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Renault og Nissan  dannet 
i 1999 en allianse som de 
færreste hadde troen på. 
Et av ankepunktene var de 
store forskjellene mellom 
japansk og fransk kultur. 
Carlos Ghosn, som kom 
fra en høy lederstilling i 
Renault, ble satt til å lede 
alliansen. I dag er han topp-
sjef for Renault, Nissan og 
alliansen, og reiser verden 
rundt og forteller suksess-
historien om samarbeidet 
og snuoperasjonen i Nis-
san. 
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Om ledere, 
leder verktøy 
og leder-
utford ringer

– De fleste 
strategiske 
allianser 
mislykkes

Store selskaper inngår over 4000 
strategiske allianser i året.
– Vi vet at 50-60 prosent av alliansene feiler, 
sier Andrew Shipilov, forsker fra INSEAD 
Men noen lykkes. Renault-Nissan-
alliansen er skoleeksempelet.

INSEAD-forsker:

Strategiske allianser

Av Anita Myklemyr
am@ukeavisen.no
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Strategiske allianser

Året er 1999. Renault og Nissan offentlig-
gjør at de inngår en allianse. Samarbeidet 
innebærer at Renault investerer 5,4 milli-

arder kroner i et Nissan som har gått med tap i seks 
av de syv foregående årene og er konkursen nær. 
Bare 4 av 43 Nissan-modeller er lønnsomme. De 
har for mange leverandører, modeller og forhand-
lere. Kapasiteten i fabrikkene er ikke fullt utnyttet. I 
avtaleteksten heter det at formålet med samarbei-
det er å sikre Nissans finansielle situasjon, samt å 
skape lønnsom vekst for begge parter. 

Ratingbyråer svarer på nyheten med å ned-
gradere Renault. Reaksjonene er bilbransjen var 
negative; til dels hånlige. 

En leder i Daimler-Chrysler uttaler: «Man 
kunne like gjerne ha puttet 5,4 milliarder i en con-
tainer og kastet den på havet. Da hadde man i det 
minste spart seg bryderiet.» Andre kommentarer 
er: «To muldyr kan aldri bli til en rasehest.» «Begge 
selskapene er nasjonalistiske og patriotiske, og de 
mener de har rett – dette kan ikke fungere!»

Norske ledere på skolebenken
Andrew Shipilov, forsker og førsteamanuensis i 
strategi ved INSEAD i Frankrike med nettverk, 
innovasjon og konkurransefortrinn som spesial-
felt, ser utover en gruppe dresskledde nærings-
livsledere i et auditorium i Oslo. 

Det er ledere med erfaring fra ulike bransjer 
som er deltagere på et lederutdanningsseminar 
i regi av danske Business Kolding Institute og 
den prestisjetunge, franske handelshøyskolen 
INSEAD. Dagens tema er allianser og bedrifts-
nettverk.

Foreleser Shipilov understreker overfor for-
samlingen at de negative kommentarene om 
Renault-Nissan-alliansen ikke er noe han har fun-
net på. Det er ekte sitater fra en historie INSEAD-
forskeren omtaler som historien om to lite attrak-
tive selskaper som fant sammen i det som skulle 
bli et lykkelig ekteskap. 

Daimler har tidligere stoppet sine planer om et 
samarbeid med Nissan, men Renault, som hadde 
behov for å samarbeide med noen for å vokse, 
valgte å gå for det. De mente det var synergier å 
hente, samtidig som de to merkenavnene skulle 
fortsette å bestå. 

Synergier og kulturforskjeller
Markedsmessig passet de sammen. Renault var 
sterke i Europa og Brasil. Nissan hadde sin styrke 
i Asia, USA og Mexico. Videre var de sterke på 
hver sine felt. Renault var sterke på områder som 
design, administrasjon av leverandørrelasjoner 
og kostnadsstyring. Blant Nissans sterke sider var 
at de produserte effektivt og var sterke på total 
kvalitetsledelse (TQM). 

Selskapene så at de kunne lære av hverandre 
i utviklingen av el-biler. De passet også sammen 
teknologisk og kunne skaffe seg stordriftsfordeler, 
blant annet på innkjøp. Kulturene var imidlertid 
svært forskjellige. 

Mannen som ble satt til å lede alliansen var 
Carlos Ghosn. Han kom fra stillingen som vise-
president i Renault. Han var født i Brasil, med 
foreldre fra Frankrike og Libanon, hadde inge-
niørbakgrunn fra Frankrike og var blant annet 
kjent for å ha restrukturert Michelins virksom-
het i Nord-Amerika. Han hadde lang erfaring fra 
bilbransjen og var vant til å forholde seg til ulike 
kulturer. Kunne han klare å forene franskmenn 
og japanere?

Derfor feiler allianser
I løpet av det siste tiåret har store selskaper verden 
over inngått over 40 000 offentlig registrerte allian-
ser. Det reelle antallet er antagelig høyere, etter-
som en rekke samarbeid ikke registreres. Gjennom 
alliansene kan de skaffe seg et konkurransefor-
trinn fordi de i fellesskap reduserer kostnader eller 
får til en inntektsvekst som de ellers ikke ville ha 
fått til. Men ofte går det ikke slik. 

– Vi vet at de fleste av disse alliansene, 50-60 
prosent, feiler, sier Andrew Shipilov til Ukeavisen 
Ledelse. 

– Hvorfor er det så mange allianser som mis-
lykkes?

– En av hovedgrunnene er at alliansene eta-
bleres uten at partene foretar en systematisk vur-
dering av hvor kompatible og komplementære 
partene faktisk er. Komplementaritet handler om 
at jeg har noe du ikke har, mens du har noe jeg ikke 
har, og at vi sammen kan jobbe for å skape verdier. 
Det er mange selskaper som etablerer allianser 
uten å forstå hvordan de kan skape verdier. Å være 
kompatibel handler om tillit og hvordan jeg job-
ber for å sikre at jeg forstår deg som partner, og 
motsatt. Det er litt som et ekteskap. Å få alliansen 
til å fungere krever hardt arbeid. Det krever hardt 
arbeid med hensyn til hva partneren ønsker, du 
må også forstå hvor du skal kompromisse. Hvor 
skal du la partneren være sterk? Hvor skal du være 
sterk? 

4 sjekkpunkter
Forskermiljøet ved handelshøyskolen INSEAD, 
har i rundt 40 år forsket på allianser. Shipilov har 
sammen med Tim Rowley og den norske INSEAD-
professore Henrich Greve nylig gitt ut boken 
«Network advantage», som handler om å ikke 
bare nyttiggjøre seg av en-til-en-allianser, men 
hele nettverk av allianser. I samme bok konstate-
rer forfatterne at det er flest selskaper som lykkes 
med det komplementære, det vil si samarbeid 
med noen som har noen ressurser som de selv 
ikke har. Det er langt flere som feiler på kompa-
tibilitet. Skal alliansen fungere må partene være 
komfortable med å jobbe sammen. De må klare 
å etablere noen felles rutiner, vite hva den andre 
ønsker og være villig til å gå inn i alliansen med 
både tillit og kunnskap. 

Shipilov forteller om næringslivsledere som 
møter ledere fra andre selskaper, snakker busi-
ness og som nærmest forelsket kommer hjem og 
erklærer at her skal det samarbeides. I henhold 
til en modell som opprinnelig professor Michael 
Yoshino ved Harvard Business School står bak, 
bør selskaper i forkant av et samarbeid imidlertid 
undersøke om de passer sammen på følgende fire 
områder: 

�O Strategi

�O Ressurser

�O Organisasjon

�O Kultur

Strategi og ressurser
Strategi og ressurser dreier seg om det som på fag-
språket omtales som komplementaritet. Her er 
vurderingen av partnerens ressurser er det mest 
opplagte. Har de noe som vi ikke har som kan 
skape verdi. Og motsatt: Har vi noe de ikke har 
som kan gi verdi? Hvis svaret er ja; hvordan kan vi 
eventuelt jobbe sammen for å oppnå dette? Stra-
tegi dreier seg om måloppnåelse. Kan du hjelpe 
meg nå mine strategiske mål? Kan jeg hjelpe deg 
med å nå dine strategiske mål? 

– Dette krever selvfølgelig at selskapene forstår 
hva målene er, men du vil bli overrasket over å 
se at mange selskaper ikke har noen strategi, sier 
Shipilov. 

– Mange selskaper har ingen langsiktige, strate-
giske mål. De mener de ikke trenger det, og jobber 
fra dag til dag. Hvis dette er tilfellet, er det vanske-
lig å etablere en strategisk allianse. Hvis du ikke vet 
ditt eget mål, hvordan kan da partneren vite det? 
Og hvordan kan du og partneren din vite om en 
allianse er til hjelp? 

Organisasjon og kultur
Organisasjon og kultur handler om hvorvidt sel-
skapene er kompatible. Har de en felles basis for 
samarbeid? Organisasjon dreier seg om struktur. 
Det vil lettere for to matriseorganisasjoner å sam-
arbeide enn det er for én matriseorganisasjon og 
en veldig hierarkisk org. Andrew Shipilov uteluk-
ker imidlertid ikke samarbeid mellom ulike orga-
nisasjonsstrukturer. 

– Jeg sier ikke at de ikke bør jobbe sammen, 
men hvis de er veldig forskjellige må de virkelig 
jobbe i fellesskap for å se hvordan dette samar-

beidet kan skje, sier han. 
Det siste punktet på sjekklisten, kultur, favner 

verdier som er uavhengig av struktur. Det være 
seg nasjonale kulturer eller selskapskulturer. Sel-
skaper har gjerne noe de tror på, og de har et sett 
med holdninger, eksempelvis til risiko og suksess. 
Noen tenker kortsiktig. Andre tenker langsiktig. 
Poenget er ifølge Shipilov ikke at man skal være 
like kulturelt, men at man skal forstå partneren 
sin. Først da kan man samarbeide og vite noe om 
hvordan man kan skape verdi. 

– Hvis vi går tilbake til spørsmålet om hvorfor 
så mange allianser feiler. Mange selskaper har 
ingen systematisk tilnærming til hvorvidt sel-
skaper passer sammen strategisk, ressursmessig, 
organisasjonsmessig og kulturelt. De sier bare: La 
oss samarbeide, detaljene finner vi ut av senere. 
Risikoen er at de ender opp i en situasjon hvor de 
verken forstår hvorfor de samarbeider eller hvor 
verdiene befinner seg. 

– Hvilket av de fire områdene er det vanskeligste?
– Hvis man ikke passer sammen strategisk 

og ressursmessig, er det ikke noe poeng å jobbe 
sammen. Hvis strategien og ressursene passer 
sammen, men ikke organisasjon og kultur, må 
du investere for å bygge opp en organisasjon og 
kultur hvor man tilpasser seg hverandre.  

Renault-Nissan-kulturen
Alliansen mellom Renault og Nissan, to vidt for-
skjellige kulturer, er ifølge Shipilov et godt eksem-
pel på hvordan man kan bygge en kultur som 
fungerer.

– Ledere på høyt nivå må involvere seg i allian-
sen og bli kjent med hverandres organisasjoner. 
I tilfellet Renault-Nissan var det mange person-
lige møter mellom ledere på høyt nivå og mange 
forberedelser før de inngikk en formell allianse. 
De ønsket å lære av hverandre og de ønsket å 
utvikle fortrolighet med hverandre på et person-
lig nivå. Carlos Ghosn, franskmannen som skulle 
lede alliansen, ønsket å forstå hvorfor Nissan ble 
drevet som det ble drevet. Et annet viktig element 
er at du ikke påtvinger partneren din egen kultur, 
men i stedet skape en slags symbiose mellom to 
kulturer. Ofte ønsker den sterkeste parten 
å tvinge sin kultur på den svakeste parten. 

«Mange 
selskaper 
etablerer 
allianser 
uten å forstå 
hvordan de 
kan skape 
verdier»
Andrew Shipilov, 
INSEAD

Andrew Shipilov, første-
amanuensis og forsker 
ved den prestisjetunge 
handelshøyskolen 
INSEAD (t.v) og Claus 
Flensborg, administre-
rende direktør ved dan-
ske Business Kolding 
Institute var nylig i 
Oslo med sitt leder-
utdanningsseminar om 
nettverk og strategiske 
allianser. Business 
Kolding Institute, 
som i Danmark kjører 
topplederutdanning i 
samarbeid med INSEAD, 
har begynt å arrangere 
kortere seminarer også 
i Norge.
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O Tankevekkende inspirasjonsforedrag om
 det som stimulerer vilje til utvikling!
det som gir mening i jobblivet

O��Relasjonelle grep og  
HELP-metoden (‘GROW 2.0’)

O�MedarbeiderKODEN

Se invitasjon til årets SMIA-konferanse på Oscarsborg 
med blant annet Morten Krogvold og Gustav Nilsen

             www.businessmastering.no
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INSEAD-forsker Andrew Shipilovs  
tre beste tips: 

�O Allianser lykkes kun hvis 
toppledere involverer seg aktivt 
og gir sin støtte til samarbeidet.

�O Selskaper kan skape 
seg et konkurranse-
fortrinn gjennom å jobbe 
seg inn i en lederposisjon i 
samarbeidsnettverk bestående 
av ulike allianser. De kan 
overføre erfaringer, de kan 
bruke sin evne til å bringe parter 
som kan ha nytte av hverandre 
sammen, de kan lære på tvers 
av allianser, de kan overføre 
ressurser, informasjon og makt.

�O Selskaper bør foreta en 
systematisk vurdering 
av om de passer sammen 
strategisk, ressursmessig, 
organisasjonsmessig og 
kulturelt FØR de undertegner en 
samarbeidsavtale. Hvis de etter 
å ha undertegnet avtalen finner 
ut at det ikke er rett partner, kan 
det være for sent. 

3 tips om allianse- 
bygging
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Strategiske allianser

Det skaper ikke mye verdi. Den underlegne 
vil føle seg dominert og vil mislike det, sier 

Shipilov, som viser til at samarbeid som lykkes ikke 
velger én av kulturene, men skaper en tredje kultur 
på bakgrunn av en sammensmelting av verdier, 
praksis og systemer. 

I Renault-Nissan ble eksempelvis språket som 
skulle brukes i alliansen verken fransk eller japansk, 
men engelsk. Et annet grep de gjorde, var å sette 
noen kortsiktige samarbeidsmål for alliansen. 

– Grunnen til at slike mål er viktige, er at man 
blir kjent med hverandre og utvikler tillit til hver-
andre når man jobber sammen for disse målene 
og faktisk når dem. 

Ekstremt viktige toppledere
– Hvor viktige er topplederne i samarbeid mellom 
selskaper? 

– De er ekstremt viktige. Det er vanskelig å 
overvurdere viktigheten av deres rolle. En av grun-
nene til at allianser feiler, er at topplederne sier at 
de ønsker å samarbeide, for så å trekke seg ut av 
prosessen. De lar i stedet mellomledere utvikle 
alliansen.

– Hvorfor blir det problematisk?
– Sett deg i mellomlederens sted. Dette er en 

person som ikke har stor autoritet i egen organi-
sasjon, fordi de per definisjon er mellomledere. 
De får heller ikke autoritet hos partneren, hvilket 
betyr at det blir det vanskelig å få ting gjort. Folk 
i organisasjonen vil feie vedkommende til side 
fordi de er så travle. Sagt med andre ord: Mellom-
lederne har ikke de ressursene som skal til for å få 
jobben gjort. Med en gang toppledere involverer 
seg, er det imidlertid et signal om at samarbeidet 
er viktig. De kan bidra med ressurser og støtte som 
gjør at alliansen kan fungere. I Nissan og Renault 
var toppledere fra begge sider involvert. 

– Er toppledere klare for å bruke så mye tid på 
allianser?

– Jeg fikk en gang en kommentar fra en topple-
der som deltok i et program hos oss om strategiske 
allianser. Han sa at da han kom dit trodde han at 
alliansen skulle være ansvarsområdet til en leder 
som skulle få mandat til å lede samarbeidet. Etter 
programmet forstod han at det var han selv som 
var alliansens toppleder i selskapet. Han forstod 
at han måtte involvere seg for å at alliansen skulle 
bli vellykket. Alle toppledere har ikke innsett dette, 
og dette er antagelig en viktig grunn til at allianser 
feiler. Toppledere involverer seg for lite. 

Mot alle odds
Renault-Nissan klarte det nesten ingen hadde 
trodd de ville klare. I mars i år feiret alliansen 
femten års jubileum, og den må sies å ha vært 
en suksess. Det er den lengstlevende alliansen i 
bilbransjen, og bilsalget har økt fra 4,8 millioner 
enheter i 1999 til 8,3 millioner enheter i 2014. 

I dag eier Renault 43,3 prosent av Nissan, 
mens Nissan eier 15 prosent av Renault. Begge 
selskapene har de siste årene hatt overskudd, og 
de mener selv at alliansen har bidratt til at de 
har kommet seg bedre gjennom de økonomiske 
 krisene enn de ellers ville ha gjort. Alliansen har 
i løpet av årene utviklet seg, blant annet gjen-
nom etablering av en allliansefabrikk i India, 
strategiske samarbeid med Daimler AG og kjøp 
av aksjer i Avotaz - Russlands største bilprodu-
sent. Framover skal samarbeidet ifølge en pres-
semelding blant annet utvides på fire områder: 
ingeniørarbeid, produksjon, administrasjon av 
leverandørkjeden og personal og ledelse (human 
resources). 

Sjefen for det hele, Carlos Ghosn, sier i pres-
semeldingen at alliansen har generert stordrifts-
fordeler som er større enn selskapene kunne fått 
til hver for seg. Han mener de har staket ut en 
unik kurs som de har fulgt i 15 år, hvor de maksi-
merer synergieffektene, samtidig som de dyrker 
den unike merkevaren og kulturen i hvert selskap. 
Alliansen er nå verdens fjerde største gruppering 
i bilbransjen.

Carlos Ghosn
Carlos Ghosn er toppsjef både for Renault, Nissan 
og alliansen. Han er en markant toppleder som 
nå reiser verden rundt for å fortelle historier om 
suksessen, alliansen, snuoperasjonen som måtte 
til i Nissan og flerkulturell ledelse. Han intervjues 
av verdens ledende konsulentselskaper, handels-
høyskoler og magasiner. I et intervju hos Stanford 
Graduate School of Business uttalte han at erfa-
ringene har lært ham at når selskaper har proble-
mer, så finnes løsningene internt i selskapene. Det 
gjelder å se etter dem, og lete på de punktene du 
vet er kritiske. 

Han sier at han i Nissan brukte først tre måne-
der på å intervjue folk i egne rekker og at det førte 
til at løsningene åpenbarte seg. Han har hele veien 
vært opptatt av at det endringene skulle foretas av 
menneskene i Nissan, ikke av eksterne konsulen-
ter og ikke av Renault-ansatte. 

Stordriftsfordeler
Når det gjaldt alliansen, startet Ghosn med å eta-
blere team på tvers av selskapene som skulle eta-
blere klare mål for synergier. De jobbet også med 
å finne måter de to ulike organisasjonsstrukturene 
kunne samarbeide på, eksempelvis ved integre-
ring av prosesser. 

Alliansen har hentet ut stordrifts- og samar-
beidsgevinster på mange områder, deriblant inn-
kjøp, som er et område hvor det kan være store 
penger å spare i bilproduksjon. De har eksempel-
vis utviklet felles plattformer for bilmodeller, de 
har samarbeidet om utvikling av el-bil-teknologi, 
de har etablert noen fabrikker for felles produk-
sjon og de bruker en del identiske deler i bilene. 

Det har ikke vært smertefritt. Underveis har 
det vært kostnadskutt og upopulære avgjørelser, 
blant annet i tilknytning til avvikling av «livslange» 
relasjoner til leverandører i Japan. Samarbeidet 
mellom Renault og Nissan er imidlertid så vellyk-
ket at det brukes som skoleeksempel, blant annet 
ved INSEAD. 

Ghosn har på sin side praktisert en lederstil der 
han har personifisert kulturen. 

– Alliansen vil bestå
– Ghosn har bygget en prosess, og han har favori-
sert den i praksis. Han bruker mye tid i felten, og 
viser slik at han mener alvor, sier Andrew Shipilov.

– Hva vil du si er de viktigste årsakene til at 
Renault-Nissan alliansen har lyktes? 

– De hadde komplementære ressurser og stra-
tegier, og begge parter var ydmyke nok til å for-
stå at de kunne lære av hverandre. Ingen av dem 
forsøkte å påtvinge den andre parten sin kultur. 
Resultatet var at de skapte en svært kreativ, hybrid 
kultur. Det var også viktig at toppsjefen Carlos 
Ghosn brukte mye tid på å forsøke å forstå tingene 
ut fra partnerens perspektiv. 

Ghosn har vært en nøkkelperson i alliansen, og 
det er i mediene blitt stilt spørsmål ved hva som 
vil skje med alliansen den dagen Ghosn slutter. 
Andrew Shipilov tror at alliansen vil fortsette å bestå.

– Det er blitt investert mye i å bygge kultur og 
organisasjonsmessige tilpasninger selskapene 
imellom. Det har også vært mye læring og kunn-
skapsutveksling på tvers i alliansen. Nå er det 
mange medarbeidere fra Renault som jobber for 
Nissan og mennesker fra Nissan som jobber for 
Renault. Goshn er ikke uerstattelig nå, og det tror 
jeg han er veldig glad for. 
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«Det er 
vanskelig å 
overvurdere 
viktigheten 
av toppleder-
nes rolle»

Carlos Ghosn på norgesbesøk 
ved lanseringen av Nissan LEAF.
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