna förbättras är applikationskunskap, för att förstå 

gruvdrift och hur slutkonsumenterna använder sig av produkterna. Applikationskunskap är 

viktigt för att sälja, men även för innovation och utvecklandet av nya produkter. Secoroc kan 

lära sig från, men allianser ingås inte för lärandets skull. Secoroc vill få tillgång till resurser i 

första hand och därför är förvärv av resurs största motivation för att ingå i allianser. En 

ytterligare fördel i allianser som Johan Halling ser är Secoroc genom allianser kan producera 

något helt nytt istället för att förbättra nuvarande produkter.  

Johan Halling menar att stora företag generellt fastnar i sin form om de inte försöker vara 

innovativa, något som Secoroc är medvetna om. Innovation och nyskapande är något som 

Secoroc eftersträvar genom utveckling och forskning. Med utveckling menar Johan Halling 

en förbättring av de egna produkterna som är säker och konkret med mindre risker. Med 

forskning menar Johan Halling nyskapande med större risker som kräver investeringar och 

långsiktigt tänkande. När Secorocs forskning fått fram något som företaget tror på så 

omvandlas det till utveckling för att förbättras. För att en produkt ska uppfattas som bra måste 

det finnas en säkerhet i lanseringen av den, vilket räknas ut i en investeringskalkyl. Secoroc 

gör även investeringskalkyler i sina allianser speciellt om Secoroc märker att alliansen skulle 

kräva mycket från Secorocs sida. Genom investeringskalkylen så ges en "pay off" tid, vilket 

Secoroc använder för att bedöma om en allians har potential att lyckas. På sätt försöker 

Secoroc balansera risktagande med säkerhet.  

Generellt så satsar Secoroc mycket på att förbättra sina produkter, dock försöker de genom 

sina allianser att tillverka helt nytt istället. De flesta av Secorocs allianspartners är därför 

väldigt uppfinningsrika, vilket är något som Secoroc försöker ta vara på. I gengäld erbjuder 

Secoroc sin försäljningsorganisation, produktionskapacitet, marknadskunskap och erfarenhet 

till sina mindre erfarna partners. Därför känner Johan Halling att Secorocs allianspartners lär 

sig mer från Secoroc än tvärtom.   

Från början var det tänkt att Secoroc skulle göra en investering i Guideline AB för få tillgång 

till Guidelines resurser och kompetens, men priset blev för högt. Istället beslöts det att en 

allians skulle ingås för att båda parter skulle ansvara för arbetet gemensamt och därmed så 

skulle Secoroc inte bara vara de som skulle behöva ta en stor risk.  Alliansen med Guideline 

har ingåtts för att Secoroc saknar kompetens inom elektronik och utveckling av mjukvara, 



 

något som Guideline kunnat erbjuda genom alliansen. Vad Secoroc har erbjudit Guideline är 

sin stora försäljningsorganisation och kunskap om borrar, metallurgi och bearbetning av 

material. Samtidigt har Secoroc kunnat erbjuda sin närhet till slutkund, något som Johan 

Halling anser att Guideline förmodligen saknar eftersom de endast har en produkt. Johan 

Halling uppfattar att alliansen med Guideline är en i mängden av Secorocs allianser, men det 

som utmärker alliansen är att Secoroc genom alliansen kan bli en systemleverantör (försäljare 

av mjukvara/elektronik) och samtidigt visa att Secoroc är innovativa. Samarbetet i alliansen 

har enligt Johan Halling fungerat väl eftersom båda parter varit väldigt tillmötesgående och 

parterna på ett bra sätt kompletterar varandra bra. 

Den gemensamma produkten är unik och väldigt starkt patenterad, men endast Guideline äger 

patentet. Guideline ville ha valmöjlighet ifall produkten inte skulle skötas bra av Secoroc och 

har därför ett villkor i alliansen. Villkoret är att produkten måste sälja bra för att Secoroc ska 

ha exklusivitet i produkten. Om produkten inte lyckas sälja så förlorar Secoroc sin 

exklusivitet. Johan Halling tycker dock inte att villkoret är dåligt eftersom han tror på 

alliansen och produkten, men menar även att produkten förmodligen inte är bra nog om den 

inte säljer. Secoroc tror dock på att alliansen har väldigt mycket potential och att produkten 

som först nu tillverkats bara är den första av flera liknande produkter. Därför så innebär en bra 

försäljning av produkten också att alliansen kommer utvecklas ytterligare mer. Den första 

produkten säljs under 2011 och först då går det att se hur produkten säljer och vad kunden 

anser om den. Det som Secoroc hoppas kunna åstadkomma i alliansen är att utveckla 

gemensamma produkter som i slutändan kan automatisera borrandet så att ingen manuell 

kontroll av borrigg behövs.  

 

  



 

Sammanställning av intervju med Helena Hedblom  

Helena Hedblom är forskningschef och ansvarig för produktutveckling inom hela Secoroc där 

hon hanterar utvecklingsgrupper både i Sverige och globalt. Helena Hedblom sitter även med  

i styrgruppen (med Alf Stenqvist) för alliansen med Guideline. 

Secoroc försöker identifiera vilken teknik som finns ute på marknaden som dem skulle kunna 

ha användning av.  Dock är det oftast mindre företag som söker upp Secoroc för att ingå i 

allianser än tvärtom. Genom allianser ser Secoroc möjlighet att uppleva den egna 

verksamheten från andra ögon, täcka sina brister och få tillgång till ny kunskap, tekniker och 

resurser. Att kombinera kunskap, teknik och resurser leder till bättre resultat än vad de 

möjligen skulle kunna göra enskilt. Samtidigt är det inte möjligt att sätta sig ner och ständigt 

komma på nya, bra idéer. I sina allianser försöker därför Secoroc ta till vara på det som de 

själva inte besitter för att utveckla nya idéer och lära sig saker. Eftersom Secoroc har 

produkter som är lätta att förstå så är det även möjligt att applicera annan teknik på Secorocs 

produkter, vilket möjliggör för allianser. Helena Hedblom menar att Secoroc lär sig mycket 

från externa partner och speciellt genom allianser, men att det interna lärandet fortfarande är 

större. Skillnaden är dock att det interna lärandet oftast sker genom förbättring av produkter 

medan lärande från allianser oftast är mer nyskapande och gör det möjligt för Secoroc att 

hänga med i trenderna. Helena Hedblom anser att det är speciellt svårt att hantera 

teknikskiften om företag bara förbättrar den teknik de har. Därför försöker Secoroc ta till sig 

av teknik som initialt är väldigt dyr men som möjligen i framtiden blir standard så att Secoroc 

effektivare kan anpassa sig och sina produkter. Helena Hedblom anser att Secoroc är bra på 

att förbättra sina produkter, men det blir besvärligare för dem när de ska applicera ny teknik i 

sina produkter. Därför är det viktigt att Secoroc inte lutar sig tillbaka och ser sig själva bli 

omkörda. Alliansen med Guideline är ett försök från Secoroc att vara innovativa och Helena 

Hedblom skulle gärna vilja ha mer av den sortens allianser.  

När Secoroc och en eventuell partner ser en möjlighet att ingå i en allians så gör Secoroc först 

alltid en förstudie. Med förstudier menas att Secoroc undersöker om de eventuella partnernas 

teknik håller och ser över om det går att applicera som tänkt. Helena Hedblom menar att 

Secoroc hellre gör en förstudie för mycket för att vara säkra på att de inte missar någon 

potentiell resurs. Därför säger oftast Secoroc inte nej när andra parter söker sig till dem. 

Ibland kommer de mindre företagen med väldigt innovativa, men riskfyllda, idéer vilka testas 

för att uppfatta deras potential. Secoroc har många olika tekniska koncept och projekt som är 

aktiva samtidigt och bland dessa vill Secoroc också ha nya slags riskfyllda projekt som kan ge 

högre avkastning. Mycket av Secorocs utvecklingsarbete sker med externa parter, t ex 

leverantörer. Men vissa samarbeten sker även med strategiska partners som står i framkant 

med teknik som Secoroc inte har. Genom tekniska samarbeten så har många förstudier drivits 

med externa parter och vissa av de har blivit djupare när både Secoroc och deras eventuella 

partner ser en möjlighet i att kombinera varandras kompetens eller resurser. 

Helena Hedblom menar att konkurrens i allianser är väldigt farligt och att tänkandet att 

försöka spela ut sin partner gör att det inte går att vinna någonting långsiktigt i en allians eller 

få ut det maximala som går från en allians. När partnern inte agerar sjyst så börjar Secoroc 

ifrågasätta alliansen och om Secoroc uppfattar att deras partner är opportunistiska så avslutas 

alliansen direkt. Secoroc försöker alltid vara så ärliga som möjligt och delar med sig av sina 

förväntningar från sina allianser, något som de gör för att motverka konkurrens i alliansen. 

Detta arbetssätt är något som Secoroc med tiden utvecklat desto mer erfarenhet det har fått 

från allianser.  



 

Helena Hedblom är en av de två medlemmar i styrgruppen från Secorocs sida för alliansen 

med Guideline. Styrgruppen ser över kostnader, hantering av resurser och kontrollerar hur 

alliansen presterar, medan det är marknadschefen och utvecklingschefen för DTH som leder 

projektet dagligen. Närmandet mellan Secoroc och Guideline var mer av en slump men när de 

träffades så fanns det ett intresse för varandras kompetens. För några år sen gjorde parterna en 

förstudie som övertygade parterna om att det fanns potential i att ingå i en allians. I de fall 

som Secoroc ingår i allianser med företag som är stora så delar parterna bara med det sig det 

som krävs för att alliansen ska fungera, vilket gör att parterna är mer distanserade till 

varandra. I alliansen med Guideline är parterna väldigt nära varandra och delar med sig av 

mycket, något som är möjligt eftersom Guideline är ett mycket mindre företag som är väldigt 

annorlunda från Secoroc. Utöver Guidelines storlek så har Guidelines personal tagit mycket 

större ansvar och har haft mycket större delaktighet i alliansen, vilket är annorlunda än det 

normala då oftast Secoroc leder sina allianser. Helena Hedblom menar även att en annan 

viktig aspekt som lett till att parterna är så knutna till varandra är att Secoroc har exklusivitet 

till både teknik och produkt i alliansen med Guideline. Ibland försöker Secoroc genom sina 

allianser utvinna ny teknik utan någon exklusivitet till produkt. Helena ser på alliansen med 

stor potential och det finns positiva indikationer från de olika test som Secoroc och Guideline 

har utfört. I alliansen vet parterna redan vad som kan vara nästa möjliga steg men det är 

viktigt att snabbt få ut produkten och därifrån få fördelar så fort som möjligt. Det finns en risk 

i att andra företag plagierar idéer och kommer runt patentet för att ta ifrån den 

konkurrensfördel som alliansen har inneburit. Det finns alltid en tvekan kring nya produkter 

på marknaden och en utmaning är att få en hög takt på försäljningen. Guideline har i alliansen 

varit väldigt drivande, vilket har varit en positiv faktor i alliansen. Helena Hedblom påstår att 

hon gärna skulle vilja att andra parter vore så drivande och delaktiga som Guideline är. I 

alliansen har det därför inte funnits några motsättningar eller konkurrens av något slag. Det 

som Secoroc har lärt sig från Guideline är Guidelines sätt att göra riskanalyser och sköta 

projekt samt uppläggning och dokumentation av tester. Secoroc har haft svårt att få bra 

underlag på tester tidigare och det har funnits frågetecken kring resultaten, därför har 

alliansen med Guideline inspirerat Secoroc att hantera sina tester på ett nytt sätt.  

 

 

  



 

Sammanställning av intervju med Timothy Plunkett 

Timothy Plunkett är utvecklingschef för sänkborrar (DTH). Medan Leif Larsson sköter 

marknadsföringen för produktlinjen så ansvarar Timothy Plunkett för globala teamet av 

ingenjörer och produktens utveckling i Sverige, USA, Kina och Indien. 

Alliansen ingicks genom att Leif Larsson genom sin marknadsavdelning fick höra om 

Guideline och deras teknik i seismisk identifikation. Guideline var involverad i olje- och 

gasbranschen och Secoroc såg möjligheten att använda Guidelines teknik i deras 

sänkborrhammare. Timothy Plunkett var inblandad i alliansen från början och arbetade direkt 

med Guidelines VD. Efter en förstudie så beslöt sig parterna för att ingå i en allians och satt 

upp ett kontrakt. Parterna kollade på tre stora, möjliga applikationer och intervjuade flera 

stora kunder för att se vad de ansåg om sådan teknologi skulle introduceras på marknaden. 

Därefter började parterna utveckla den gemensamma produkten.  

Alliansen med Guideline är enligt Timothy Plunkett en av de största allianser som Secoroc 

har haft, och det unika i alliansen har varit att parterna båda varit väldigt tillmötesgående. 

Secorocs sänkborravdelning har insett att ny och marknadsförändrande teknologi inte går att 

uppnå utan att ta tillvara på externa parters teknologi och stöd. Timothy Plunkett menar att det 

tyvärr ibland är lättare att samarbeta med externa partner än den egna organisationen. Många 

företag känner sig hotade av andra företag och tvingar sig själva att arbeta internt, men 

problemet blir då att stora projekt aldrig kan prestera väl. I allianser behövs entreprenörer på 

båda sidor för att utveckla helt nya saker och ibland måste projektet få gå sin väg även om det 

är svårt att se målet. Guidelines entreprenörskap har varit en stor bidragande faktor till 

alliansen har lyckats så väl och det är just den sorten av entreprenörer som är svåra för stora 

företag att få. I alliansen med Guideline så har Secoroc, trots svårigheter i utvecklingsarbetet, 

alltid trott på sin produkt och på grund av det kunnat utvinna ny teknik som kan appliceras på 

deras egna kärnprodukter. Generellt sett så har alliansarbetet fungerat bra och båda parter 

anser att det finns mycket potential. Det som gör alliansen så lyckad är att parterna kunnat 

identifiera ett nytt behov hos kunderna. Timothy Plunkett menar att en viktig aspekt i 

hanterandet av alliansen med Guideline har varit kommunikation. Genom att Secoroc kunnat 

kommunicera väl internt, med sin partner och med sina kunder så har alliansen utvecklats väl.  

 


